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Voorwoord 

Voor u ligt een compleet nieuw bestuursverslag 2021 van de Vereniging voor Protestants Christelijk 

Basisonderwijs Wilnis. Niet alleen nieuw qua inhoud, maar ook qua format / opbouw. Het vernieuwde format 

bestuursverslag helpt schoolbesturen in het primair onderwijs bij het schrijven van een kort en bondig verslag 

dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert met een werkbare en overzichtelijke structuur, dat 

(mits goed ingevuld) aan alle veranderingen qua wettelijke vereisten voldoet. 

Met dit bestuursverslag leggen wij, het bestuur, verantwoording af richting de leden over het gevoerde beleid, 

de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2021.  

Als bestuur proberen wij (bestuurlijk) de optimale omstandigheden te creëren zodat directeur, personeel en 

leerlingen optimaal kunnen presteren. De woorden continuïteit, kwaliteit en stabiliteit zijn hierbij de pijlers van 

ons beleid: 

• Continuïteit is het continueren van datgene waarvoor wij staan als school, onze identiteit, onze grondslag.

Dit unieke willen wij borgen voor de toekomst, zodat vele generaties dit nog mogen ervaren;

• Kwaliteit is onderwijskwaliteit, overeenkomstig met de normen die gesteld worden in Nederland. Dit is 

inclusief maatwerk waar dat nodig en mogelijk is;

• Stabiliteit is de evenwichtigheid van het gevoerde (onderwijs)beleid maar ook veiligheid. Wij willen een

veilige omgeving zijn voor leerkrachten en leerlingen.

Deze pijlers leken vanzelfsprekend, maar na twee jaar COVID-19 pandemie en recentelijk de oorlog in Oekraïne 

is niks meer vanzelfsprekend. Desondanks streven wij er gezamenlijk naar om kwalitatief goed onderwijs te 

bieden, zodat de leerkrachten samen met de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Binnen 

een stabiele en veilige omgeving krijgen de leerresultaten de nodige aandacht, maar wij willen meer; wij willen 

ook dat de kinderen “Leren om te Leven” vanuit het geloof in God en vanuit Zijn Woord, de Bijbel. 

In dit bestuursverslag kunt u informatie vinden over: hoe wij georganiseerd zijn, de governance, daarna 

verantwoording over het gevoerde beleid, vervolgens de financiën en ten slotte een verslag t.a.v. het 

gevoerde interne toezicht. Het bevoegd gezag levert voor 1 juli 2022 deze jaarverslaggeving aan bij DUO, 

Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW. 

Als voorzitter ben ik dankbaar dat ik onderdeel ben van een zeer gedreven en kundig team en dat wij 

gezamenlijk, bestuur, directie en leerkrachten, hier op school goed christelijk onderwijs verzorgen.  

Dank aan alle ouders / verzorgers en leerlingen in het gestelde vertrouwen. Dank aan het personeel en alle 

vrijwilligers die dit resultaat hebben neergezet. Er is hard gewerkt en daar gaan wij ook in 2022 mee door, ook 

wanneer de omstandigheden uitdagend blijven. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar God. Hij geeft ons de mogelijkheden, de wijsheid en de kracht om dit werk 

te verrichten. 

Wij hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van dit verslag en niet zult aarzelen om ons te benaderen in geval 

van vragen en/of opmerkingen. 

K.S. (Bas) Blankestijn 

Voorzitter bestuur 
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1. Het schoolbestuur

1.1 PROFIEL 

Missie, visie en kernactiviteiten 

In de statuten van de vereniging staan respectievelijk in artikel 2 en 3 de grondslag en het doel vermeld. 

“Grondslag 

Artikel 2 

De grondslag van de vereniging en de van haar uitgaande school is de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar 

Woord, zoals beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid. 

Doel 

Artikel 3 

De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van een school in Wilnis, 

gemeente De Ronde Venen, voor het geven van een protestants christelijk basisonderwijs aan de haar 

toevertrouwde kinderen, in overeenstemming met artikel 2.” 

● Kerntaak

De Kon. Julianaschool is een basisschool die vanuit een Christelijke identiteit en levensvisie op opvoeding en 

onderwijs kinderen wil begeleiden. Bijbelse waarden en normen zijn ons uitgangspunt om te werken aan een 

klimaat van veiligheid en wederzijds vertrouwen. De leerkrachten zijn het boegbeeld van onze identiteit en 

staan voor een plezierig en goed pedagogisch klimaat, waarbij aandacht is voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind. Accenten hierbij zijn het verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en het 

bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het kind en met name het 

vertrouwen in zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal. Iedere leerkracht benadert het kind zo, 

dat hier recht aan wordt gedaan. 

Het onderwijskundig beleid wordt uitvoerig beschreven in de schoolgids onder ‘Zorg voor kinderen’. Door 

adaptief onderwijs te geven, om te gaan met verschillen, wordt díe extra aandacht gegeven daar waar er 

behoefte aan is. 

● Visie en missie

De Kon. Julianaschool heeft de volgende missie, die ook terug te vinden is in het logo van de school: 

In de eerste plaats is de school bezig met haar opdracht leren: zo goed mogelijk les te geven als basis voor de 

rest van het leven. Maar het onderwijs is meer dan het overdragen van kennis alleen. Op de Kon. Julianaschool 

leren en leven de kinderen niet alléén om te leren, maar leren ze ook om te Leven. Dit verwijst naar het leven 

en werken vanuit het geloof in God en vanuit Zijn Woord, de Bijbel die ons levenslessen meegeeft. Dit wordt 

zichtbaar en tastbaar gemaakt in de lessen vanuit de methode Levend Water (de dagopeningen en 

bijbelverhalen) maar ook in het gezamenlijk vieren van Christelijke (feest)dagen. 

● Doelstelling

De vereniging heeft als doel het instandhouden van een school in Wilnis, waar protestants christelijk 

basisonderwijs wordt gegeven. De doelstelling van de school is daaraan gekoppeld. De school is een 

betrokken school waar veel aandacht is voor de kinderen. Op de Kon. Julianaschool geeft een enthousiast 

team van leerkrachten les die oog en hart heeft voor de kinderen. Onderwijskundig en opvoedkundig is 

veiligheid een basisbehoefte. Vanuit haar christelijke identiteit biedt de school structuur en draagt zij waarden 

uit waar regels en normen aan worden gekoppeld.  
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Met de juiste aandacht en zorg wil de school iedere leerling tot bloei laten komen en laten opgroeien in een 

rijke leeromgeving. Daarom is het onderwijs wat gegeven wordt op de Kon. Julianaschool breder dan alleen 

het verzamelen van kennis. De kinderen leren om samen te werken, samen te leren en problemen op te lossen. 

De Kon. Julianaschool heeft onder meer als doelstelling de taak om kinderen te begeleiden in zelfstandigheid, 

een onderzoekende houding, het leren concentreren en een goede werkhouding. Hierdoor kunnen de 

kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

Strategisch beleidsplan 

In 2019 heeft het bestuur een School-beleidsplan (SBP) vastgesteld, waarin de uitgangspunten en de doelen 

zijn geformuleerd voor het beleid voor de periode 2019-2023. Het SBP is in nauwe samenwerking met de hierna 

te noemen vier andere scholen van de federatie Het Groene Hart geschreven.  

In het School-beleidsplan worden eigenschappen en drijfveren beschreven, waar wij als school voor staan en 

wat ons onderwijs kenmerkt. Deze kernwaarden, waarnaar we op onderwijskundig vlak streven, zijn: 

▪ Verbinden

Op onze school is verbinding zichtbaar tussen ouders, leerlingen, omgeving en school.

▪ Verwonderen

Op onze school ontplooien we ons door te dromen, ervaren en te ontdekken.

▪ Ondernemen

Op onze school zijn we passievol eigenaar van de kennis die we verzamelen en delen. Wij investeren

in durven, doen en doorzetten.

▪ Bewegen

Onze school is een professionele, toekomstgerichte organisatie.

De voorwaarden: samen leren, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en ruimte creëren, zijn van 

essentieel belang om de kernwaarden in de school tot uiting te brengen. We willen het beste uit iedere leerling 

halen, omdat we van mening zijn dat het belangrijk is dat iedere leerling werkt met de talenten die gekregen 

zijn van God. Ook willen we de leerlingen leren om hun talenten in te zetten voor een ander. Ieder op zijn eigen 

manier en zijn eigen kunnen. 

Onderstaande illustratie geeft de kernwaarden in combinatie met de bijbehorende voorwaarden weer. 
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Toegankelijkheid & toelating 

Op de Kon. Julianaschool is elk kind, met welke achtergrond dan ook, welkom. Dat geldt voor zowel 

hoogintelligente kinderen als voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Wel willen we een school zijn en 

blijven die herkenbaar is als een Christelijke school met een eigen identiteit. We leven en werken vanuit ons 

geloof in God en de Bijbel. Ouders wordt gevraagd deze achtergrond te respecteren. Onder respecteren 

verstaan we dat de leerlingen aan alle lessen en Christelijke vieringen deelnemen en dat er thuis positief over 

ons godsdienstonderwijs wordt gesproken. Het open Christelijke karakter van onze school houdt in dat we 

graag met alle ouders over onze identiteit communiceren. Het bestuur en het team staan hiervoor altijd open. 

1.2 ORGANISATIE 

Contactgegevens 

Naam: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Wilnis 

Bestuursnummer: 41278 

Adres: Stationsweg 7, 3648 AN Wilnis 

Telefoonnummer: 0297-281614 

E-mail: bestuur@julianaschoolwilnis.nl

Website: www.julianaschoolwilnis.nl 

Bestuur 

Naam Functie 

Nevenfuncties betaald / 

onbetaald 

Aandachtsgebied en / 

of commissies 

K.S. Blankestijn Voorzitter Head of Audit Vodafone 

Duitsland, actief binnen de 

Protestantse Gemeente Mijdrecht 

zonder vaste functie 

Stuursgroepslid van de 

besturenfusie 

J. van Eyk-de Jong Secretaris Administratief medewerker, 

winkelmedewerker 

C.C.J. Leeflang Penningmeester Finance & Business Performance 

Manager Europe, vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

Financiën & beleid 

Stuursgroepslid van de 

besturenfusie  

K.W. Barneveld Bestuurslid IT manager KPMG ICT, MR 

D. Koning Bestuurslid Makelaar/Vastgoedadviseur, 

Kerk Kinderwerk, 

Kindernevendienst/zondagsschool 

Huisvesting 

Organisatiestructuur 

Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende onbezoldigde leden:

Voorzitter Dhr. K.S. Blankestijn  

Secretaris Mw. J. van Eyk-de Jong 

Penningmeester Dhr. C.C.J. Leeflang 

Overige bestuursleden Dhr. K.W. Barneveld 

Dhr. D. Koning 
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Wegens persoonlijke omstandigheden heeft de heer C. Matze conform artikel 10 lid 11 sub b van de statuten 

op 4 maart 2021 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hierdoor bestaat het bestuur uit vijf leden wat statutair 

het minimum is.  

Om de continuïteit binnen het bestuur te borgen, heeft het bestuur de voorzitter, de heer K.S. Blankestijn, na 

een achtereenvolgende zittingstermijn van 9 jaar, nogmaals verzocht om zijn bestuurslidmaatschap met 1 jaar 

te verlengen. Conform de statuten hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2021 

ingestemd met en goedkeuring gegeven voor deze verlenging. 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. 

De bestuursleden dragen verantwoordelijkheden voor een of meer kerntaken, zoals financiën, huisvesting, 

federatie en ICT. 

Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid vast. 

De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het 

beleid. 

In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing 

plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende 

zaken op de school. 

Het bestuur heeft één school onder haar bestuur: de Kon. Julianaschool. Daarmee is het schoolbestuur een 

zogenaamde éénpitter. 

De school maakt samen met vier andere scholen deel uit van de federatie ‘Het Groene Hart’. Dit zijn 

protestants Christelijke basisscholen in Kamerik, Kockengen, Vinkeveen en Zegveld. Elk van de vijf scholen 

binnen dit federatief verband is zelfstandig. Het doel van de federatie is om als directie, bestuur en organisatie 

kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo is er bijvoorbeeld frequent overleg tussen de directeuren, de voorzitters 

en de penningmeesters. Die samenwerking is vastgelegd in een bestuurs- en directieconvenant. 

Het besturen van de vereniging en de daaronder vallende school is door de leden overgedragen aan een 

bestuur dat minimaal één keer per jaar verantwoording aflegt aan de leden in een algemene 

ledenvergadering (ALV). Het bestuur handelt zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd.  

De Commissie van Toezicht (CvT) houdt toezicht op het bestuur namens de vereniging. De CvT heeft minimaal 

twee keer per jaar overleg met de MR. 
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad geeft ouders, leerlingen en leerkrachten, die bij de school betrokken zijn, de 

mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt. De MR heeft instemmings- en 

adviesrecht op een heel aantal zaken die spelen op school. Zij kan over alle zaken, die de school treffen, 

voorstellen doen aan het schoolbestuur en haar standpunten kenbaar maken. De MR bestaat uit een ouder- 

en een personeelsgeleding in gelijke verhoudingen. 

De MR vergadert normaliter 4 keer per schooljaar. Door Corona zijn deze vergaderingen meestal online 

gehouden. De MR heeft nauw contact met het bestuur en de CvT. De overleggen met deze organen zijn dit 

jaar online geweest. 

De onderwerpen waarmee de MR afgelopen schooljaar bezig is geweest, zijn o.a.: de begroting, vragen van 

ouders, schoolrooster, vakantierooster, formatieplan en diverse beleidsstukken, waaronder ook de Corona 

protocollen. Daarnaast is de MR ook betrokken bij de voortgang van de besturenfusie van de federatie met 

onze school en de scholen in Zegveld, Kockengen en Kamerik. 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

Onder het bestuur valt slechts één school en directie. De directeuren van de federatiescholen hebben 

regelmatig overleg over allerhande onderwerpen die de scholen aangaan en ook over risico’s en 

vraagstukken die zich voordoen. Op bestuursniveau hebben zowel de voorzitters als de penningmeesters 

regelmatig contact. Bij tussentijdse vraagstukken wordt contact gezocht en overleg gevoerd met de besturen. 

Processen en procedures zijn zodanig ingericht dat relevante risico’s tijdig worden gesignaleerd en passende 

maatregelen worden genomen om deze risico’s en de gevolgen daarvan te beheersen.  

Er zijn diverse processen die onder de verantwoordelijkheid van administratiekantoor Groenendijk 

Onderwijsadministratie vallen. Groenendijk Onderwijsadministratie is gecertificeerd. Hun processen zijn 

vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor ontvangen zij een ISAE3000-

verklaring. Hiervoor wordt verder naar paragraaf 2.5. verwezen. 

De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. 

Hiervoor wordt verder naar paragraaf 2.1. verwezen. 

Convenant federatiescholen 
Om de samenwerking met de hiervoor genoemde federatiescholen te intensiveren, is een convenant 

opgesteld en getekend tussen de besturen en de directeuren van de scholen van Kamerik, Kockengen, 

Vinkeveen, Zegveld en Wilnis. In 2019 hebben de besturen van de scholen in de federatie een verkenning laten 

uitvoeren naar vormen van intensievere samenwerking. Na de vrijblijvende verkenning is voor het bestuur van 

de Kon. Julianaschool en de besturen van Kamerik, Kockengen en Zegveld genoeg vertrouwen ontstaan in de 

mogelijkheid en meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief hierachter 

is gezamenlijk continuïteit aanbieden van kwalitatief goed Protestants Christelijk basisonderwijs voor alle 

kinderen in onze regio. Op 7 oktober 2020 hebben de voorzitters van deze besturen een intentieverklaring 

getekend inzake een intensievere samenwerking tussen deze vier schoolbesturen. Door verschillende 

werkgroepen op vier deelgebieden is onderzoek gedaan naar de gevolgen van een verdere samenwerking 

op bestuursniveau. Omdat enkele onderwerpen, met name rondom de rechtsvorm en de inrichting van de 

‘nieuwe’ organisatie, langer en extra aandacht nodig hadden, streven we naar een besluitvorming in het 

schooljaar 2022/2023. 

Communicatie 

De algemene communicatie tussen school en ouders verloopt voor het overgrote deel digitaal. De 

oudercommunicatie verloopt via de app Social Schools. Dit is een online, beveiligd, communicatieplatform 

voor het basisonderwijs. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. De app heeft als 

doel ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas op een simpele, visueel aantrekkelijke en 

informerende wijze. Minimaal één keer per week plaatst de leerkracht een bericht op Social Schools. De app 

wordt als prettig ervaren door de leerkrachten, zeker om korte lijnen met de ouders te hebben. Ook was de 

app zeer bruikbaar bij de communicatie tijdens het ‘Onderwijs op afstand’. 

Tevens wordt via deze app wekelijks een nieuwsbrief verstuurd met daarin de headlines van de afgelopen 

week en de agendapunten van de aankomende week. Ook staat de jaarplanning voor ouders op Social 

Schools. Naast dit platform blijft onze website tevens beschikbaar. 
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Voor alle ouders en de leden van de vereniging verschijnt er elk schooljaar, in het najaar, een jaarverslag. 

Er bestaan diverse goed lopende interne overlegvormen, zowel binnen het team van leerkrachten en 

directie als in verschillende werkgroepen, commissies, medezeggenschapsraad, ouderraad, bestuur etc. 

waar (ook) ouders of andere betrokkenen in vertegenwoordigd zijn. 

Vanuit de school wordt er enkele keren per jaar een themamorgen voor ouders georganiseerd, gericht op 

informatievoorziening en met mogelijkheid tot interactie. Hiervoor wordt steeds een ander onderwerp gekozen. 

Twee keer per jaar is er een open morgen waarop (groot)ouders in de gelegenheid worden gesteld om 

aanwezig te zijn bij (delen van) lessen van hun (klein)kind in de klas. Vanwege COVID-19 zijn zowel de 

themamorgens als de open ochtenden dit jaar niet doorgegaan. 

Daarnaast is er aandacht voor externe communicatie waar elk jaar aan het begin van het schooljaar een PR-

plan voor wordt opgesteld. Zo worden er stukjes met foto naar één of meerdere lokale kranten gestuurd en 

vervolgens gepubliceerd. Dit betreft veelal activiteiten of andere bijzondere momenten waarmee de school 

zich in De Ronde Venen kan profileren. Hierbij wordt sinds enkele jaren ook gebruik gemaakt van Facebook. 

Via deze media heeft de school zich ook dit jaar weten te presenteren. 

Continurooster 

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het bestuur besloten om een continurooster in te voeren. Nadat wij als 

school diverse maanden ervaring hadden opgedaan met het continurooster door COVID-19, is in november 

2020 een enquête gehouden onder de ouders. Ook het personeel en de MR is gevraagd naar hun mening.  

De uitkomst van de enquête gaf aan dat er een overgrote meerderheid (84%) was voor het invoeren van een 

continurooster. Tevens zijn het personeel en de MR met het continurooster akkoord gegaan.  

Om de leerkrachten een half uur pauze te kunnen geven, zijn er ouders die toezicht houden tijdens de 

lunchpauze. 

Schoolbegeleidingsdienst 

De Kon. Julianaschool werkt samen met de schoolbegeleidingsdienst Driestar Educatief. Van de deskundigheid 

van deze dienst maken we gebruik bij onderwijskundige zaken en bij scholingsvragen. Daarnaast kunnen we 

een beroep doen op de deskundigen van deze dienst voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben bij 

onderwijs en opvoeding. Driestar Educatief verzorgt voor ons de intelligentietesten en aanvullende 

onderzoeken voor kinderen. 

Klachtenbehandeling 

De Kon. Julianaschool heeft een formele klachtenregeling. In eerste instantie kunnen klachten worden gemeld 

bij de vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat uit twee interne vertrouwenspersonen, die werkzaam 

zijn op school. Mocht dat niet leiden tot een goede afhandeling, dan is er de mogelijkheid om een klacht bij 

de externe vertrouwenspersoon neer te leggen. Voor klachten die niet door de externe vertrouwenspersoon 

kunnen worden afgehandeld, kan er een beroep worden gedaan op de “Geschillencommissies Bijzonder 

Onderwijs”.  

Het afgelopen jaar zijn er geen formele klachten geweest die niet door de interne vertrouwenspersonen 

konden worden afgehandeld. 

In de schoolgids en op de website van de school is meer informatie te vinden over de werkwijze van de 

vertrouwenspersoon en de klachtenprocedure. De volledige klachtenregeling is te vinden op de volgende link: 

klachtenregeling_julianaschool.pdf (aldryn-media.com) 

https://09uwkoninginjulianaschool-live-b32c1df-31491d0.aldryn-media.com/filer_public/fa/ff/faff7947-0310-456b-9188-a6178bc41ed5/klachtenregeling_julianaschool.pdf
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Juridische structuur 

De rechtspersoon is een vereniging met de naam: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Wilnis. 

De vereniging is statutair opgericht op 29 november 2000, gevestigd te Wilnis en is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te Utrecht onder nummer 30170762. 

DUO-instellingsnummer :    41278 

Brinnummer :    09UW 

Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden. 

Governance 

Onze vereniging is aangesloten bij de PO-Raad (Primair Onderwijs). Zij hebben een code ontwikkeld: Code 

Goed Bestuur. 

De code is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook voor belanghebbenden 

binnen en buiten de bij de federatie aangesloten scholen. Hierbij kan gedacht worden aan ouders, personeel, 

bestuurders en ambtenaren van de gemeente of bijvoorbeeld collega’s brede scholen. 

Code Goed Bestuur is er voor waar wet- en regelgeving niet aanwezig is. 

Het bestuur heeft een code met elkaar afgesproken die op de organisatie van de vereniging is toegesneden. 

Daarbij geldt onder meer dat het bestuur haar legitimering vindt in de instandhouding van de school, waarbij 

het bestuurlijk handelen transparant en ‘actief openbaar’ is. Dat wil zeggen dat relevante inlichtingen en 

gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan alle belanghebbenden. Dit komt op het volgende neer: 

● De bestuurders handelen zó dat er geen vermenging is tussen schoolbestuurlijke belangen en eigen

zakelijke en/of persoonlijke belangen, en dat iedere schijn daartoe wordt vermeden.

● Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, zodat kan worden gerekend op

gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen.

● Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo dat alle belanghebbenden met respect worden

bejegend en hun belangen correct worden afgewogen.

● Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de vooraf

geformuleerde doelen.

Functiescheiding 

Sinds 2011 is er in het kader van de Code Goed Bestuur de Commissie van Toezicht (CvT) geïnstalleerd, 

waarmee de school voldoet aan de wet met betrekking tot intern toezicht. De CvT houdt twee maal per jaar 

toezicht op het bestuur en legt daarover eenmaal per jaar (tijdens de Algemene 

Ledenvergadering) verantwoording af aan de leden. De CvT bestaat uit drie onbezoldigede leden die lid 

zijn van onze vereniging, maar geen deel uitmaken van ons bestuur (organieke scheiding). 

In 2021 vond voor onze school het toezicht plaats door:  

Dhr. M. van Elk (Zegveld) 

Dhr. H.J. Fokkens (Wilnis) 

Mw. J. Hoogendoorn-Spruijt (Kockengen) 

De CvT-leden hebben onderling een taakverdeling gemaakt waarbij elk lid een primaire toezichtschool heeft, 

zijnde niet de school waar hij of zij qua woonplaats aan is verbonden. 

Conform de Code Goed Bestuur geldt het rooster van af- en aantreden van de interne toezichthouders voor 

een maximale termijn van 4 jaar en een maximale totale zittingsduur van 8 jaar. 

Volgens de Code Goed Bestuur dienen de volgende punten toegepast te worden: 

• Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij

een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector. Een lid van het schoolbestuur kan ook niet

tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende

onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

• Een (oud-)toezichthouder in het primair onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd

worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is

geweest.

Van deze genoemde punten is niet afgeweken en is derhalve niet van toepassing. 
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Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking getreden. Met deze wet 

is de medezeggenschap in alle onderwijssectoren versterkt. Het doel van de wet is om de verhoudingen en de 

rolverdeling tussen het bestuur, de interne toezichthouder en de medezeggenschap van diverse 

onderwijsinstellingen aan te scherpen en te verduidelijken teneinde de kwaliteit van het onderwijs te borgen 

en incidenten te voorkomen. 

In de wet is derhalve onder meer de verplichting opgenomen dat tenminste twee keer per jaar overleg 

plaatsvindt tussen de interne toezichthouder en de medezeggenschapsraad. 

In 2021 heeft er twee keer, in maart en in oktober, een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de MR, 

tussen het bestuur en de CvT en tussen de MR en de CvT. Hiermee is derhalve invulling gegeven aan de 

regelgeving vanuit de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. 

Code Goed Bestuur 

De school wordt bestuurd door bestuursleden, die benoemd worden door de leden van de vereniging.  

De onderwijswetgeving schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen het bestuur en het toezicht. Vanuit 

de leden wordt er toezicht gehouden op het bestuur middels een CvT (Commissie van Toezicht), die eveneens 

door de leden wordt benoemd. 

Zoals hiervoor aangegeven, volgen wij de governance code voor het primair onderwijs en is onze vereniging 

aangesloten bij de PO-Raad. 
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2. Verantwoording van het beleid

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

Zoals eerder beschreven zijn we een betrokken school waar veel aandacht is voor de kinderen. Op onze school 

geven leerkrachten les, die oog en hart hebben voor de kinderen. Er wordt goed onderwijs gegeven. Hierdoor 

kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het onderwijs is meer dan het overdragen van kennis alleen. 

Een kind is meer dan alleen zijn schoolprestaties. 

De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het 

vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. Dit wordt binnen de Kon. Julianaschool 

gedaan vanuit onze Christelijke grondslag. Hierbij moet duidelijk zijn dat niet alles in cijfers uit te drukken is. 

Daarbij is het is belangrijk dat de onderwijskwaliteit goed bewaakt wordt en waar mogelijk verbeterd wordt. 

Dit heet kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen, waarmee binnen onze school de onderwijskwaliteit 

bewaakt en verbeterd wordt. Het team moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de 

leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces moet daarop afgestemd worden. Het team moet ook 

systematisch kijken hoe de leerlingen zich ontwikkelen / handhaven in het onderwijs en of de gestelde doelen 

behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet 

goed gaat, kunnen de werkpunten verbeterd worden. Continue verbetering is hierbij het credo. 

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg. De school maakt voor de administratie en het 

leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of 

verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Deze informatie komt 

rechtstreeks uit ParnasSys. Het opbrengstgericht werken heeft door ParnasSys een goede impuls gekregen, 

omdat de ingevoerde data (de toetsresultaten) heldere overzichten geven. Door de invoering van 

ParnasSys|WMK per 1 augustus 2018 realiseert de school een systeem voor kwaliteitszorg waarin schoolanalyse, 

schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling logisch met elkaar verbonden zijn. Wij meten de kwaliteit elk 

jaar met behulp van WMK PO. De koppeling met ParnasSys zorgt ervoor dat de leeropbrengsten en 

procesopbrengsten inzichtelijk zijn. De kwaliteit wordt in beeld gebracht, de school werkt zo planmatig aan 

schoolontwikkeling en de gesprekkencyclus. Op deze manier beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van 

ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. We stimuleren de professionalisering van leerkrachten. 

We streven ernaar dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 

Ieder jaar stellen we een jaarplan op met onze doelen.  

Ook vinden er, na de toetsronden, normaliter in januari en juni, opbrengstgesprekken plaats tussen de directie, 

intern begeleider en leerkracht. Deze gesprekken hebben als doel om de behaalde resultaten per leerling en 

per klas te analyseren, zodat er, indien nodig, een ontwikkelplan opgesteld kan worden voor de volgende 

(toets)periode. 

Twee keer per jaar leggen we verantwoording af aan de Commissie van Toezicht, wat betreft de realisatie van 

onze doelen en de behaalde resultaten.  

Eén van de beleidsthema’s, die we belangrijk vinden voor onze school en is uitgewerkt in het SBP, is ‘Zichtbaar’. 

Met dit beleidsthema willen we ons onderwijs de komende jaren (2019-2023) zichtbaar maken. Dit doen we 

door ouders te betrekken bij het leerproces. Als school willen we investeren in het opbouwen en onderhouden 

van sociale relaties met ouders. Uit meerder onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid leidt tot verbeterde 

schoolprestaties en werkhouding van leerlingen. Ook in onze school willen we zichtbaar doelgericht werken. 

Dit betekent dat we de (leer)doelen delen en zichtbaar maken in onze school. Ook onze resultaten en 

behaalde successen zullen zichtbaar worden. Dit willen wij realiseren door te werken met een transparante 

kwaliteitscyclus. Deze cyclus wordt gebruikt in de klas, in de school maar ook als bestuur. De kwaliteitscyclus 

https://wij-leren.nl/onderwijsleerproces.php
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op bestuur vlak wordt verder uitgewerkt onder het thema ‘Vitaliteit’. Hiervoor wordt naar paragraaf 2.2. 

verwezen. 

Doel Toelichting 

De doelen (voor leerkrachten en 

leerlingen) waaraan gewerkt wordt zijn 

in de school zichtbaar 

De (vier) jaardoelen hangen in de personeelskamer en 

hier wordt ook op afgevinkt wat er gebeurd is. Om het 

meer te laten leven worden de jaardoelen vaker in het 

team besproken. 

Maandelijks wordt er een artikel 

aangeleverd voor het streeknieuws 

Dit doel is ruimschoots behaald, er zijn veel leuke artikelen 

geschreven en geplaatst! De PR commissie wordt 

uitgebreid met een extra persoon. Zij zullen een plan van 

aanpak opstellen met PR activiteiten voor volgend 

schooljaar. 

Successen en doelen zijn zichtbaar en 

worden gedeeld met ouders, zodat zij 

ambassadeur kunnen zijn van de school 

Het jaarplan staat op de website en de thema´s van de 

studiemiddagen worden gedeeld met ouders. 

Afgelopen schooljaar is er veel aandacht geweest voor 

PR, tijdens dit schooljaar zijn de hoogtepunten 

gepubliceerd. Dit werd gedeeld in de lokale kranten. Ook 

worden de ouders op de hoogte gehouden van de 

activiteiten in de groep d.m.v. berichtjes via Social 

Schools. 

De school informeert de ouders efficiënt 

d.m.v. Social Schools

Sinds het schooljaar 2019/2020 gebruiken wij Social 

schools. De communicatie hiervan verloopt goed, het is 

makkelijk om even een berichtje te sturen op het moment 

dat het nodig is, i.p.v. te wachten op de volgende 

nieuwsbrief. 

Onze kwaliteitscyclus heeft 4 fasen, 

deze gebruiken we in de klas en in de 

school 

De kwaliteitscyclus wordt meer in de klas gebruikt dan in 

de school voor vernieuwingen. In de klas wordt hij vooral 

gebruikt bij de groepsplannen en evaluaties. 

Groen = Doel is gehaald, Oranje = Proces loopt nog, Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

Overige ontwikkelingen 

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt door de Inspectie van het Onderwijs op een nieuwe manier 

gekeken of de leerlingen voldoende basisvaardigheden geleerd hebben. Dit is een meer opbrengstgerichte 

manier van werken en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van taal- en rekenprestaties. 

Met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen kan invulling worden gegeven aan 

deze manier van werken en kunnen eigen ambitieuze en realistische schoolnormen worden bepaald. De 

referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied 

van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart 

brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de 

referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder 

vervolgonderwijs. Daarom is het belangrijk dat scholen goed zicht hebben op welke resultaten hun leerlingen 

behalen en waar nodig tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. 

Toekomstige ontwikkelingen 

In het SBP is het strategisch beleid samengevoegd met het schoolplan. Het strategisch beleid wordt hiermee 

gekoppeld aan schoolontwikkeling en vertaald in meerjarenplannen en jaarplannen. In het SBP zijn voor 2019-

2023 streefdoelen en ontwikkelpunten beschreven op het gebied van onderwijs. Als gevolg door de COVID-19 

pandemie zijn er enkele streefdoelen en ontwikkelpunten doorgeschoven naar volgend jaar. Vooralsnog zien 

wij geen problemen om uiteindelijk het SBP te realiseren zoals beschreven. 

Onderwijsresultaten 

Tussenopbrengsten 

De school volgt met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito de vorderingen van de leerlingen op 

systematische wijze. Twee keer per jaar, na de afname van de toetsen in januari en juni, wordt intern aan team 

en bestuur gerapporteerd hoe de resultaten in de groepen zijn aan de hand van een uitgebreide analyse. 
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Indien nodig worden maatregelen genomen voor ons onderwijs. Over het algemeen zijn de resultaten voor de 

vakken rekenen, spellen en (begrijpend) lezen goed. De ouders krijgen van hun kind het resultaat bij de 

rapporten.  

Vanwege de landelijke schoolsluiting in januari door COVID-19 is dit jaar de toets niet in januari afgenomen. 

De richtlijnen vanuit Cito waren om in de maand maart alsnog de toetsen af te nemen, als de leerlingen weer 

minimaal twee weken op school zouden zijn. De toetsen zijn genormeerd om tot en met maart te gebruiken.  

Op deze manier kon er wel een analyse gemaakt worden om vervolgens eventuele hiaten aan te pakken. 

Eindopbrengsten 

De inspectie van het onderwijs houdt van elke school in Nederland nauwlettend in de gaten of de 

eindopbrengsten voldoende zijn. Als deze een paar jaar niet op niveau zijn, krijgt de school verscherpt toezicht. 

Daar is op onze school geen sprake van. Het landelijk gemiddelde van de eindtoets heeft altijd een 

standaardscore van om en nabij de 535. In het jaar 2020 heeft de eindtoets niet kunnen plaatsvinden vanwege 

de coronamaatregelen.  

In de onderstaande tabel staan de uitslagen van onze school van de afgelopen jaren: 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Score 537,9 NB 536,8 531,5 537,6 540,0 

Over het algemeen presteren de schoolverlaters bovengemiddeld. De kwaliteitszorg is dan ook in orde. We 

constateren echter dat de tendens is dat steeds meer de focus wordt gericht op de Centrale Eindtoets. Een 

Cito-uitslag hoort geen kwaliteitszegel van een school te zijn. Bovendien worden scholen ‘beroofd’ van elke 

context die er verder toe doet. Het gaat er immers ook om wat voor bagage je de leerlingen op sociaal gebied 

meegeeft en dat ze de ruimte krijgen zich te ontplooien. Het is heel belangrijk dat kinderen zich gelukkig voelen 

op school in ons schoolklimaat met onze waarden en normen. Daar doen we ook ons best voor en dat wordt 

niet met een getal gemeten. 

Internationalisering 

Er is een uitwisselingsprogramma met een Engelse school, de Horsted school in Chatham, Engeland. Er is 

regelmatig correspondentie waarbij leerlingen en leerkrachten elkaar informeren. 

Naast het geven van het vak Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8 kunnen de leerlingen deelnemen aan 

Anglia. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat het leren van de Engelse taal stimuleert en scholen 

hierbij helpt. Anglia is bedoeld voor zowel leerlingen die goed zijn in Engels en er nóg beter in willen worden, 

als voor kinderen die Engels moeilijk vinden. Leerlingen uit groep 6 tot en met 8 kunnen meedoen op vrijwillige 

basis. Aan het einde van het jaar kunnen ze een examen afleggen, dat officieel en internationaal erkend is. 

Het streven is om de leerlingen meerdere jaren te laten meedoen met Anglia, steeds op een hoger niveau. 

Om (het lezen van) de Engelse taal te stimuleren, zijn er ook Engelse boeken in de bibliotheek beschikbaar. 

Tot slot nog een korte vooruitblik op het gebied van internationalisering. De ontwikkelingen rondom de 

uitgebroken oorlog in Oekraïne heeft ons in Wilnis ook geraakt. Na de invasie van Rusland vanaf februari 2022 

is er een stroom van vluchtelingen op gang gekomen. De stroom van vluchtelingen uit Oekraïne heeft Wilnis 

bereikt en inmiddels zijn er enkele gezinnen in ons dorp (tijdelijk) gehuisvest. Onze school staat open voor 

buitenlandse kinderen in de basisschool leeftijd. Op moment van schrijven zijn er enkele kinderen uit Oekraïne 

betrokken bij onze school en ontvangen onderwijs. 
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Onderzoek 

Sinds 1999 werkt de Kon. Julianaschool samen in de federatie het Groene Hart. Reeds langere tijd worden er 

gesprekken gevoerd tussen de diverse verenigingen over verdere samenwerking op bestuursniveau. 

In 2019 hebben de besturen van de scholen in de federatie een verkenning laten uitvoeren naar vormen van 

intensievere samenwerking. Na de vrijblijvende verkenning is voor de besturen van Eben-Haëzer (Kamerik), De 

Wegwijzer (Kockengen), Kon. Julianaschool (Wilnis) en Jorai (Zegveld) genoeg vertrouwen ontstaan in de 

mogelijkheid en meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief hierachter 

is gezamenlijk continuïteit aanbieden van kwalitatief goed Protestants Christelijk basisonderwijs voor alle 

kinderen in onze regio. 

Hierna is besloten om een vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. Om 

het vervolgonderzoek te markeren, ondertekenden wij op 7 oktober 2020 een intentieverklaring om te komen 

tot verdergaande samenwerking tussen de vier besturen. 

Als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een bestuurlijke fusie hebben wij gesteld dat onze scholen 

allemaal hun eigen herkenbare karakter hebben en dienen te behouden. Dit ‘eigen gezicht’ wordt bepaald 

door de leerkrachten, leerlingen, ouders en de betreffende dorpscultuur. Uitgangspunt voor het 

vervolgonderzoek is dan ook dat de vier schoollocaties behouden blijven. 

Enkele onderwerpen, met name rondom de rechtsvorm en de inrichting van de ‘nieuwe’ organisatie, hadden 

langer en extra aandacht nodig. Als stuurgroep hechten we waarde aan een zorgvuldige voorbereiding op 

het te nemen besluit en hebben wij ons niet laten hinderen door tijdsdruk. Het gaat immers over een heel 

belangrijk besluit. We hebben deze onderwerpen goed overdacht en besproken, in de stuurgroep en ook met 

de voltallige besturen bij elkaar. Momenteel werkt de stuurgroep aan de afronding van de rapportage. Zodra 

deze rapportage klaar is gaan we de besluitvormingsfase in, waarin we grofweg de volgende stappen 

bewandelen in het proces: 

1. We vragen een voorgenomen besluit aan de vier besturen.

2. De commissie van toezicht wordt om goedkeuring gevraagd op het bestuursbesluit.

3. De medezeggenschapsraden wordt om instemming gevraagd op het bestuursbesluit.

4. Het voorgenomen besluit wordt door de besturen besproken in de betreffende ALV’s. De leden van

de verenigingen (ALV) wordt vervolgens gevraagd om het bestuursbesluit te bekrachtigen.

5. Pas als alle geledingen akkoord zijn kan het besluit tot besturenfusie definitief worden genomen.

Er is een gezamenlijke website http://www.federatiegroenehart.nl/ aangemaakt, waar meer informatie over 

de verdergaande samenwerking kan worden gevonden. 

Inspectie 

Op 14 december 2020 heeft het (dagelijks) bestuur en de directie van de Kon. Julianaschool een vierjaarlijks 

onderzoek Compacte variant met de Inspectie van het Onderwijs gehad. Dit is een online speciale korte 

variant, alleen toegepast in coronatijd, zonder een formeel inspectierapport. In dit gesprek hebben wij uiteen 

kunnen zetten waar wij staan, wat onze uitdagingen zijn, maar we hebben ook kunnen reflecteren op met 

name kwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem. 

Vanwege de op die dag aangekondigde lockdown en de hierdoor te nemen maatregelen op school door 

de directie, is het tweede gesprek, met de directie, IB ́er en inspecteur, uitgesteld. Het online gesprek inzake 

het themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie” heeft derhalve plaatsgevonden op 25 

maart 2021. Met dit onderzoek wil de inspectie van het onderwijs meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking 

van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van 

deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en 

specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het 

onderwijsachterstandenbeleid. Uit dit gesprek zijn adviezen en verbeterpunten gekomen, die onder meer 

meegenomen en verder uitgewerkt zullen worden in de jaarplanning. 

http://www.federatiegroenehart.nl/
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Visitatie 

Als bestuur, als schoolleiding en als leraar ben je constant bezig met de ontwikkeling van onderwijskwaliteit. 

Maar hoe maak je inzichtelijk wát je waarom doet, hoe bekijk je objectief de ontwikkelslagen die je maakt en 

hoe plaats je deze in een breder perspectief? Een (collegiale) visitatie is hiervoor een uitstekend middel, mits 

deze aan een aantal voorwaarden voldoet. 

Door middel van collegiale consultatie leren de leerkrachten van elkaar. Ze kunnen elkaar scherp houden en 

zien hoe het in een andere groep eraan toe gaat. Het streven is om 2x per jaar in een andere klas te kijken, 

maar door COVID-19 is dat dit jaar minder doorgegaan.  

Passend onderwijs 

De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs, een verband voor scholen voor primair 

onderwijs in de regio Utrecht West. Het samenwerkingsverband is een bovenschoolse organisatie, 

ondersteunend aan scholen. Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht, 

wat betekent dat zij verplicht zijn een geschikte onderwijsplek te zoeken voor kinderen met specifieke, 

intensieve of complexe onderwijsbehoeften, waar zij zelf op school niet aan tegemoet kunnen komen. Het 

samenwerkingsverband heeft hierbij een ondersteuningsplicht. De Kon. Julianaschool heeft een, wettelijk 

vereist, schoolondersteuningsprofiel opgesteld om aan die zorgplicht te kunnen voldoen. 

De middelen die zijn uitgegeven zijn niet voldoende om onze doelen en activiteiteten te realiseren. Vandaar 

dat ook een gedeelte wordt bekostigd uit de lumpsum.  

Op voorwaardelijk niveau wordt ingezet op een veilige leeromgeving. 

Op schoolniveau is er de inzet op preventief handelen, realisatie van de kerndoelen, ondersteuning sociaal-

emotionele ontwikkeling, instructie op maat, beschikbaarheid van expertise en in- en uitstroombeleid. 

Op het niveau van de leerkracht valt te denken aan de principes van handelingsgericht werken. 

De manier waarop wij het bovenstaande doen, is te lezen in het schoolondersteuningsprofiel van onze school. 

Zie hiervoor de schoolgids en de website van de school: https://www.julianaschoolwilnis.nl/onze-school/zorg-

en-begeleiding/ 

Hoe vindt het aansluiten van het ondersteuningsaanbod in de praktijk plaats? 

Op de school is één Intern Begeleider aanwezig, die verantwoordelijk is voor de zorg in de school. Eén ochtend 

in de week is er een Remedial Teacher, die leerkrachten ondersteunt door onder andere pre-teaching in te 

zetten. Daarnaast is er een onderwijsassist en een leerkracht die extra oefenen met leerlingen. Eén dag in de 

week hebben we een leerkracht, die leerlingen begeleid die meer uitdaging nodig hebben. 

Er is één leerkracht die de opleiding volgt voor taal/leescoördinator, zij brengt het geleerde in de praktijk en 

stelt samen met het team beleid op ter verbetering van ons leesonderwijs. 

Leerkrachten volgen de basiscursus en vervolgcursussen van de Kanjertraining, ook hebben we een 

Kanjercoördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het sociaal-emotioneel klimaat. 

De structurele bijdrage wordt ook ingezet voor het inkopen van externe expertise, bijvoorbeeld een 

orthopedagoog via Driestar Educatief. 

Politiek en Maatschappelijk thema: Coronavirus & NPO 

Ook in 2021 heeft het Coronavirus om zich heen gegrepen, met gevolgen voor onze school. Van sluiting en 

gedeelde opening aan het begin van het jaar gingen we na de winter weer volledig open. Om vlak voor kerst 

opeens weer een week eerder de deuren te sluiten voor een verlengde kerstvakantie. De basis van 2020 bleek 

voldoende om op door te borduren voor het kalenderjaar 2021. De infrastructuur zoals digitale (leer)omgeving 

en communicatie via Social Schools stond al en heeft ook voor 2021 zijn waarde bewezen. Het werken met 

steeds wisselende richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-Raad heeft veel flexibiliteit van het team gevraagd. 

Zeker omdat ook leerkrachten zelf of binnen hun gezinnen werden geraakt door het virus. Als bestuur zijn we 

dankbaar dat alles toch doorgang mocht vinden en danken we God voor Zijn besparende hand. 

In 2021 werd bekend gemaakt door het Ministerie van Onderwijs dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld 

voor het inlopen van onderwijsachterstanden via het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Hierover wordt 

in hoofdstuk 2.4 meer verteld. 

https://www.julianaschoolwilnis.nl/onze-school/zorg-en-begeleiding/
https://www.julianaschoolwilnis.nl/onze-school/zorg-en-begeleiding/
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING 

Doelen en resultaten 

Een ander beleidsthema, dat is uitgewerkt in het SBP, is ‘Persoonlijk Meesterschap’. Dit beleidsthema is gericht 

op de medewerkers en het onderwijsaanbod op onze school. Tevens is er een beleidsthema ‘Vitaliteit’, dat 

door ons wordt gezien als basis waarop de overige beleidsthema’s van het SBP zijn gefundeerd. Vitaliteit 

betekent dat wij als bestuur zorgdragen dat de meest optimale leer- en werkomstandigheden worden 

gecreëerd en zo bijdragen aan een gezond en prettig werkklimaat. Alleen als de medewerkers een gezond 

en prettig werkklimaat ervaren, kunnen ze excelleren en beter presteren wat zal leiden tot hogere kwaliteit en 

duurzame inzetbaarheid.  

Doel Toelichting 

Onze medewerkers ervaren een 

gezond en prettig werkklimaat 

Uit diverse (één-op-één) gesprekken tussen leerkrachten 

en bestuur is geen aanleiding gevonden dat de 

medewerkers een ongezond en onprettig werkklimaat 

ervaren. Wel is de werkdruk als gevolg van corona 

opgelopen door online/fysiek lesgeven. Het bestuur vindt 

het van belang om haar waardering richting de 

medewerkers uit te spreken door o.a. verschillende kleine 

gebaren en initiatieven te ondernemen.  

Er wordt een preventief HR-beleid 

gevoerd ter voorkoming van ziekte, 

uitval en/of overbelasting als gevolg 

van werkdruk 

Dit proces loopt nog. Bij diverse sollicitatie- en 

personeelsgesprekken wordt het bestuur en directie 

ondersteund door een HR-adviseur. 

Tijdens sollicitatiegesprekken wordt 

expliciet aandacht gegeven aan 

identiteit  

Voor leerkrachten geldt een gesloten aannamebeleid, 

dat past bij onze identiteit zoals beschreven in de Notitie 

Identiteit. Namens het bestuur vraagt de HR-adviseur 

tijdens sollicitatiegesprekken uitdrukkelijk naar de identiteit 

van de sollicitant. Het bestuur vindt het wenselijk om dit 

(formeel)vast te leggen in een gesprekslijst voor elk 

sollicitatiegesprek. De Notitie Identiteit dient uitgebreid te 

worden met een HR-paragraaf. Dit proces loopt nog.  

Groen = Doel is gehaald, Oranje = Proces loopt nog, Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2022 zullen sommige leerkrachten (individuele) opleidingen (ver)volgen, zoals Coördinator Lezen en 

Kanjertraining. Ook zal het team cursussen/workshops volgen voor nieuwe leermethoden en verschillende 

werkvormen. Daarnaast neemt het team deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van Kunst 

Centraal. 

In het onderwijs wordt op landelijk niveau een tekort voorspeld aan personeel. Met een toenemende krapte 

op de arbeidsmarkt voor leerkrachten, kan het vinden van goed personeel in de toekomst moeilijker worden. 

In de komende jaren bereiden we ons hierop voor door onder andere de verdergaande samenwerking binnen 

de federatie te stimuleren, leerkrachten breed inzetbaar te laten zijn en diverse opleidingsmogelijkheden aan 

te bieden.  

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

Voor de school is een Integraal Personeelsbeleid vastgesteld. De procedures en beleidsdocumenten zijn 

binnen het federatief samenwerkingsverband ‘Het Groene Hart’ op elkaar afgestemd en zowel door de 

medezeggenschapsraad als het bestuur akkoord bevonden. 
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Tijdens het schooljaar 2020/2021 heeft één leerkracht aangegeven haar loopbaan elders voort te zetten. De 

hierdoor ontstane vacature is ingevuld door een nieuwe leerkracht. Tevens is een nog openstaande vacature 

van het voorgaande schooljaar ingevuld door een nieuwe leerkracht.  

De directeur en bestuur zijn dankbaar en tevreden met de invulling van de vacatures. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat met de klassenindeling van enkele groepen en de nieuwe leerkrachten de 

kwaliteit en continuïteit van het onderwijs gewaarborgd zijn. Ook de sfeer binnen de nieuwe samenstelling van 

het team is goed. 

Per 31 december 2021 waren 1 directeur, 14 leerkrachten en 1 administratief medewerkster, tevens 

onderwijsassistent, in dienst van de vereniging, hetzij in deeltijd, hetzij in voltijd. 

Ziekteverzuim 

Wegens ziekte was een leerkracht in 2021 langdurig afwezig. In eerste instantie is de vervanging intern 

geregeld, maar uiteindelijk  is een vacature geplaatst om deze vervanging te regelen.  

Vanwege Corona was het ziekteverzuim afgelopen jaar wel iets hoger. Telkens is geprobeerd om vervanging 

te regelen. Helaas is dat niet altijd gelukt en hebben er, conform de richtlijnen van het RIVM, soms groepen 

en/of leerlingen thuisonderwijs moeten volgen. Hierdoor kon het onderwijsleerproces toch door blijven gaan. 

Er is een protocol ‘vervanging van leerkrachten’ geschreven. 

In 2021 is de directeur, vanwege haar zwangerschapsverlof, enkele maanden vervangen door twee 

leerkrachten. Beide leerkrachten maken deel uit van het managementteam en hebben de directietaken 

tijdelijk waar genomen. Na afloop van het zwangerschapsverlof is dit met de betrokken leerkrachten 

geëvalueerd. 

Uitkeringen na ontslag 

In 2021 heeft geen gedwongen ontslag plaatsgevonden. Het bestuur verwacht op basis van de 

meerjarenbegroting ook in 2022 en 2023 geen gedwongen afscheid te hoeven nemen van personeel. 

Aanpak werkdruk 

Sinds de aanstelling van een extra leerkracht door het bestuur (per 1 augustus 2019) wordt op de Kon. 

Julianaschool lesgegeven in acht enkele groepen. Voor deze klassenindeling heeft het bestuur in haar 

overweging in 2019 een traject van drie jaar toegezegd. Nog steeds zien en horen we positieve geluiden over 

deze investering. Niet alleen van de huidige ouders maar ook van ouders, die onze school voor het eerst 

bezoeken als oriëntatie. Het schooljaar 2021/2022 is het derde jaar waarin de school enkele groepen heeft. 

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden en is vastgesteld dat, mede door het dalende leerlingenaantal, 

het niet verantwoord is om de enkele groepen door te zetten. Omdat het bestuur extra gelden vanuit het NPO 

heeft ontvangen (en mogelijk in de toekomst ontvangt), heeft het bestuur het commitment afgegeven om 

nog één schooljaar (2022/2023) enkele groepen toe te staan. Hierna loopt het commitment af en zal de school 

vanaf schooljaar 2023/2024 overgaan op een combiklas. 

Het lesgeven in acht aparte klassen heeft als doelstelling dat elke leerkracht zich kan richten op een specifieke 

klas met kinderen. In enkele klassen, met minder kinderen, wordt de werkdruk sterk verminderd. Dit is wat het 

bestuur ook terugkrijgt vanuit de leerkrachten. 

De aanstelling van Onderwijs Ondersteunend Personeel heeft ook afgelopen jaar bewezen dat dit de werkdruk 

verlaagd. Zij geeft verlengde instructie, helpt kinderen bij de leerstof en oefent extra met hen. Dit leidt er toe 

dat de leerkracht deze taken niet hoeft te doen en zich kan richten op de instructie en de andere leerlingen. 

Dit bewerkstelligt een vermindering van de werkdruk. 

De inzet vanuit de werkdrukmiddelen wordt bepaald door het team. Op basis van gesprekken met het team 

heeft de directeur een voorstel opgesteld om de werkdrukmiddelen in te zetten. Dit voorstel is goedgekeurd 

door de MR.  
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Voor het boekjaar 2021 zijn er in totaal € 38.821 aan werkdrukgelden ontvangen. Deze gelden zijn op twee 

manieren ingezet op de Kon. Julianaschool, namelijk de inzet van Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) 

en het inzetten van een extra leerkracht (OP) waardoor onderwijs in acht aparte klassen kan worden gegeven. 

Belangrijk om op te merken is dat er vorig jaar een overschot overbleef wat dit jaar is gecompenseerd. 

Ook het jaar 2021 is getekend geweest door corona en thuisonderwijs. Het jaar is extra moeilijk geweest, omdat 

regelgeving steeds wijzigde en er een grote mate van flexibiliteit van leerkrachten is gevraagd. Met name op 

gebied van switchen tussen thuisonderwijs, fysiek onderwijs op school en een hybride vorm heeft de (ervaren) 

werkdruk verhoogd. Het ontzorgen van leerkrachten is in elke bestuursvergadering een punt van aandacht 

geweest. Als bestuur hebben we ingezet op informele gesprekken tussen bestuur en leerkracht, formele 

gesprekken in een belronde en enkele attenties welke buiten de officiële verantwoording zijn gelaten. 

Overzicht besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 

Voor 2021 resulteert dit in het onderstaande overzicht: 

Totaal ontvangen aan gelden voor de werkdrukvermindering: € 38.821 

De salariskosten OOP bedragen:  € 15.747 

De salariskosten van extra OP bedragen: € 32.352 

Er resteert een bedrag van: €  -9.278 

Strategisch personeelsbeleid 

Het SBP legt de basis voor onder meer een strategisch personeelsbeleid. 

(Interne) Vraagstukken die een strategische aanpak noodzakelijk maken, zijn bijvoorbeeld professionalisering 

en brede inzetbaarheid van het personeel. Leerkrachten worden steeds meer gestimuleerd om stil te staan bij 

hun eigen werk en te kijken naar mogelijke stappen in hun eigen professionalisering en ontwikkeling. Zoals 

beschreven volgen de leerkrachten diverse opleidingen.  

Het School-beleidsplan zal de komende jaren een leidraad zijn voor het personeelsbeleid. Het personeelsbeleid 

is afgestemd op de onderwijskundige visie en opgaven waar de school voor staat doordat iedere 

onderwijsgevende vanuit eigenaarschap naar vermogen en mogelijkheden bijdraagt aan de doelstellingen 

van de school. Het bestuur is voorwaardenscheppend en faciliteert om zo goed mogelijk onderwijs te geven. 

Wij streven naar het nemen en geven van ruimte en richting op maat voor de individuele leerkrachten als op 

teamniveau, mits het belang van de school en de kwaliteit van het onderwijs hiermee zijn 

gediend. 

De implementatie van het personeelsbeleid vindt plaats door gesprekken met de directeur waarna het 

onderwijsteam verder wordt geïnformeerd. Uitgangspunt bij de implementatie zijn de strategische 

beleidsthema’s van het SBP en worden geconcretiseerd in het schoolplan. 

De monitoring is zichtbaar tijdens de teamgesprekken, de collegiale consultaties binnen de school en tijdens 

de klassenbezoeken. Op de studiedagen worden onder andere de activiteiten van de strategische 

beleidsthema’s geëvalueerd. De directeur rapporteert het bestuur over de stand van zaken. De dialoog tussen 

bestuur en leerkrachten (en directeur) is door gesprekken en terugkoppeling met de directeur. Daarnaast 

vinden klassenbezoeken plaats door het bestuur. Na afloop van deze bezoeken wordt informatie door 

bestuursleden bij de leerkrachten ingewonnen. 

Politiek en Maatschappelijk thema: Personeelstekort 

In diverse media is afgelopen jaar bericht van het personeelstekort in het onderwijs. Aangezien dit een 

sectorbreed probleem is, wordt de aanpak van dit probleem grotendeels opgepakt via het Ministerie van 

Onderwijs. Het ministerie heeft in de afgelopen periode meermaals laten weten meer geld beschikbaar te 

stellen voor loonsverhogingen van leerkrachten. Of dit het gewenste effect heeft zal moeten blijken. 

We zijn enorm dankbaar dat we op de Kon. Julianaschool zijn gestart met het lesgeven in enkele groepen. 

Hierdoor was ons personeelsbestand de afgelopen jaren licht gegroeid. Dit heeft een positief effect gehad op 

onze school. In het jaar 2021 hebben we als school geen groot personeelstekort ervaren en zijn uitstromende 

leerkrachten tijdig vervangen. Dat neemt niet weg dat onze school nooit een personeelstekort zal kunnen 

ervaren (zie risico’s in de continuïteitsparagraaf). We anticiperen zo vroeg als mogelijk op bijvoorbeeld 

zwangerschapsvervanging of vervanging van een leerkracht die met pensioen gaat.  
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2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN 

Doelen en resultaten 

In het School-beleidsplan zijn vier grote ontwikkeldoelen vastgesteld, die onder andere worden verwerkt in de 

jaarplannen. Deze jaarplannen zijn terug te vinden op de website van de school. In het afgelopen jaar is met 

diverse professionals kritisch gekeken naar de gehele huisvesting inclusief het onderhoudsplan. Doelstelling is 

om een goed overzicht van de kwaliteit van het schoolgebouw te verkrijgen. 

Een aantal doelen staat hieronder vermeld. 

Doel Toelichting 

Het goed in beeld krijgen waar de 

verbeterslag van het schoolgebouw 

moet worden gemaakt 

De waarneming van het gehele gebouw is uitgevoerd 

door professionele partijen. Er zijn gesprekken met de 

gemeente De Ronde Venen over herstel/verbeterpunten 

en subsidiemogelijkheden. Hiervoor zal in 2022 een 

QuickScan door de gemeente worden uitgevoerd. Dit 

doel is gedeeltelijk behaald en loopt derhalve ook nog. 

Er wordt actief gekeken naar 

energiebesparende maatregelen 

In samenwerking met de betrokken architect wordt hier 

kritisch over gesproken. De energiebesparende 

maatregelen worden goed meegewogen in de beslissing 

renovatie gebouwen. Dit proces loopt nog. 

Het onderhoudsplan wordt minimaal 

eens per 2 jaar volledig bijgesteld 

Het onderhoudsplan geeft handvatten voor het uit te 

voeren onderhoud voor de komende 20 jaar en zal jaarlijks 

of tweejaarlijks worden bijgewerkt aan de hand van het 

uitgevoerde onderhoud dan wel aan de feitelijke situatie.

Dit doel is in 2021 behaald. 

Groen = Doel is gehaald, Oranje = Proces loopt nog, Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

Toekomstige ontwikkelingen 

Om voor de komende 20 jaar het onderhoud op onze school goed te kunnen blijven borgen, is gebleken dat 

professioneel onderhoud noodzakelijk is en een grote renovatie nodig is. Van overheidswege worden steeds 

meer verplichtingen gesteld aan het onderhoud van gebouwen, zoals bijvoorbeeld brandverzekering, 

klimaatbeheersing en ventilatieplan. Dit betekent concreet dat het schoolgebouw steeds professioneler moet 

worden.  

Om op een verantwoorde manier fysiek onderwijs te kunnen volgen op school, is het onder meer belangrijk 

dat er goed geventileerd wordt en de scholen opengehouden worden. Frisse lucht en ventilatie zijn namelijk 

goed voor de gezondheid. Daarnaast leren leerlingen beter en kunnen leraren beter hun werk doen in een 

goed geventileerde ruimte. In combinatie met de renovatie/nieuwbouw van het schoolgebouw zal de 

ventilatie worden vernieuwd dan wel aangepast. Hier zijn professionele partijen bij betrokken. 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Onze school is gehuisvest in een oud schoolgebouw. De slag maken naar een duurzaam gebouw is niet 

eenvoudig. Het bestuur wil het gebouw toekomstbestendig maken. Mede om deze reden hebben wij een 

architect ingeschakeld, die goed meedenkt over de renovatiemogelijkheden en de duurzaamheid van het 

schoolgebouw. Ook de gemeente De Ronde Venen is hierbij betrokken en zijn wij met elkaar in gesprek om 

het gebouw voor de komende jaren zo duurzaam mogelijk te maken.  

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is dat er een professioneel bouwbedrijf opdracht is gegeven om alle kleine 

renovatie- en/of actiepunten te verhelpen. Deze werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd. 

Kortom er is goed zicht op het schoolgebouw en we weten waar de renovatie uitdagingen liggen. Omdat dit 

gemoeid gaat met grote uitgaven wordt hier zeer kritisch door het bestuur over door gepraat. 
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2.4 FINANCIEEL BELEID 

Doelen en resultaten 

Het financiële beleid is erop gericht zoveel als mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor het verstrekken 

van onderwijs, zoals in dit verslag beschreven. Hiertoe worden de middelen, die in 2021 meer zijn 

binnengekomen dan zijn ingezet, de komende jaren gebruikt voor de verbetering en innovatie van ons 

onderwijs. De belangrijkste doelen zijn hieronder genoemd.  

Doel Toelichting 

Financiële kengetallen zijn en blijven in orde Zie paragraaf 3.3. 

Publiek eigen vermogen <= signaleringswaarde Zie paragraaf 3.3. 

Financieel resultaat = conform begroting Zie paragraaf 3.2. 

Daarnaast heeft het bestuur gewerkt met de volgende (financiële) doelen, zoals beschreven in het School- 

beleidsplan (2019-2023): 

Doel Toelichting 

Voor vervanging van meubilair en 

inventaris in de school en op het 

schoolplein wordt een vervangingsplan 

opgesteld 

Het vervangen van meubilair en inventaris wordt via het 

MIB – meerjareninvesteringsbegroting gemaakt (+10jaar) - 

gedeeltelijk gepland. Hiermee is inzichtelijk wanneer welk 

meubilair aan vervanging toe is. Het schoolplein heeft op 

korte termijn een echte update nodig en moet worden 

toegevoegd aan het MIB. 

Voor het aangaan van grotere 

investeringen wordt een procedure 

geschreven 

Vorig jaar is het investeringsplan geïntroduceerd. Voor alle 

investeringen is zo’n plan gebruikt. Het doel hiervan is om 

te onderbouwen waarom we de investering doen, welke 

afwegingen we hebben gemaakt en wat daarbij de 

kosten zijn. 

Er wordt gekeken naar het formeel 

vastleggen van autorisaties met 

betrekking tot uitgaven en 

investeringen 

Voor grote zaken als investeringen (investeringsplan) en 

grote uitgaven (via notulen) is een weg gevonden om 

deze zaken goed te documenteren. Dit doel richt zich 

met name op de vraag wat andere – niet bestuursleden – 

mogen uitgeven namens de school, en bij welke grens er 

goedkeuring van het bestuur nodig is. Hiervoor is nog 

geen beleid vastgelegd, maar gebeurt veel in goed 

overleg. Als bestuur zijn we ons ervan bewust dat er 

bepaalde risico’s kleven aan het niet formeel vastleggen 

van de autorisaties. Het ultieme vangnet voor deze risico’s 

is de controle van de bankrekeningen door de 

penningmeester en het administratiekantoor. 

Dit proces loopt nog. 

Groen = Doel is gehaald, Oranje = Proces loopt nog, Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

Allocatie van middelen 

De toedeling van het Rijk vindt plaats aan het bestuur. De hoeveelheid geld is afhankelijk van een aantal 

variabelen, zoals het leerlingenaantal en het gewogen gemiddelde van het personeel. Alle toekenningen 

worden berekend op schoolniveau en toegekend op bestuursniveau. Omdat het bestuur verantwoordelijk is 

voor één school zijn deze toekenningen aan elkaar gelijk.  
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Opstellen meerjarenbegroting 

In december 2021 is de meerjarenbegroting 2022 – 2026 vastgesteld. Het bedrag dat we begroten, is jaarlijks 

negatief. Deze zullen ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In de begroting wordt uitgegaan 

van een stabiel leerlingenaantal op basis van de aanmeldgegevens voor komende jaren. Een belangrijk 

onderdeel van de begroting is de bestemmingsreserve voor groot onderhoud, waar we jaarlijks middelen aan 

toe voegen voor gepland onderhoud in de toekomst. De Commissie van Toezicht heeft goedkeuring gegeven 

voor de meerjarenbegroting. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Een belangrijke toekomstige ontwikkeling op financieel gebied houdt verband met het nieuwe 

bekostigingsstelsel, welke naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. De bekostiging zal dan per 

kalenderjaar worden ontvangen – in plaats van per schooljaar – wat boekhoudkundige gevolgen heeft, zoals 

het wegvallen van de “Vordering Ministerie OC&W” op de balans.  

De vereenvoudiging zit met name in het terugdringen van het aantal variabelen. Daarmee zal de 

voorspelbaarheid van de bekostiging worden verbeterd. De teldatum wordt verschoven van 1 oktober naar 1 

februari, met ingang van 1 februari 2022.  

Als gevolg van de wijzigingen verandert de berekening van het bedrag dat het schoolbestuur krijgt. De 

wijzigingen kunnen positief of negatief uitvallen ten opzichte van de huidige wijze van bekostiging. Om die 

reden is er voor de eerste drie jaar een overgangsregeling.  

Investeringsbeleid 

Voor het aangaan van grote investeringen is het aanbestedingsbeleid van toepassing, op basis van de 

Aanbestedingswet 2012. Voor kleinere investeringen - waarvoor het bestuur  conform statuten zelf over mag 

besluiten – is een investeringsplan noodzakelijk. De bestuurder of MT-lid, die de investering aanvraagt, dient het 

investeringsplan in op de bestuursvergadering waar dit wordt gepresenteerd. Na goedkeuring in de 

bestuursvergadering kan de investering plaats vinden. 

In 2021 is het volgende geïnvesteerd: 

- Lesmethode Atlantis (waaronder nieuwe lesboeken) € 8.227 

- Digibord kleuters € 2.521 

- Audiovisueel & speakersets voor alle klaslokalen € 2.029 

Voor het komende boekjaar worden meerdere onderhoudskundige investeringen verwacht, met name voor 

de kleuterlokalen en het oudste gedeelte van de school (huidige groepen 4 t/m 6). Aangezien een gedeelte 

van deze investeringen via de voorziening grootonderhoud zullen lopen, zullen deze onderhoudskundige 

investeringen niet geactiveerd (en afgeschreven) worden. 

Mogelijk nieuwe investeringen zullen zijn: de vervanging van meerdere digiborden en i-pads.  

Treasury 

Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijke of langdurig) beschikbare financiële middelen, 

zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de liquide middelen 

laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende bankrekeningen, deposito’s of 

beleggingen. De uitgangspunten van de regeling beleggen en belenen is vertaald in het treasurystatuut. In 

december 2016 is het treasurystatuut voor het laatst vastgesteld door het bestuur, wat voldoet aan de Regeling 

Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Dit statuut is van toepassing geweest op 2021. 

De vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. 

Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij de twee huisbanken (ING Bank en Rabobank), die voldoen aan 

een minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Nadeel is dat de 

rentebaten sterk zijn gedaald. Hiermee is in de begroting rekening gehouden.  

De vereniging heeft geen uitstaande beleggingen, gegeven of opgenomen leningen en/of derivaten. 
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De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door een bestuurder aan de Commissie van 

Toezicht door middel van periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats door 

middel van het bestuursverslag. 

Politiek en Maatschappelijk thema: Nationaal Programma Onderwijs 

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een 

goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiervoor wordt 

in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. 

Dit programma is bekend gemaakt in februari 2021. Inmiddels heeft onze vereniging de eerste bedragen vanaf 

schooljaar 2021/2022 ontvangen. Conform de huidige verwachting ontvangen we voor het schooljaar 

2021/2022 een bedrag van € 105.000, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer € 700 per leerling. De 

verwachting is dat ook voor het schooljaar 2022/2023 een bedrag uit het NPO wordt ontvangen. Het precieze 

bedrag is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit ongeveer € 500 per leerling zal zijn. 

Het managementteam van de school heeft begin 2021 een schoolscan gemaakt. Dit is een uitgebreide scan 

op schoolniveau, klasniveau en op individueel kindniveau van opgelopen onderwijsachterstanden door de 

coronacrisis. De leerkrachten hebben gezamenlijk het plan doorgenomen en hebben doelgebieden 

beschreven, die overeenkomen met de ‘menukaart’ vanuit het NPO. De ‘menukaart’ is een overzicht van 

interventies (initiatieven) die een school kan nemen per doelgebied, met daarbij een inschatting van effect, 

bewijs en kosten om de opgelopen onderwijsachterstanden in te lopen. Voor onze school is onder andere 

gekozen voor de doelgebieden: Een-op-een-begeleiding, Leren van en met medeleerlingen, Technieken voor 

begrijpend lezen, Klassenverkleining en Cultuureducatie. 

Het bestuur heeft samen met de directeur een indicatie gemaakt van de verwachte kosten per opgestelde 

actie. De NPO gelden worden grotendeels ingezet voor het verlengen van één jaar van enkele groepen. 

Persoonlijke aandacht voor kinderen met een leerachterstand is erg belangrijk. De motivatie hierbij is dat 

kleinere groepen zorgt voor meer aandacht van de leerkracht voor kinderen met een achterstand. Zo is een 

leerkracht beter in staat begeleiding te geven aan kinderen met een achterstand. We zien dit als een 

belangrijk element in het terugdringen van onderwijsachterstanden. Een eerste inschatting geeft aan dat dit 

gedeelte van de NPO gelden wordt gealloceerd aan personeel in loondienst (PIL) en niet aan personeel niet 

in loondienst (PNIL). De NPO gelden op gebied van personeel worden ingezet vanaf schooljaar 2022/2023 door 

het verlengen van enkele groepen met één jaar.  

Het is te vroeg om te constateren of de achterstanden ook daadwerkelijk zijn ingelopen.  

De NPO gelden worden ook ingezet voor niet personeel gerelateerde initiatieven. Concreet moet hierbij 

gedacht worden aan het in gebruik nemen van een nieuwe leesmethode (Atlantis), verbreding van het kunst 

& cultuur aanbod (Cultuureducatie met Kwaliteit – via Kunst Centraal en Cultuurpunt De Ronde Venen), het 

opstarten en faciliteren van een leerlingenraad en het extra begeleiden van Plusklas- en NT2-leerlingen. 

De MR en het bestuur zijn na voltooien van de scan betrokken bij de uitkomsten. Beide geledingen zijn akkoord 

gegaan met de uitwerking van de schoolscan. Tot slot is een folder gemaakt om de ouders te informeren over 

de inzet van NPO gelden. Deze folder, die verspreid is via Social Schools, informeert de ouders waar de school 

de NPO gelden gaat inzetten. In de folder komen bovengenoemde initiatieven aan bod en wordt uitgelegd 

wat er met elk initiatief wordt bedoeld. 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Schoolbesturen moeten zich op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 over dit thema nader 

verantwoorden. Voor de Kon. Julianaschool is dit niet van toepassing. Onze school ontvangt geen bekostiging 

voor onderwijsachterstandenmiddelen. 

Prestatiebox 

Vanuit het Bestuursakkoord, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord en in het kader van het 

programma Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangen scholen in het primair onderwijs elk jaar gelden van de 

overheid om te investeren in doelgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en 
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cultuureducatie. Deze gelden worden ontvangen via de Prestatiebox tot augustus 2021. Hieronder wordt de 

verantwoording van deze ontvangen gelden uiteengezet voor het jaar 2021. 

Opbrengstgericht werken 

- Onze school is een plek waar het talent van jezelf en van de ander wordt ontwikkeld, ingezet en benut.

Door ons onderwijsaanbod krijgen de leerlingen meer inzicht in hun eigen talenten. We stemmen zoveel

mogelijk af op wat leerlingen nodig hebben, waaronder extra uitleg en begeleiding via Remedial

Teacher en de plusklas. Ook worden op onze school verschillende creatieve middagen (5x per jaar)

gehouden, zodat verschillende talenten een plek krijgen in onze school. Deze creatieve middagen

hebben dit jaar vanwege COVID-19 niet plaats gevonden.

- Voor de kanjertrainingen wordt gebruik gemaakt van het sociale leerlingvolgsysteem KanVAS.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis

van creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Professionalisering leerkrachten en schoolleiders 

- Mede door corona zijn er in 2021 minder mogelijkheden geweest tot het volgen van nascholing en

klassenobservaties. Het bestuur stimuleert leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen. Dit kan

individueel of juist met een groep leerkrachten. In het SBP wordt hierover meer beschreven,

bijvoorbeeld onder de pijlers ‘Persoonlijk Meesterschap’ en ‘Toekomst’.

- Het bestuur vindt het belangrijk dat de schoolleider zich blijft ontwikkelen. Daarom is zij ingeschreven bij

het schoolleidersregister en zal ze zich blijven professionaliseren om aan de voorwaarden voor

herregistratie te kunnen voldoen. Daarnaast stimuleren we overleg met collega-directeuren om kennis 

te delen en samen te ontwikkelen.

Cultuureducatie 

- Door een afstudeerstage van een oud leerling is een cultuur beleidsplan geschreven, met als titel

“Onderdeel van de rijke cultuur zijn met jouw talenten”. Naast een inventarisatie van het huidige

cultuuraanbod op onze school, geeft het handvatten om cultuuronderwijs verder te implementeren en

te verrijken. De beleidsdoelstellingen zijn uitgewerkt in leerlijnen en input voor lessen voor de komende

vier jaar.

- Aan iedere groep worden kunst- en cultuuractiviteiten vanuit Kunst Centraal aangeboden. Bij de

kunstactiviteiten ervaren de leerlingen professionele kunst. Kunstenaars geven kinderen een andere blik

op zichzelf en de wereld om hen heen. Met Kunstmenu maakt ieder kind in acht jaar tijd kennis met alle

mogelijke vormen van kunst: muziek, dans, theater, literatuur, media kunst en beeldende en

audiovisuele kunst, met als doel “hoe meer je weet van de plek waar je woont, hoe meer je er je thuis

voelt”. Hieronder vallen onder andere een bezoek aan een molen, een muzikale wandeling naar

school, het naspelen van een historische rechtszaak of een bezoekje aan de winkel op de hoek.
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2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel 

beleid: 

• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1

• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. 

Intern risicobeheersingssysteem 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het intern risicobeheersingssysteem. Hiermee geven we aan dat de 

processen en procedures zodanig zijn ingericht dat alle relevante risico’s tijdig worden gesignaleerd en 

passende maatregelen worden genomen om deze risico’s en de gevolgen hiervan te beheersen. 

Een belangrijk deel van het beheersen van risico’s ligt in de scheiding van de rollen: Uitvoeren (directeur), 

Beslissen (bestuur) en Toezicht houden (CvT). De Kon. Julianaschool kent geen (ICT) systeem voor risicobeheer. 

Wel zijn de volgende beheersingsmaatregelen geïmplementeerd: 

Financiële administratie en bevoegdheden 

Groenendijk Onderwijsadministratie verricht voor ons de volgende zaken, zoals is vastgelegd in de Service Level 

Agreement: 

- Algemeen: beheren van basisgegevens

- Personeels- en salarisadministratie

- Financiële administratie

Groenendijk Onderwijsadministratie is gecertificeerd. Hun processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door 

de accountant gecontroleerd. Hiervoor ontvangen zij een ISAE-verklaring. 

Ieder kwartaal maakt Groenendijk Onderwijsadministratie een financieel overzicht, welke wordt besproken in 

een bestuursvergadering. Er vindt dan ook een vergelijking plaats met de begroting en verschillen worden 

zichtbaar gemaakt en toegelicht. 

Bij het betalen van facturen wordt onderscheid gemaakt tussen diverse acties: 

- De administratief medewerkster zet de facturen, in overleg met de directeur, in het verwerkingssysteem

van Groenendijk;

- De penningmeester en de administratief medewerkster dienen beide de facturen te accorderen,

waarna deze vervolgens betaalbaar worden gesteld;

- De betalingen worden uitgevoerd door Groenendijk Onderwijsadministratie, net als het verwerken van

de bankafschriften.

De voorzitter, de administratief medewerkster en de penningmeester hebben toegang tot alle bankrekeningen 

van de school en kunnen hierdoor de penningmeester controleren. 

Investeringen en onderhoud 

Voor het plannen en uitvoeren van investeringen is een Investeringsbeleid opgesteld. Hierin zijn Nederlandse 

en Europese wetgeving op gebied van investeringen, onderhoud en aanbestedingen vastgelegd. 

- Voor het aangaan van een investering is een investeringsplan geschreven door de directeur en een

bestuurslid met de betreffende portefeuille. Deze wordt besproken in de bestuursvergaderingen en

daarin goedgekeurd.

- Voor het onderhoud aan onze school wordt gebruik gemaakt van een online onderhoudspakket. Deze

wordt jaarlijks door een expert bijgewerkt. Het onderhoudsplan dient ter onderbouwing van de

voorziening groot onderhoud en de meerjarenbegroting.
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal risico’s die wij onderkennen. Op dit moment zijn onder 

andere de volgende risico’s onderkend:  

Risico krapte op de arbeidsmarkt 

Het wordt steeds moeilijker om vervanging van personeel te krijgen die de identiteit van de school uitdraagt. 

De Kon. Julianaschool kan als kleine school wijzigingen in het personeelsbestand ((langdurig) ziek, 

uitdiensttreding, pensioen) niet eenvoudig opvangen. Het is mogelijk dat de school daarom gebruik moet 

maken van (duur) extern personeel. Het bestuur probeert dit zoveel als mogelijk te voorkomen en kijkt 

bijvoorbeeld naar mogelijkheden om binnen federatief verband een oplossing te vinden.  

Risico’s met betrekking tot leveren van kwaliteitszorg 

De krapte op de arbeidsmarkt en het uitvallen van personeelsleden door ziekte kan invloed hebben op de 

onderwijskwaliteit op onze school en op de ambitie die het bestuur en directie heeft op dit vlak. De 

deskundigheid van het personeel is van groot belang om voldoende kwaliteit en zorg te bieden aan onze 

leerlingen. Het bestuur staat open en stimuleert bijscholing van personeel en directie om de kwaliteitszorg op 

peil te houden.  

Risico bekostiging overheid 

De bekostiging vanuit de overheid lijkt weinig risico in zich te hebben. Het afgelopen jaar heeft in het teken 

gestaan van diverse maatregelen van de overheid om te investeren in onderwijs. Binnen onderwijsland zijn er 

veel scholen die qua resultaat en vermogen in een zwakkere situatie verkeren dan onze school. Er zijn mogelijke 

risico’s bij de vereenvoudiging van de bekostiging. 

Risico m.b.t. de hoogte van het vermogen 

In het verleden heeft onze school een goede financiële positie opgebouwd, zowel privaat als publiek. Een 

toekomstig risico is, dat de hoogte van dit opgebouwde vermogen, in relatie tot de baten, boven de normen 

komt welke de overheid hiervoor hanteert. Het gevolg kan zijn dat de overheid gaat korten op de te 

ontvangen bijdrage. In dat kader is het belangrijk om maximaal te blijven investeren in de kwaliteit van het 

onderwijs op school. 

Risico m.b.t. investeringen groot onderhoud 

Er is sprake van een sectorbreed tekort op de bekostiging van de materiële instandhouding. Het onderhoud 

aan onze school vraagt veel aandacht. Onze school heeft in het verleden verschillende uitbreidingen 

gekregen. Het bekostigen van het onderhoud ligt vooralsnog bij het bestuur van de school. Hiervoor hebben 

wij een onderhoudsplan waarin toekomstig onderhoud wordt gepland. Met name de kleutervleugel en het 

oudste gedeelte van de school (huidige lokalen 4 t/m 6) hebben onze aandacht.  

Risico’s m.b.t. leerlingenaantallen 

Indien het leerlingenaantal onverwachts sneller gaat dalen (krimp) dan begroot, is het eigen vermogen 

voldoende om financiële tegenvallers de komende jaren op te vangen. Na een aantal jaren van daling zien 

we in 2018 en 2019 een lichte stijging van het leerlingenaantal. De verwachting is dat het leerlingenaantal voor 

de komende jaren in ieder geval gelijk zal blijven of wellicht zelfs licht zal stijgen. 
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Risico Inschatting maximale 

impact (A) 

Inschatting 

kans dat risico 

zich voordoet 

(B) 

Berekende verwachte 

impact (A x B) 

1. Strategie

Negatieve beoordeling 

onderwijsinspectie 

Impact niet te 

schatten 

Klein Impact niet in te 

schatten, maar in 2022 

wordt een 

inspectiebezoek 

verwacht. 

2. Operationele activiteiten

Leerlingprognoses zijn niet juist of er 

is sprake van een sterk dalend 

leerlingenaantal 

€ 7.500 per leerling Middel, stel 

een daling van 

10 leerlingen 

Impact van een daling 

van 10 leerlingen is 

circa € 75.000 wat 

opgevangen kan 

worden uit de 

algemene reserve.  

Onverwachte stijging ziekteverzuim 

leerkrachten 

€ 60.000 per fte Middel Opvang van ziekte van 

leerkrachten wordt 

opgevangen uit het 

vervangingsfonds. Het 

vinden van leerkrachten 

ter vervanging heeft 

een hoge impact  

€ 6.000 

Onverwacht verloop van personeel Wervingskosten 

€ 10.000 per fte 

50% € 5.000 

Risico’s omtrent kwaliteitszorg Sterk afhankelijk van 

de personele 

bezetting 

Klein Impact niet in te 

schatten. Huidige inzet 

wordt in beginsel als 

voldoende gezien. 

3. Financiële risico’s

Huisvesting, grote schommelingen 

in uitgaven en niet toereikende 

materiële instandhouding 

Stel een grote uitgave 

van € 50.000 is 

noodzakelijk 

Klein Verwacht niet groot, 

aangezien recente 

herziening MJOP. 

Financiële gevolgen van 

arbeidsconflicten 

€ 25.000 Klein Afhankelijk van de 

casus. 

Onzekerheden met betrekking tot 

de hoogte van de ontvangen 

rijksbijdragen 

Impact niet in te 

schatten 

Groot De vereenvoudige 

bekostiging als 

aangekondigd door het 

Ministerie OC&W en 

ontvangen gelden 

vanuit NPO hebben een 

impact.  

Negatieve rente of verdere 

rentedaling op bankrekeningen 

Impact niet in te 

schatten 

Middel Het bestuur heeft een 

conservatieve instelling 

m.b.t. treasury &

hedging van 

renteschommelingen. 

Risico’s met betrekking tot een 

bovenmatig eigen vermogen 

Afroming van eigen 

vermogen opgelegd 

door Ministerie OC&W 

Klein Voor het tweede jaar 

op rij valt onze school 

binnen de norm. 
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3. Verantwoording van de financiën

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG 

PERSPECTIEF 

Leerlingen 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) T+1 T+2 T+3 

Aantal leerlingen 150 143 143 143 143 

T = teldatum 01/10/2021 

Per oktober 2019 was het leerlingenaantal 157, per oktober 2020 is dit gedaald naar 150 leerlingen. Per 1 

oktober 2021 was het leerlingenaantal verder gezakt naar 143. Dit leerlingenaantal is vastgehouden voor de 

meerjarenbegroting, omdat we geen verdere daling van het leerlingenaantal verwachten. De opheffingsnorm 

die de gemeente hanteert is 96 leerlingen. We verwachten niet hieronder te komen. 

Het leerlingenaantal is voor 2019 sterk gestegen door de verhuizing van enkele (grote) gezinnen naar ons dorp. 

Dit leerlingenaantal is na 2019 mede gedaald doordat een aantal van deze gezinnen heeft gekozen voor 

thuisonderwijs. Hiermee zijn de kinderen, die thuisonderwijs ontvangen, formeel niet uitgeschreven bij ons op 

school, maar ontvangt de school geen bekostiging meer voor deze leerlingen. Voor de kinderen, die 

thuisonderwijs ontvangen, heeft de school geen zorgplicht meer. Tegen een aantal van deze gezinnen loopt 

nog een juridische procedure, omdat thuisonderwijs in principe niet is toegestaan in Nederland. 

Het gevolg van de keuze van deze gezinnen is de daling van het aantal leerlingen bij ons op school. 

Tegelijkertijd weten we dat het leerlingenaantal van andere scholen in Wilnis is gestegen, mede door de pas 

gerealiseerde nieuwbouwwijk de Maricken. Hier worden nog steeds huizen gebouwd. Bij oplevering van 

eerdere fases van dit nieuwbouwproject bleek dat de nieuwe gezinnen hebben gekozen voor een andere 

school, hetzij door locatie (andere scholen staan tegen de nieuwbouwwijk aan), hetzij door een andere 

identiteit.  

Om onze school beter onder de aandacht te brengen is een PR-commissie van start gegaan. Het plan van 

aanpak waarmee deze commissie gaat werken bevat niet alleen de website en wekelijkse artikelen in de 

plaatselijke/regionale kranten, maar ook concrete ideeën hoe onze school onder de aandacht kan worden 

gebracht bij bijvoorbeeld vriendengroepen, kerken of andere locaties. 

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T = 2021) T+1 T+2 T+3 

Bestuur / management 1,02 1,02 0,80 0,80 0,80 

Onderwijzend personeel 8,98 8,92 8,69 8,12 8,12 

Ondersteunend personeel 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Totaal 10,43 10,37 9,92 9,35 9,35 

Gezien het dalende leerlingenaantal heeft het bestuur het besluit genomen om per schooljaar 2023/2024 te 

stoppen met enkele groepen. Hiermee gaan we terug naar een zogenoemde combigroep. Dit heeft te maken 

met de groepsgrootte (met name in de onderbouw zien we een teruglopende aanwas) en de bijbehorende 
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norm die de overheid geeft en gebruikt om de rijksbijdragen te bepalen. In de meerjarenbegroting is hier 

rekening mee gehouden en is de daling van onderwijzend personeel terug te zien.  

Daarnaast heeft onze directeur aangegeven vier dagen per week te willen werken in verband met de privé 

situatie. Het bestuur heeft hiermee toegestemd. Dit is terug te zien in de daling van het aantal FTE op de 

regel Bestuur / management. De beloning van het onderwijzend personeel is conform de "CAO voor het PO"

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 

Staat van baten en lasten 

Bedragen in € (T-1) 

Begroting 

verslagjaar 

(T) 

Realisatie 

verslagjaar 

(2021) T+1 T+2 T+3 

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v.

begroting 

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. vorig

jaar

BATEN 

Rijksbijdragen 927.877 903.005 1.002.105 934.756 927.022 885.897 +99.100 +74.228

Overige baten 23.210 11.700 21.965 11.000 11.000 11.000 +10.265 -1.245

TOTAAL BATEN 951.086 914.705 1.024.070 945.756 938.022 896.897 +109.365 +72.984

LASTEN 

Personeelslasten 750.123 771.586 789.704 771.425 760.439 748.847 +18.118 +39.581

Afschrijvingen 31.937 32.069 31.920 19.705 19.705 19.705 -149 -17

Huisvestingslasten 277.420 96.100 102.100 103.850 103.850 103.850 +6.000 -175.320

Overige lasten 86.905 100.700 99.898 100.050 100.050 100.050 -802 +12.993

TOTAAL LASTEN 1.146.385 1.000.455 1.023.621 995.030 984.044 972.452 +23.166 -122.764

SALDO 

Saldo financiële 

baten en lasten 

-406 -700 -4.502 -900 -900 -900 -3.802 -4.096

Saldo 

buitengewone 

baten en lasten 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT -195.704 -86.450 -4.052 -50.174 -46.922 -76.455 +82.398 +191.652

Het verschil ten opzichte van de begroting is positief. Het gerealiseerde resultaat is minder negatief dan vooraf 

begroot. De reden hiervoor is te vinden in de baten, welke meer dan €100.000 meer zijn dan begroot. Twee 

belangrijke factoren hierin zijn de ontvangen subsidies “Extra handen voor de klas” van in totaal €22.126. Hier 

staan extra personeelskosten tegenover. De tweede reden is de ontvangen gelden vanuit het NPO waarvoor 

5/12 van het totaal voor schooljaar 2021/2022 is ontvangen. Het totaal ontvangen bedrag vanuit het NPO in 

2021 was €43.822. Zoals eerder uitgewerkt, verwacht het bestuur deze gelden in de toekomst uit te geven onder 

andere door het verlengen van de enkele groepen met één jaar. 

De lasten zijn, buiten de personeelslasten, nagenoeg in lijn gebleven met de begroting. 

Het verschil ten opzichte van vorig jaar is ook positief. Naast de eerder genoemde subsidie van “Extra handen 

voor de klas” en NPO, is een groot verschil in de huisvestingslasten zichtbaar. De reden hiervoor is dat in 2020 

een inhaaldotatie is gedaan aan de voorziening groot onderhoud in verband met verwachte uitgaven voor 

het renoveren van het dak boven de kleutervleugel. 

De meerjarenbegroting is gebaseerd op eerder vermelde leerlingenaantallen en FTE’s. De bekostiging is 

aangepast naar de nieuwe vereenvoudigde berekening. Daarnaast zijn de NPO gelden meegenomen tot en 

met juli 2023. Ook is rekening gehouden met de afboeking van de vordering OCW wat een eenmalig negatief 

effect heeft op het resultaat van 2022. Daar staat tegenover dat de personele lasten zullen dalen ten opzichte 
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van de begroting in 2021, doordat we personeel (moeten) laten afvloeien in verband met het overgaan naar 

een combi-groep. Ondanks het terug schalen naar een combi-groep zijn de begrote resultaten nog negatief, 

deels omdat we met zeven groepen en 143 leerlingen nog onder de landelijk gemiddelde groepsgrootte van 

23 leerlingen per klas zitten en deels omdat onze huisvestingslasten hoog zijn. 

Balans in meerjarig perspectief 

Realisatie 

vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

verslagjaar 

(T) 

Begroting 

T+1 

Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 

ACTIVA 

VASTE ACITVA 

  Immateriële vaste activa 

  Materiële vaste activa 138.168 119.594 158.983 251.182 239.171 

  Financiële vaste activa 

Totaal vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA 138.168 119.594 158.983 251.182 239.171 

  Voorraden 

  Vorderingen 60.125 68.732 27.732 27.732 27.732 

  Kortlopende effecten 

  Liquide middelen 1.219.191 1.287.562 1.060.314 928.935 870.494 

Totaal vlottende activa 1.279.316 1.356.294 1.088.046 956.667 898.226 

TOTAAL ACTIVA 1.417.483 1.475.888 1.247.029 1.207.849 1.137.397 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

  Algemene reserve 415.444 412.247 362.073 315.151 238.696 

  Bestemmingsreserves 643.533 642.678 642.678 642.678 642.678 

  Overige reserves en fondsen 

Totaal eigen vermogen 1.058.977 1.054.925 1.004.751 957.829 881.374 

VOORZIENINGEN 287.614 331.018 152.333 160.075 166.078 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

KORTLOPENDE SCHULDEN 70.893 89.945 89.945 89.945 89.945 

TOTAAL PASSIVA 1.417.483 1.475.888 1.247.029 1.207.849 1.137.397 

Ten opzichte van vorig jaar zijn er weinig verschuivingen op de balansposten. Dit komt mede door het resultaat 

wat slechts een klein verlies laat zien. We zien een daling in de materiële vaste activa en een stijging in de 

liquide middelen. Dit komt doordat bepaalde activa zijn afgeschreven, waarvoor nog geen 

vervangingsinvestering is gedaan. 

Kijkend naar de toekomst valt een aantal zaken op.  

Ten eerste is de afboeking van de vordering op OCW te zien in de post Vorderingen. Dit heeft te maken met 

de nieuwe, vereenvoudigde methodiek van berekenen van de bekostiging in het onderwijs. Het gevolg 

hiervan is dat in 2022 eenmalig de vordering afgeboekt dient te worden. Verder valt op dat de post materiële 

vaste activa oploopt en de post liquide middelen afloopt. Dit betekent onder andere dat er meerdere 

investeringen zijn gepland in de komende drie jaren. Conform de meerjareninvesteringsbegroting (MIB) moet 

hierbij worden gedacht aan het vervangen van zes digiborden en toebehoren in 2022, het vervangen van de 

eerste chromebook-kar, het updaten van het ICT-netwerk en het vervangen van aula-meubilair in 2023 en een 

aantal kleine ICT investeringen in 2024. 

Ook loopt de post liquide middelen af, omdat er negatieve resultaten zijn begroot, Dit heeft impact op het 

eigen vermogen: we zien de algemene reserve aflopen. 
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Tot slot de post voorzieningen. Deze bestaat voor een groot gedeelte uit de post Voorziening Groot 

Onderhoud. In het jaar 2022 is aangenomen dat er een onttrekking plaatsvindt in verband met de 

dakrenovatie. Hiervoor is in 2020 een eenmalige dotatie gedaan. De eenmalige onttrekking in 2022 is €220.000. 

Als deze eenmalige onttrekking is gedaan, blijft per saldo in 2022 een hogere dotatie over dan de verwachte 

onttrekkingen. In de jaren 2023 en 2024 zijn dotaties en onttrekkingen nagenoeg in balans.  

3.3 FINANCIËLE POSITIE 

Kengetallen12 

Kengetal 

Realisatie 

Vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

Verslag-

jaar (T) 

Begroting 

T+1 

Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 

(Eigen vermogen + voorzieningen) 

/ Balanstotaal  

0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 Ondergrens: < 0,3 

Weerstandsvermogen 

Eigen vermogen / totale baten 

(incl. financiële baten)  

1.11 1.03 1.06 1.02 0.98 Ondergrens: < 0,05 

Liquiditeit 

Vlottende activa / Kortlopende 

schulden 

18.05 15.08 12.10 10.64 9.99 Ondergrens: 1.5 (bij 

totale baten onder  

€3 mln), 1.0 (bij totale 

baten tussen €3 mln en 

€12 mln), 0,75 (bij totale 

baten boven €12 mln) 

Rentabiliteit 

Resultaat / totale baten (incl. 

financiële baten) * 100% 

-20.57 % -0.40 % -5.31% -5.00% -8.52% Afhankelijk van de 

financiële positie 

Reservepositie 

(o.b.v. signaleringswaarde OCW) 

(Feitelijk publiek eigen vermogen 

-/- Signaleringswaarde publiek 

eigen vermogen ) / totale baten 

0,95 0,88 Bovengrens3: > 0 

Toelichting op de financiële positie 

Om de financiële situatie op de balansdatum te analyseren, wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Het doel 

hiervan is om meer inzicht te krijgen in de huidige financiële situatie van de school en de ontwikkeling daarvan. 

Door deze kengetallen te gebruiken, kunnen sterke en zwakke financiële punten van de school in kaart worden 

gebracht en onderbouwd. 

De kengetallen worden vergeleken met streefwaarden, ook wel signaleringswaarden genoemd. De 

streefwaarden zijn gepubliceerd en vastgesteld door de inspectie. De kengetallen geven de inspectie inzicht 

bij het toezicht op onze school. 

1 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-

signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht  
2 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-

vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde  
3 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-

vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
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De kengetallen laten zien dat onze school heeft voldaan (en ook in de toekomst voldoet) aan de normen en 

dat er geen overschrijving van deze normen is. Dit is het gevolg van een hoge stand van de liquide middelen 

(zeer sterke liquiditeitsratio) en het hoge eigen vermogen (hoge weerstandsvermogenratio & stabiele 

solvabiliteitsratio). Uit bovenstaande tabel blijkt dat 2021 een financieel stabiel jaar is geweest ten opzichte van 

vorig jaar.  Er zijn kleine verschillen in de kengetallen. Het meest in het oog springend is het verschil in rentabiliteit. 

Waar dit kengetal in 2020 werd beïnvloed door de eenmalige dotatie aan de onderhoudsvoorziening, is het 

resultaat in 2021 stabiel en dichtbij het break-even punt. Voor de toekomende drie jaar is te zien dat de 

rentabiliteit licht negatief is. Meer informatie hierover in de jaarrekening. 

Bovenmatig publiek vermogen 

Uit de berekening van de signaleringswaarde blijkt dat er geen sprake is van bovenmatig eigen vermogen. 

Deze berekening gaat uit van het feitelijk eigen vermogen van de vereniging en zet deze af tegen een norm. 

Deze norm wordt vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs en bepaalt, door middel van een 

rekenmethode, wat een redelijk (publiek) eigen vermogen is om aan te houden. Het doel hiervan is om 

onderwijsgeld daadwerkelijk te besteden aan het onderwijs, in tegenstelling tot het “oppotten” van 

overheidsgeld. De norm is onder andere afhankelijk van de waarde van activa en een risicobuffer.   

Hieronder is te zien dat onze school geen bovenmatig eigen vermogen heeft.  

2020 2021 

Totaal eigen vermogen 1.058.977 1.054.925 

Privaat eigen vermogen 643.533 642.678 

Feitelijk eigen vermogen: 415.444 412.247 

Normatief eigen vermogen 438.168 469.913 

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 0 0 

Ratio eigen vermogen 0.95 0.88 
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Verslag Commissie van Toezicht 

over 2021 

Algemeen 

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” van kracht. Dit houdt in dat het 

bevoegd gezag van een onderwijsinstelling er voor dient te zorgen dat de functies van bestuur en intern 

toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden.  

Code voor goed bestuur  

Toegepast wordt de code goed bestuur van de PO-raad. 

Scheiding tussen bestuur en toezicht 

Het bestuur van de vereniging - tevens bevoegd gezag van de Koningin Julianaschool te Wilnis - is aangesloten 

bij de Federatie ‘Het Groene Hart’. Dit is een samenwerkingsverband tussen een vijftal christelijke basisscholen 

uit Wilnis, Kamerik, Zegveld, Vinkeveen en Kockengen.  

Het toezicht binnen de vereniging wordt uitgevoerd door de leden in de algemene vergadering, in de 

volksmond de algemene ledenvergadering (ALV) genoemd. Dat is bij de vereniging het orgaan waaraan het 

bestuur verantwoording aflegt en dus belast is met de toezichthoudende taak. In artikel 16 van de statuten 

van de vereniging is bepaald dat aan de vereniging een “Commissie van Toezicht” (hierna te noemen: CvT) 

is verbonden als bedoeld in artikel 17a tot en met 17c van de Wet op het primair onderwijs. Deze commissie is 

expliciet belast met de wettelijk vastgelegde en eventueel andere toezichthoudende taken, waardoor er 

inhoud gegeven kan worden aan de toezichthoudende taak van de ALV.  

Door de leden zijn drie personen uit de verenigingen van de federatiescholen gekozen als toezichthouder. 

Deze personen zijn ook lid geworden van de vereniging op wiens bestuur toezicht wordt gehouden maar 

maken geen deel uit van een bestuur (organieke scheiding). De medezeggenschapsraad is tot op heden niet 

in staat gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid van de CvT (artikel 17c lid 3 WPO). Bij een 

volgende benoeming zal dat alsnog gebeuren. De CvT-leden zijn onbezoldigd. 

De CvT is geen werkgever van het uitvoerend bestuur en is niet belast met de inrichting van het bevoegd 

gezag. De vereniging treedt als werkgever op en is belast met de inrichting van het bevoegd gezag.  

Samenstelling  

De CvT bestaat uit de volgende leden: mevrouw Jacqueline Hoogendoorn-Spruijt (Kockengen), de heer Mees 

van Elk (Zegveld) en de heer Arjan Fokkens (Wilnis). 

Voorzitter mw. Jacqueline  

Hoogendoorn-Spruijt 

(Kockengen) 

Notarisklerk op 

een  notariskantoor 

Eigenaar 

administratiekantoor 

Tot en met juli 2021:  

secretaris 

Medezeggenschapsraad  Evangelische 

school  voor voortgezet  

onderwijs De Passie te Utrecht 

Voorzitter stembureau

Lid Dhr. Mees van Elk 

(Zegveld)

Fiscalist

Belastingdienst

Secretaris NPV 

Woerden
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Lid dhr. Arjan Fokkens 

(Wilnis) 

Hoofd  

leerlingondersteuning 

Amstelveen College 

Kaderlid 

Zwemvereniging De Ronde Venen 

Verantwoording wettelijke taken 

De CvT sluit aan bij de minimale wettelijke taken en bevoegdheden van het intern toezicht zoals passend bij 

de organisatie van de school, als zogenaamde éénpitter:  

• goedkeuren van het strategisch meerjarenplan, de begroting, jaarrekening en het bestuursverslag;

• toezicht houden op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;

• omgang met de code goed bestuur en de afwijkingen daarvan;

• toezicht houden op rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen;

• aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan;

• overzicht hebben van de betaalde en onbetaalde nevenfuncties van bestuurders en toezichthouders;

• jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van het toezichthoudend orgaan (1x per drie jaar o.l.v. een

externe voorzitter); 

• Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.

Hiernaast beoordeelt de CvT twee keer per jaar de verantwoordingsrapportage van de directie aan het 

bestuur, aangevuld met de bevindingen van het bestuur.  

Sinds het van kracht worden van de wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen (2017) dient er twee 

keer per jaar een overleg plaats te vinden tussen de toezichthouder en de MR.

Risicobeheersing  

Twee keer per jaar overlegt het bestuur een verantwoordingsrapportage. Hierin komen financiële, 

organisatorische en kwaliteitsaspecten aan de orde. Dit wordt aangevuld met:  

• de jaarrekening,

• de begroting inclusief de meerjarenbegroting (5 jaar),

• het bestuursverslag,

• het meerjareninvesteringsplan,

• een financiële halfjaarlijkse tussenrapportage,

• een overzicht van de onderwijsopbrenst aan de hand van gegevens uit ParnasSys,

• een analyse van de onderwijskwaliteit en

• eventueel andere aanvullende documentatie.

Op basis van deze informatie worden de kwaliteit van het onderwijs, de mate van risicobeheersing, de keuzes 

waar het bestuur voor staat en de financiële gevolgen beoordeeld. 

Verslag over afgelopen jaar / verantwoording op grond van de code goed bestuur  

De CvT is in 2021 twee keer regulier bijeen gekomen, te weten op 26 mei en 30 november 2021. In deze 

vergaderingen zijn de door het bestuur aangeleverde stukken beoordeeld. Een verslag van bevindingen en 

vragen is vervolgens schriftelijk aan het bestuur verstrekt. Deze bevindingen en vragen betroffen slechts 

bijkomende zaken en raken niet de kern van het beleid. De CvT heeft wel haar zorgen over het dalende 

leerlingenaantal. Ten opzichte van de prognose 2021, die in 2020 is gedaan, is het leerlingenaantal met 7,8% 

gedaald. De prognose voor 2023 laat nog een sterkere afname zien. De CvT heeft haar zorgen met het bestuur 

gedeeld in de bevindingen op de najaarsrapportage 2021 van december 2021.  

Wat betreft de gelden, welke beschikbaar zijn gekomen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en 

welke ingezet dienen te worden voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, heeft de 

CvT in december 2021 bij het bestuur de vraag neergelegd of de ontvangen NPO gelden inmiddels ingezet 

zijn, of dit de gewenste resultaten oplevert en of het bestuur de CvT met een overzicht van de verdeling van 

de NPO gelden kan voorzien. Hierop heeft de CvT nog geen reactie van het bestuur ontvangen. 
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Op de ledenvergadering van 17 mei 2021 heeft de CvT verslag gedaan aan de leden en hierbij een positief 

oordeel gegeven over de bestuurskwaliteit van het bestuur van de vereniging.  

In januari 2022 heeft de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de CvT over de periode zomer tot 

en met 31 december 2021 plaatsgevonden. 

Overleg met bestuur en MR  

De CvT heeft op 4 oktober 2021 een gesprek met het bestuur gevoerd over de bevindingen van de CvT op de 

voorjaarsrapportage 2021, de voorgenomen besturenfusie (zie hierna) en het strategisch beleidsplan (zie 

hierna).  

Het overleg van de CvT met de MR heeft plaatsgevonden op 22 maart en 4 oktober 2021.  

Strategisch Beleidsplan (SBP) 

In het verslag van 2020 heeft de CvT geschreven over het Strategische Beleidsplan 2019-2023, welke nog niet 

door de CvT was goedgekeurd. Naar aanleiding van de hernieuwde reactie van de CvT op het SBP en de 

totstandkoming daarvan, heeft het bestuur het SBP aangepast door in de tekst enkele aanpassingen door te 

voeren en een paragraaf toe te voegen. De CvT heeft met de aangepaste inhoud van het SBP ingestemd. 

Beoogde bestuurlijke fusie 

Vanwege het moeilijk vinden van nieuwe bestuurders en de steeds grotere verantwoordelijkheid voor de 

vrijwillige besturen heeft het bestuur gemeend om te onderzoeken om met de christelijke basisscholen De 

Wegwijzer te Kockengen, Eben Haëzer te Kamerik en Jorai te Zegveld een besturenfusie aan te gaan. De status 

eind 2021 is dat de stuurgroep van dit proces (bestaande uit afgevaardigden van de vier betrokken besturen) 

en de begeleider van dit traject, te weten Verus, een vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in 

Nederland, de eindrapportage zal opleveren. Naar aanleiding hiervan zullen de afzonderlijke besturen van de 

vier scholen een voorgenomen besluit tot fusie nemen. De CvT zal het proces tot de bestuurlijke fusie bewaken. 

De CvT is bezig met het opmaken van een plan van aanpak om het proces bewaken en te bevragen aan 

onder andere de bij de voorgenomen fusie betrokken partijen (waaronder begrepen de werkgroepen die 

bepaalde thema's aangaande de voorgenomen fusie hebben onderzocht).  

De 4 principes van de Code Goed Bestuur PO  

De Code Goed Bestuur PO is opgebouwd uit vier principes: 

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen.

2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.

3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf.

4. Het bestuur werkt integer en transparant.

De CvT heeft hieraan de volgende invulling gegeven: 

Ad 1. Het bestuur en het intern toezicht bespreken regelmatig ontwikkelingen ten aanzien van 

onderwijskwaliteit en de voortgang ten aanzien van het realiseren van de onderwijsvisie.  

Ad 2. Het intern toezicht houdt zich op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen door de 

gesprekken met het bestuur en de MR en handelt daarnaar.  

Ad 3. Het intern toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Het intern toezicht 

evalueert periodiek zijn functioneren als collectief en dat van de individuele leden, het samenspel met het 

bestuur en eventueel het samenspel met andere belanghebbenden, zoals de MR. Periodiek (eens in de drie 

jaar) gebeurt deze evaluatie van het intern toezicht onder leiding van een onafhankelijke partij. Het intern 

toezicht bespreekt de conclusies hiervan met het bestuur en geeft hieraan uitvoering. Het bestuur en het intern 

toezicht inventariseren jaarlijks hun professionaliseringsbehoefte, en leggen afspraken hierover vast.  

Ad 4. Het bestuur en het intern toezicht spreken periodiek over de (schijnbare) belangen die hun leden uit 

hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, maken afspraken over de omgang hiermee en leggen dit 

vast. Er is in ieder geval geen sprake van ongewenste belangenverstrengeling van bestuurders of intern 

toezichthouders met andere intern toezichthouders, andere bestuurders of leden van het management die 

rechtstreeks onder het bestuur vallen bij: familiaire dan wel daarmee vergelijkbare relaties en zakelijke relaties. 

Een intern toezichthouder meldt een (potentieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van 

het intern toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. Hieronder valt in ieder geval het 

door een intern toezichthouder aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald. Het intern 
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toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt melding 

van deze belangenafweging en de uitkomst in het jaarverslag. 

Conclusie 

• De CvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd.

• De CvT heeft toezicht gehouden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de

middelen.

• De accountant voor het boekjaar 2020 was Van Ree accountants, welke door de CvT is aangewezen.

• Dit verslag dient ter verantwoording over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.

• De CvT complimenteert het bestuur en de directie met de stabiele en goede onderwijsresultaten en de

kennelijk succesvolle wijze waarop deze worden bewaakt en verbeterd.

• De CvT concludeert dat bestuur en directie de school goed besturen en leiden.

• De CvT heeft haar zorgen over het dalende leerlingenaantal.

• De begroting voor 2022 en de meerjarenbegroting t/m 2026 zijn inmiddels door de CvT beoordeeld en

goedgekeurd.




