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Voorwoord 
 
 
Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar 
middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is 
vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële 
verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de 
bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan 
vergezeld van een controleverklaring van de onafhankelijke accountant (Aksos). 
 
Met dit jaarverslag wil het bevoegd gezag van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te 
Sibculo verticaal verantwoording afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de 
ouders, werknemers en de MR. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van het bestuursverslag. 
 
 
Namens het bevoegd gezag, 
 
 
 
 
 
Dhr. R.N. Soeten 
(voorzitter) 
 
 
 
 
Mevr. A.B.M. Kroek-Rouweler 
(secretaris) 
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Hoofdstuk 1 – Algemene informatie en gevoerd beleid 
 

1.1 – Juridische structuur 
De rechtspersoonlijkheid is een vereniging met de naam: Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs te Sibculo in de gemeente Hardenberg. De vereniging is opgericht op 25 januari 1922 en is 
gevestigd te Sibculo. Bij de Kamer van Koophandel te Zwolle is de vereniging ingeschreven onder 
nummer 40059730. 
 

1.2– Omschrijving van de doelstelling  
Onze school 
Onze basisschool CNBS  “Windesheim” staat aan de Kloosterdijk 150 te Sibculo. Het gedeelte aan de 
weg is gebouwd in 1922, maar de nieuwbouw aan de pleinzijde is geopend op 1 april 1990. 
 
In al die jaren is er veel veranderd; deze 
veranderingen zijn terug te vinden in de volgende 
uitgangspunten:  

- Wij werken vanuit onze protestants 
christelijke identiteit. 

- Wij willen werken met moderne 
onderwijsmethoden. 

- Er is een goede zorgstructuur voor 
kinderen die verder of minder ver zijn in 
hun ontwikkeling. 

- De leerkrachten dragen binnen de klas zorg voor een stuk extra aandacht voor de minder 
sterke leerling en de sterke leerling; 

- De school vindt een regelmatig contact met ouders belangrijk; 
- De school heeft oog voor de toekomst (ICT speelt bijv. een grote rol in het huidige 

onderwijs). 
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1.3– Organisatiestructuur 
De vereniging heeft een bestuur dat uit zeven personen bestaat. Dit betreffen de voorzitter, 
penningmeester, secretaris en vier algemene leden. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. In de 
algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde onderwijskundig 
en financieel beleid. Veel bestuurlijke zaken zijn gemandateerd aan de directeur. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het management/directiestatuut. De directeur is dhr. J.H. Bosma. De directeur heeft de 
dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt voor ondersteuning en aansturing van beleid, 
beheer en administratie. 
 
De school heeft haar eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt minimaal drie keer per jaar 
/ tweemaal per jaar met het bestuur van de vereniging. Ook heeft de MR de mogelijkheid om aan te 
schuiven de GMR van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. 
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1.4– Gevoerd onderwijsbeleid 
 
Identiteit 
Onze school is een Christelijke school. De Bijbel is het richtsnoer. We laten ons inspireren door de 
verhalen over God, Jezus en de Heilige Geest. Van daaruit geven we onderwijs aan kinderen. We 
vertellen de verhalen door, bidden en zingen. Ieder kind mag er zijn, is waardevol. Door samen te 
werken creëren we een goede aarde, waar Bijbelse waarden als naastenliefde, solidariteit en 
gerechtigheid de boventoon voeren.  
 
Visie 
Onze visie op onderwijs is bepaald door onze overtuiging, dat we geroepen zijn om kinderen te 
begeleiden naar het dragen van verantwoordelijkheid voor anderen. We erkennen hierbij vanuit de 
grondtonen van de Bijbel twee basisbehoeften, n.l. geborgenheid en uitdaging. 
Geborgenheid is een voorwaarde om tot een evenwichtige persoonlijkheid uit te groeien, die in staat 
is van het leven en van anderen te genieten. Kinderen moeten zich "als een vis in het water" voelen 
op school; dat geeft zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde en weerbaarheid. De uitdaging 
kenmerkt zich als kinderen zeer intensief bezig willen zijn met dingen waarin ze geïnteresseerd zijn. 
Het is onze taak het kind daarin te stimuleren en hen veel ruimte te bieden opdat ze zich kunnen 
ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. 
Uitgangspunt bij ons werk is de zorg voor de individuele leerling. We proberen door ons onderwijs 
elke leerling tot zijn recht te laten komen. Elk kind is uniek en we benaderen de leerlingen niet vanuit 
hun beperkingen, maar vanuit hun mogelijkheden. 
 
Leerlingenzorg 
De groepsleerkracht houdt de vorderingen bij van de leerlingen. Dit gebeurt door observeren, 
methode gebonden toetsen en Cito toetsen en het geven van cijfers/beoordelingen. De cijfers 
worden opgenomen in het rapport dat 2 maal per jaar verschijnt.  
Onze school heeft een leerlingvolgsysteem (LVS), waardoor de leerlingen nog nauwkeuriger gevolgd 
kunnen worden. Worden er - na de  verschillende toetsen - bij de kinderen leer- en/of  sociaal-
emotionele problemen ontdekt, dan wordt dit met de ouders besproken en er zal door de 
groepsleerkracht voor de “zorgleerlingen” een groepsplan worden opgesteld.  
 
In groeps- en leerlingbesprekingen worden plannen gemaakt om de leerlingen zoveel mogelijk die 
aandacht te geven die zij nodig hebben. Drie maal per jaar vindt er bouwoverleg plaats. Directie, IB-
er en leerkrachten zijn daarbij aanwezig. Naar aanleiding van de halfjaarlijkse Citotoetsen worden 
groepsplannen opgesteld. De afgelopen drie jaar hebben we groepsplannen op 3 niveaus voor het 
vak rekenen en taal gemaakt. We onderscheiden ‘instructieafhankelijk’, ‘instructiegevoelig’ en 
‘instructieonafhankelijk’. 
 
In het kader van Passend Onderwijs  is een zgn. SOP “Schoolondersteuningsprofiel” opgesteld. Dit is 
een plan, waarin de school aangeeft hoe wordt omgegaan met de “zorgleerling”.  We hebben 
hierover contacten met het samenwerkingsverband ‘Veld, Vaart en Vecht’ in Hardenberg. Voor ieder 
kind het juiste onderwijs. 
 
Bij ons op school hebben we leerkrachten die remedial teaching als taak op zich nemen. In 2018 zijn 
deze werkzaamheden verzorgd door juf Kempers en juf Heerkes. Zij gaven aan de “zorgleerling” – 
individueel of in kleine groepjes - extra aandacht.  
 
Juf is de interne begeleider. In deze functie bewaakt ze  het leerlingvolgsysteem en controleert ze of 
de extra hulp door de groepsleerkracht tot het gewenste resultaat leidt. Mocht dit niet zo zijn, dan 
zal - na toestemming van de ouders – gekeken worden wat geschikte vervolgstappen zijn. Een 
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onderzoek door experts van externe partijen is hier een voorbeeld van.  Afhankelijk van de uitslag 
volgt advies voor een speciaal programma of doorverwijzing naar het Speciaal Onderwijs. De 
leerlingenzorg is een taak die primair bij de groepsleerkracht ligt, maar de intern begeleider 
ondersteunt en monitort. 
 
Vernieuwing van het onderwijs 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen wij 
op de voet, maar we blijven wel met beide benen op de grond staan. Wat goed voor onze kinderen 
is, kunnen we gebruiken. 
 
In de eerste helft van 2018 besteedden veel aandacht aan begrijpend lezen, implementeerden we 
een nieuwe lesmethode binnen het kleuteronderwijs, werd een methode voor monitoring van 
sociaal-emotionele ontwikkeling ingevoerd en werd gekeken naar hoe Snappet en groeps- en 
handelingsplannen gecombineerd konden worden. Vanaf de helft van het schooljaar werd de focus 
verlegd naar het bestuderen van mogelijkheden om een nieuwe methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling aan te schaffen, onderzoek te doen naar verbetering van het rekenonderwijs en het 
implementeren van techniek in het lesaanbod. 
 
Resultaten van het onderwijs 
Wij willen als leerkrachten het onderwijs in onze school verbeteren. Inspanningen zijn goed, maar 
resultaten zijn in dit verband ook heel belangrijk. Het resultaat van die inspanningen laat zich op 
verschillende terreinen zien, te weten: 
leerlingenzorg;  
a. verbetering inhoud vakgebieden; 
b. uitstroomgegevens voortgezet onderwijs. 
 
Ad a.  Leerlingenzorg 
Door actief beleid te voeren op leerlingbegeleiding en begeleiding van de leerkracht heeft de school 
per jaar slechts enkele leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs: 
 

Jaargang Aantal verwijzingen  

2013-2014 0 

2014-2015 0 

2015-2016 0 

2016-2017 1 

2017-2018 0 

 
  
ad. a.  Verbetering van de inhoud 
Door scholing op inhoud en invoering van de nieuwste methoden merken we dat leerprestaties beter 
worden. 
 
ad. b.  Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs. 
 

PRO 0 
VMBO BB 4 
VMBO KB 3 
GT 7 
HAVO/VWO 2 
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1.5- Personeel 
 
Wisselingen 
In 2018 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het leerkrachtenteam van CNBS Windesheim. Wij 
hebben afscheid genomen van leerkracht mevr. H. Jansen-Bakhuis, zij ging met pensioen.  
 
Professionele ontwikkeling 
Het afgelopen jaar hebben leerkrachten verdiepende cursussen gevolgd op het gebied van werken 
met de tablet, rekenen en taal volgens het programma Snappet, omgaan met getraumatiseerde 
leerlingen, studieavonden over techniekonderwijs en BHV. Daarnaast zijn er leerkrachten gestart met 
opleidingen tot ICT-coördinator en coachend voor de klas.  
Het bestuur heeft een start gemaakt met een bestuurs-cursus, georganiseerd door Verus. 
 
Het bestuur: 
Dhr. R.N. Soeten (voorzitter)      
Tel. : 0523 – 241052 
Mevr. A. Kleinlugtenbeld-Alberts (penningmeester)           
Tel. : 0523-242412  
Mevr. A.B.M. Kroek-Rouweler (vertrouwenspersoon)/(secretaris). 
Tel  : 0523-242379 
Mevr. I. Snoeyink 
Tel. : 0523 – 241066 
Dhr. D. Schepers  
Tel  : 0523-852598 
Dhr. R.T. Ploegman 
Tel. : 0523 – 241915 
Dhr. S.B.S. Snippe               
Tel. : 0523 - 235897 
 
Het personeel: 
Dhr. J.H. Bosma (directeur)  
Dhr. M. Fikkert (waarnemend directeur)  
Mevr. J. Oelen (intern begeleider)/(vertrouwenspersoon)     
Dhr. M. Venebrugge  
Mevr. E.P. Kempers-Kamermans  
Mevr. J. Langenhof-Bakker  
Mevr. H. Jansen-Bakhuis  
Mevr. G. Kager-Jansen  
Mevr. J.G. Prinsen-Hesselink    
Mevr. S. Ribberink 
Mevr. B. Heerkes-Kloosterman  
Mevr. E. Hendriks  
Dhr. G. Steen Redeker (conciërge)  
 
Ziekteverzuim 
Op een enkele griepdag en kort ziekteverlof na, kenden we onder de teamleden geen ziekte. Het 
ziekteverzuim is laag. Het verzuimpercentage bevat kort verzuim. Onze school valt volgens Zorg van 
de Zaak in het kwadrant geen verzuimproblemen. Vervangingen worden intern opgelost. Er is een 
protocol gemaakt ‘bij ziekte en re-integratie’. Dit protocol heeft tot doel een heldere procedure voor 
zowel de directeur als de zieke werknemer vast te stellen.  
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Arbobeleid 
Het bestuur van CNBS Windesheim en de directie zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het 
arbobeleid maakt hier deel van uit en daarom gelden de volgende algemene uitgangspunten dus ook 
voor het arbobeleid: 
  
- de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen; 
- het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; 
- het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; 
- beleidsafspraken uit overige beleidsdocumenten. 
  
Het bestuur streeft in samenwerking met de directie naar optimale arbeidsomstandigheden voor 
haar personeel en leerlingen. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers en leerlingen, en op de bevordering van hun welzijn. Om dit te 
bereiken organiseert het bestuur de school op een dergelijke manier dat onveilige situaties en 
handelingen in principe zijn uitgesloten. Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel 
mogelijk tegengegaan. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief 
bestreden. Verder is het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale 
aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel (LIO’s) en ouderparticipatie.  
Er is in oktober 2014 een Tevredenheidsonderzoek geweest onder personeel, leerlingen en ouders. 
Een belangrijk onderdeel  van dit onderzoek bestaat uit vragen over het welbevinden, het gevoel van 
veiligheid. Alle geledingen oordelen positief betreffende de veiligheid. Ook is er door Centraal 
Nederland in 2014 een ASI-onderzoek uitgevoerd. De personeelsleden zijn erg tevreden. In 2018 zal 
er wederom een tevredenheidsonderzoek afgenomen worden onder personeel, ouders en 
leerlingen. 
 
LIO 
Het is goed dat een school stagiaires de kans geeft ervaring op te doen. De school haalt op deze wijze 
vers bloed binnen haar deuren. Een frisse kijk van buitenaf kan soms verhelderend werken. Door de 
vrijgekomen groepsleerkrachten kunnen we nog beter dan voorheen remediërend bezig zijn. 
Kinderen worden buiten de reguliere les om bijgespijkerd. Robin Prent begon in januari 2018 als LIO-
stagiaire in groep 4 en rondde zijn stage af met een voldoende. Michael Noppert begon in augustus 
2018 als LIO-stagiaire  in groep 5.  
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1.6 - Interne beheersing 
De interne beheersing van de processen binnen : Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te 
Sibculo is primair een verantwoordelijkheid van de directie. Tussen het toezichthoudend bestuur en 
het dagelijks bestuur en het dagelijks bestuur en de directie zijn duidelijke afspraken gemaakt over 
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle partijen, de autorisatie van 
verplichtingen en de controle van processen. Dit ligt vast in de statuten, een reglement, 
functieomschrijvingen, een directiestatuut en diverse protocollen.  
 
Preadyz voert de bedrijfsvoering en houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. De 
externe accountant controleert vervolgens de administratie van Preadyz. Eventuele aanbevelingen 
van de accountant worden besproken en leiden mogelijk tot aanpassing van procedures. 
 

1.7 -Internationalisering 
Dit is niet van toepassing. 
 

1.8 - Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag 
Er zijn geen uitkeringen na ontslag geweest in het verslagjaar.  
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1.9 Verslag toezichthoudend orgaan 
 
Secretarieel deel bestuursverslag 2018 

“Ontferm u over ons in Uw grenzeloze barmhartigheid” 
 
Ook dit jaar zijn er jaarplannen opgesteld en is er weer een begin gemaakt met het meerjarenplan. Twee maal 
in het jaar is dit dan ook een vast agenda punt. Er is o.a. aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, anti- 
pesten en begrijpend lezen. 
 
Verduurzaming stond dit jaar veelvuldig op de agenda. In 2017 werd hier al over gesproken en dit jaar is de 
eerste stap, het verminderen van het energieverbruik,  gerealiseerd. Te denken aan o.a. de luchtbehandeling 
en verwarming, LED verlichting, isolatie leiding etc. Ook in 2019 zal hier verder aandacht voor zijn. 
Er is dit jaar een tevredenheidsonderzoek geweest waar wij als bestuur zeer tevreden zijn over de resultaten. 
Er zijn zeker ook verbeterpunten naar voren gekomen die meegenomen worden in gestelde doelstellingen. 
 
Er is aandacht geweest voor de werkdruk van leerkrachten. Er zijn gesprekken geweest met de leerkrachten en 
een thema middag om problemen helder te krijgen. Meerdere middelen zijn ingezet om drukverlaging te 
realiseren. Te denken aan o.a. uitbreiding IB en RT werkzaamheden, inzet gym leerkracht, administratie dagen. 
Door samen in gesprek te gaan blijft er een open en vertrouwde sfeer wat mede ervoor gezorgd heeft dat 
leerkrachten niet mee hebben gedaan aan de landelijke stakingsdagen. 
 
Meerdere leerkrachten hebben de mogelijkheid gekregen om een cursus te volgen. Dhr.  Fikkert volgt een ICT 
cursus, mw. Oelen de IB cursus, mw. Ribberink de rekencursus en mw. Prinsen de cursus autisme & kleuters. 
Dhr. Venebrugge volgt de opleiding toegepaste onderwijskunde op eigen initiatief. Tevens is mw. Oelen 
vertrouwenspersoon geworden. 
De AVG richtlijnen zijn dit jaar geïntegreerd in het onderwijs en hiermee voldoen wij aan de regelgeving. 
Tevens is D. Schepers aangesteld als functionaris gegevensbescherming. 
Voor de groepen 6-7 en 8 zijn Chromebooks aangeschaft om het leren te bevorderen. Deze Chromebooks 
worden ook ingezet in de lagere klassen bij Cito’s. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van deze investering 
en zijn er minder vaste computers nodig. 
Ook dit jaar is er weer een type-cursus aangeboden, dit jaar voor de leerlingen van groep 6. De school komt 
tegemoet in de kosten. 
 
Ook dit jaar hebben kinderen/ gezinnen met problemen onze aandacht gekregen en is zorg aangeboden of 
verwezen naar zorg. Wij willen niet alleen verantwoordelijk zijn voor een veilige en optimale leeromgeving, 
maar willen ook een verlengde arm zijn voor ouders. Thuissituaties hebben immers een grote invloed op een 
kind. 
 
Er is aandacht geweest voor de verkeersveiligheid. Zo wordt er meerdere malen gevraagd om brigadiers en via 
de nieuwsbrief wordt er extra aandacht besteed aan het halen en brengen van kinderen/ plek waar 
ouders/verzorgers kunnen wachten. Tevens is er een versmalling gekomen op de Kloosterdijk ter hoogte van 
de school.  
Dit jaar mogen we wederom het predicaat “gezonde school” ontvangen. Daarnaast was er schoolfruit. 
 
Het bestuur heeft een ‘bestuurscursus’ gevolgd. De inzichten die daar verkregen zijn, worden ingezet. Tevens 
zal het bestuursmodel wijzigen, zo ook de statuten. Het e.e.a. wordt begeleid door Verus. 
 
Aan het eind van 2018 kwam de Zandtovenaar. Een cadeautje van Juf Jansen, zij nam na 40 dienstenjaren 
afscheid van school. 
 
Mevrouw A.B.M. Kroek-Rouweler 
Bestuurssecretarariaat 
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Hoofdstuk 2 – Financiële informatie 
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het benoemen van het gevoerde financiële beleid, 
waarbij zaken als verantwoordelijkheid, Planning & Control en een oordeel over het 
weerstandsvermogen en het financiële resultaat 2018 besproken worden.  

2.1– Gevoerd financieel beleid 
 
Algemeen 
In 2003 is besloten de voormalige schoolwoning onder te brengen in de Stichting tot Bevordering 
Protestants Christelijk Onderwijs Sibculo. Hoewel ondergebracht in een aparte rechtspersoon dienen 
de financiën van de “steunstichting” geïntegreerd te worden in de financiële verantwoording van de 
vereniging. Sinds 2011 is de integratie toegepast.  
 
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting ligt bij de directeur en het bestuur stelt 
de begroting daadwerkelijk vast. Zodra de scheiding bestuur en toezicht in werking trad, lag de 
verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting ook bij het dagelijks bestuur. De 
toezichthouders keuren de begroting goed.  
Vanwege de Code Goed Bestuur heeft de organisatie in 2011 de formele scheiding tussen toezicht en 
dagelijks bestuur aangebracht. De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 7 personen. Dit 
betreffen de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, 3 leden, samen het dagelijks bestuur en 4 
algemene bestuursleden, de toezichthouders. Toezichthouders en Dagelijks bestuur vergaderden 
ongeveer 10 keer gezamenlijk waarbij de Toezichthouders het Dagelijks Bestuur konden bevragen 
over het gevoerde beleid.  
Het gehele bestuur legt eenmaal per jaar verantwoording af over het door haar gevoerde beleid aan 
de ledenvergadering. 
De Stichting werkt volgens de code goed bestuur, waarbij er onderscheid is tussen het toezicht 
(toezichthouders) en de uitvoering (dagelijks bestuur) 
 
Voor de aanlevering van de financiële informatie wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van 
het administratie- en advieskantoor Preadyz. 
 
Er is sprake van een gezonde financiële situatie (zie de volgende paragrafen voor een onderbouwing). 
Er wordt geen verdere groei van de reserves nagestreefd.  
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2.2 Analyse financieel resultaat 

  
In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2018 vergeleken met de begroting van 2018. Het jaar 
2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 197.780. Het resultaat over 2017 was € 76.572, 
een stijging van € 121.200. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 168.000 hoger. De 
belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en 2017 worden hierna toegelicht.  
 

 

 
 
 
 
Vergelijking met de begroting 

 
Baten 
De baten zijn € 236.200 hoger dan begroot.  Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling in de 
bekostigingsvariabelen vanuit het ministerie OCW voor de compensatie van de aangepaste CAO (€ 
30.000) en het ontvangen van de gelden om de werkdruk te verlagen (€9.203). Daarnaast is de 
schuld aan OCW die vanuit 2011/2012 nog op de balans stond vrijgevallen omdat deze verjaard is. 
Deze vrijval bedraagt € 173.500. De bijdragen vanuit het samenwerkingsverband zijn € 4.500 hoger 
dan begroot. De overige baten zijn € 9.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
door de bonus/malus regeling van het vervangingsfonds over 2017 van € 5.000.  
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 995.196 768.291 778.765

3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden 7.436 7.200 11.246

3.5 Overige baten 19.152 10.100 12.316

Totaal baten 1.021.784 785.591 802.327

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 631.453 546.987 567.192

4.2 Afschrijvingen 22.980 22.006 19.001

4.3 Huisvestingslasten 50.038 90.900 52.288

4.4 Overige lasten 119.615 97.400 87.920

Totaal lasten 824.085 757.293 726.401

Saldo baten en lasten 197.699 28.298 75.926

6 Financiële baten en lasten 81 1.500 647

Resultaat 197.780 29.798 76.572

Realisatie 2018 Begroting 

2018

Realisatie 2017
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Lasten 
De lasten zijn € 67.000 hoger dan begroot.  
De personele lasten zijn € 84.400 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in de 
lonen en salarissen van € 74.300. In de begroting is rekening gehouden met 8,7 fte. Over 2018 
bedraagt de werkelijke fte 9,25 (inclusief vervangingen). Daarnaast bedraagt de gemiddelde 
personeelslast in 2018 € 64.550. In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde personeelslast van 
€ 60.171. Deze stijging wordt veroorzaakt door de salarisverhogingen conform de nieuwe CAO. Ook 
zijn de kosten voor extern personeel € 6.000 hoger dan begroot en de kosten scholing en cursussen € 
11.200 hoger dan begroot.  
De huisvestingslasten zijn € 40.800 lager dan begroot. Dit word veroorzaakt doordat er in de 
begroting rekening is gehouden met kosten voor het vervangen van de installaties (Cv-installatie en 
Ledverlichting). Deze kosten zijn geactiveerd op de balans en worden afgeschreven 15 jaar.   
De overige lasten liggen € 22.215 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
kosten AVG implementatie en begrotingsmodule. Ook zijn de leermiddelen € 4.000 hoger dan 
begroot en de ict-lasten € 5.000 hoger dan begroot.  
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten zijn veel lager dan begroot (€ 1.400) door het lage rentepercentage. 
 
Vergelijking met 2017 
 
Baten 
De baten zijn € 219.500 hoger ten opzichte van 2017.  
Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling in de bekostigingsvariabelen vanuit het ministerie OCW 
voor de compensatie van de aangepaste CAO. Dit bedraagt circa € 43.000. Daarnaast is er een vrijval 
geweest in 2018 van de schuld aan OCW die vanuit 2011/2012 nog op de balans stond. Deze schuld 
(€ 173.500) is nu verjaard en kan daarom vrijvallen ten gunste van de baten.  
 
Lasten 
De lasten zijn gestegen met € 98.000 ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door een stijging 
in de personeelslasten van € 64.200. Het gemiddeld aantal fte ten opzichte van 2017 is gestegen met 
0,34 fte. Daarnaast is de gemiddelde personeelslast gestegen met 2,93% door de salarisverhogingen 
conform de nieuwe CAO.  
De overige lasten zijn gestegen met € 32.000 ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door 
kosten AVG implementatie en begrotingsmodule in 2018. Ook zijn de leermiddelen (€ 6.000) en ICT 
lasten (€ 4.800) in 2018 gestegen. Daarnaast zit er een stijging in de overige onderwijslasten  
(€ 6.000). Hier vallen onder andere de kosten schoolreis en cursus toetsenbordvaardigheid onder.   
 
Reserves 
Voor een goede bedrijfsvoering acht het bestuur het aanhouden van een aantal geoormerkte 
reserves noodzakelijk. Dit zijn de zogenaamde bestemmingsreserves.  
 
De publieke bestemmingsreserves hebben betrekking op een zekere mate van oormerking door het 
bestuur: 

- Publieke bestemmingsreserve personeel 
Deze reserve bedraagt eind 2018 € 125.000. Het bestuur heeft er voor gekozen om deze 
reserve te verlagen en een buffer van 20% van de totale loonkosten hierin aan te houden.  
 

- Algemene reserve publiek 
Het niet geoormerkte deel van het eigen vermogen heeft betrekking op het publieke 
exploitatieresultaat van de school.  
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2.3– Kengetallen 
 
Het positieve resultaat 2018 wordt toegevoegd aan de reserves van de vereniging. Per 31-12-2018 
heeft de vereniging € 1.025.938 aan reserves, waarvan € 112.006 hoort bij de “steunstichting”. Om 
de “waarde” van deze buffers, en de totale financiële kracht van de organisatie, te kunnen 
beoordelen, zijn de financiën van de vereniging uitgedrukt in financiële kengetallen. 
 
Ook externe partijen, waaronder de onderwijsinspectie en het ministerie, werken met deze 
kengetallen. In onderstaande overzichten staan de bestuurseigen kengetallen. Alle kengetallen 
voldoen aan de normen, en meestal wijken de bestuurseigen cijfers positief af van de norm. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de kengetallen incl. “steunstichting” zijn berekend. 
 

 
 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het totaal aan 
baten. Het kengetal weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht en 
continuïteit na een calamiteit. Eind 2018 is deze 100%. Dit betekent dat de vereniging in staat is om 
financiële tegenvallers op te vangen.   
 
In non-profit organisaties wordt de rentabiliteit ook wel het begrotingsoverschot genoemd (of het 
begrotingstekort bij een negatief exploitatieresultaat). De rentabiliteit bedraagt 19% over 2018 door 
het positieve resultaat dat behaald is.  
 
Het kengetal liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen de “vlottende activa” en de 
kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om te voldoen aan de 
kortlopende schulden. De norm is groter dan 1. Eind 2018 is deze 15,77. Deze verhoging ten opzichte 
van 2017 wordt veroorzaakt door de vrijval van de schuld aan OCW, dit verlaagd de kortlopende 
schulden.   
 
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het “eigen vermogen inclusief de voorzieningen” en 
het totale vermogen. Het geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om te voldoen aan de totale 
schulden. De solvabiliteit bedraagt 95%. De waarde is hoger dan 25% en hiermee is de vereniging in 
staat om aan haar lange termijn-verplichtingen te voldoen. 
 

De huisvestingratio is de verhouding tussen de huisvestingslasten (inclusief de afschrijvingen 
gebouwen en terreinen) en de totale lasten. De huisvestingsratio geeft het aandeel van de 
totale huisvestingslasten in verhouding van de totale lasten weer. Er wordt hierbij een 
maximum van 10% als norm gehanteerd. De vereniging zit hier met 7% onder.  
 
 
 

 

2018 2017
Balans

Weerstandsvermogen 100% 89%

Solvabiliteit 95% 79%

Liquiditeit 15,77 4,1

Exploitatie

Rentabiliteit 19% 10%

Huisvestingsratio 7% 13%
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2.4- Leerlingenaantallen  
 
Het door het rijk maandelijks over te maken bedrag is voornamelijk gebaseerd op het 
leerlingenaantal van de school. Een eventuele daling van het aantal leerlingen heeft consequenties 
voor de hoogte van de bekostiging. Op 1 oktober 2018 telde de school 132 leerlingen; een daling van 
3 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2017.  
 
De komende jaren wordt rekening gehouden met een stabiel leerlingenaantal.  
 

Teldatum 
 

Leerlingen 

1-10-2016 
 

144 
1-10-2017 

 
135 

1-10-2018 
 

132 
1-10-2019 

 
130 

1-10-2020 
 

130 

2.5– Continuïteitsparagraaf 
 
In de continuïteitsparagraaf beoogt de vereniging dat iedere belangstellende kennis kan nemen van 
de wijze waarop wordt omgegaan met de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. 
Hierbij wordt inzicht gegeven in een aantal kengetallen, op het te verwachten exploitatieresultaat in 
de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie. 
 
 

  Realisatie Begroting Begroting Begroting 

  2018 2019 2020 2021 

1. Vermogensbeheer         

Solvabiliteit 94,8% 95,0% 95,1% 95,1% 

Huisvestingsratio 6,6% 6,6% 6,4% 6,4% 

          

2. Budgetbeheer         

Rentabiliteit  19% 6% 2% -1% 

Liquiditeit (current ratio) 
           

15,8  
           

15,3  
           

16,1  
           

16,5  

          

 3. Weerstandsvermogen          

Weerstandsvermogen  100% 128% 132% 134% 

          

4. Personeels- en 
leerlingkengetallen         

FTE Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 

FTE OP 8,03 8,25 8,25 9,25 

FTE Totaal 9,03 9,25 9,25 10,25 

Aantal leerlingen (1-10-t) 143 141 142 141 
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Meerjarenbegroting 

 
 
De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt. In de materiële vaste 
activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt.  
 

 
 
De begroting is tot stand gekomen na overleg tussen het bestuur en de adviseurs van het 
administratiekantoor Preadyz De cijfermatige onderbouwing is gebaseerd op de jaarrekening 2016 en 
de realisatie tot en met oktober 2018. Daarnaast is rekening gehouden met de geformuleerde 
doelstellingen, activiteitenplannen, de meerjaren-investeringsplannen, het onderhoudsplan en het 
meerjaren-Bestuursformatieplan.  
Bij het opmaken van deze meerjarenbegroting is een aantal keuzes gemaakt en in vorenstaande cijfers 
meegenomen. 

2.6 - Risico’s en onzekerheden 
Op korte termijn wordt er een lichte daling in het aantal leerlingen verwacht. Dit brengt lagere 
opbrengsten vanuit het ministerie met zich mee. In de formatieplanning wordt rekening gehouden 
met de daling, zo worden nieuwe werknemers aangesteld op basis van een tijdelijke benoeming.  
Voor een uitgebreide toelichting op de personele lasten wordt verwezen naar de formatieplan. 
 

Balans Realisatie Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021

1.2 Materiële vaste activa 200.719 275.908 246.412 220.857

1.5 Vorderingen 68.452 68.452 68.452 68.452

1.7 Liquide middelen 821.975 795.388 843.085 863.289

1 Activa 1.091.146 1.139.748 1.157.949 1.152.598

2.1 Eigen Vermogen 1.025.938 1.074.540 1.092.741 1.087.390

2.2 Voorzieningen 8.736 8.736 8.736 8.736

2.4 Kortlopende schulden 56.472 56.472 56.472 56.472

2 Passiva 1.091.146 1.139.748 1.157.949 1.152.598

Exploitatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021

3.1 Rijksbijdragen 995.196 821.968 811.408 796.835

3.2 Overige overheiddsbijdragen 7.436 7.200 7.200 7.200

3.5 Overige baten 19.152 10.100 10.100 10.100

3 Opbrengsten 1.021.784 839.268 828.708 814.135

4.1 Personeelslasten 631.453 624.905 637.061 649.981

4.2 Afschrijvingen 22.980 21.811 29.496 25.555

4.3 Huisvestingslasten 50.038 47.900 47.900 47.900

4.4 Overige lasten 119.615 96.550 96.550 96.550

4 Kosten 824.086 791.166 811.007 819.986

5.1 Rentebaten 81 500 500 500

5 Financiële baten en lasten 81 500 500 500

1 Resultaat 197.779 48.602 18.201 -5.351
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2.7– Treasury- en financieringsbeleid  
 
De vereniging gaat uiterst terughoudend om met het beleggen en belenen van onderwijsmiddelen. 
De niet voor lopende betalingen benodigde (liquide) middelen zijn geplaatst op een reguliere 
spaarrekening. Behalve het aanhouden van een spaarrekening worden er geen gelden beleend en/of 
belegd. 
 
Per 31 december 2018 is de stand van de liquide middelen € 821.975, waarvan € 58.045 betrekking 
heeft op de “steunstichting”. In vergelijking met voorgaand jaar zien we een kleine daling. 
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Hoofdstuk 3 – Overige informatievereisten 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als schoolbestuur zijn we ons continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons 
bevinden en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de 
vereniging inhoud te geven. Dit onderwerp maakt tevens onderdeel uit van de dialoog die wij met 
andere betrokken partijen voeren. In de toekomst gaan we hier nader invulling aan geven. 
 
Horizontale verantwoording 
De vereniging is aangesloten bij het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht te Hardenberg. De 
dialoog met het samenwerkingsverband wordt voornamelijk gevoerd door de interne begeleider, 
mevr. J. Oelen, en directeur J.H. Bosma die vanuit de vereniging zijn aangesteld. In 2009 is het beleid 
van de vereniging betreffende de samenwerkingsverbanden vooral gericht op een betere aansluiting 
met het speciaal onderwijs (Passend onderwijs). 
 
Belangrijkste bestuurlijke voornemen en reeds genomen besluit 
Wij doen mee aan de verbetering van de functiemix. Leraren die bijzondere taken op zich nemen 
zullen in de toekomst beter worden beloond (van L10 naar L11). 
Momenteel worden mevr. J. Oelen (intern begeleider) dhr. M. Fikkert (waarnemend directeur/ICT-
coördinator) uitbetaald volgens loonschaal 11. Mevr. S. Ribberink zal na het afronden na het 
afronden van haar studie rekencoördinator ook uitbetaald worden volgens de L11-schaal. 
                                                                                                            
Ouderbetrokkenheid 
We vinden het van groot belang de ouders te betrekken bij het onderwijs. Zo worden ouders ingezet 
bij luizencontrole, het snijden van het schoolfruit, voorleesactiviteiten, etc. Op donderdagmiddag zijn 
er vele ouders die helpen met de creamiddag voor de groepen 5-8. Natuurlijk hebben we ook ouders 
nodig voor het rijden naar allerlei culturele en sportieve festiviteiten. Verder zijn vele ouders actief in 
allerlei geledingen, zoals de OR, de MR en het Bestuur. Eén grootouder helpt met allerlei 
voorkomende klusjes. Gelukkig hebben iedere ochtend een conciërge (Ger Steen Redeker) op school 
die ons veel werk uit handen neemt. 
 
Interne communicatie 
Ook bij ons vormt interne communicatie het hart van alle communicatieve uitingsvormen op school. 
Het speelt niet alleen een grote rol bij de sfeer en de onderlinge betrokkenheid tussen bestuur, het 
team en ouders, maar levert ook een positieve bijdrage aan het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen (zie volgende hoofdstuk) en aan de externe communicatie van de school.  
In 2018 is een communicatiebeleidsplan opgesteld en vastgesteld. 
 
Team 
Wekelijks wordt er door het team informeel vergaderd. Maandelijks vindt er een grote formele 
teamvergadering plaats. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Ieder teamlid krijgt de 
notulen in zijn/haar postvak. De notulen worden opgenomen in een bestandsmap op de server van 
school. Op het whiteboard worden dikwijls mededelingen gedaan. Een ieder wordt geacht daarvan 
kennis te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 



Bestuursverslag 2018 

- 20 - 

 

Ouders 
Ouders worden middels maandnieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Tussendoor ontvangen zij 
ook regelmatig brieven (spreekavonden, ledenvergadering, ouderavond). 
Aan het begin van ieder schooljaar vinden er in elke groep informatieavonden plaats. 
De spreekavonden, open dag en huisbezoeken zijn jaarlijks terugkerende contactmomenten. Collega 
Maarten beheert onze website: www.cnbs-windesheim.nl 
We proberen zoveel mogelijk te communiceren via de mail. Het afgelopen jaar hebben we ook 
gecommuniceerd via Facebook en Parro. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergadert één keer per maand. Hierbij is standaard de directeur aanwezig. Twee keer 
per jaar is de adjunct aanwezig. De notulen van de bestuursvergadering liggen ter inzage voor 
teamleden bij de directie. Ook de MR krijgt de notulen onder ogen. 
 
De MR 
De MR vergadert minimaal drie keer per jaar. In de MR hebben drie personeelsleden en drie ouders 
zitting. De notulen gaan naar het bestuur. Bestuur en MR vergaderen 2 keer gezamenlijk per jaar. 
 
De OR 
De OR vergadert maandelijks. In de OR zitten 11 ouders en één personeelslid. De notulen gaan naar 
de directie. De OR en het bestuur vergaderen 1 keer gezamenlijk per jaar. 
 
Klachtenregeling 
Wanneer bepaalde problemen tot een klacht leiden, kan men terecht bij de directie of de 
vertrouwenspersoon van de leerkrachten (juf Kempers). Als dit in overleg ook niet lukt, dan kan men 
naar de voorzitter van het bestuur of de vertrouwenspersoon (mevrouw A.B.M. Kroek-Rouweler) van 
het bestuur gaan. Er is ook een e-mailadres, incidenten@cnbs-windesheim.nl, waar men klachten 
naar toe kan sturen. Deze zullen dan zorgvuldig behandeld worden door de directie. Vindt de klager 
dan nog dat de klacht niet zorgvuldig is afgehandeld, dan kan hij/zij de klacht laten beoordelen door 
een onafhankelijke klachtencommissie.  
 
Externe communicatie 
Bij bijzondere gebeurtenissen wordt de lokale pers benaderd. 
De school onderhoudt functionele contacten met voorschoolse voorzieningen. De leerkrachten 
onderbouw onderhouden contacten met de peuterleidsters van kinderdagverblijf “Blije Voetjes”. 
De school onderhoudt functionele contacten met scholen voor voortgezet onderwijs. Eén maal per 
jaar vindt er in school (januari) een informatieavond plaats, waarin CSG Het Noordik en Het Vechtdal 
College zich presenteren. De leerkracht van groep 8 en de directeur hebben meerdere malen per jaar 
contact met het VO. 
De school participeert actief in het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. De IB-er bezoekt de 
bijeenkomsten en brengt verslag uit in de teamvergaderingen. Het aandeel van de school is 
vastgelegd in het zogenaamde zorgplan. 
De school onderhoudt functionele contacten met de Pabo Windesheim te Zwolle. Ieder jaar nodigen 
wij stagiaires uit om bij ons ervaring op te doen. In 2018 hadden we twee LIO-stagiaires. 
De school onderhoudt functioneel contact met de BSO. De BSO vindt plaats in kerkelijk centrum “De 
Horst”.  
De school onderhoudt functioneel contact met de andere vier zelfstandige prot.chr. scholen in de 
gemeente Hardenberg en Ommen, te weten Bruchterveld, Lutten en Schuinesloot en Beerzerveld. Er 
wordt 2x per jaar een directie-overleg belegd. Ideeën worden uitgewisseld, informatie wordt 
doorgegeven en waar mogelijk worden zaken gezamenlijk aangeschaft.  
 
 

http://www.cnbs-windesheim.nl/
mailto:incidenten@cnbs-windesheim.nl
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Kwaliteitsbeleid 
De kwaliteitszorgactiviteiten m.b.t. zorgbreedte kenmerken zich door een systematische aanpak. De 
aanpak is beschreven in het zorgplan. Door de invoering van het zelfstandig werken wordt meer 
recht gedaan aan de individuele verschillen tussen de leerlingen. Ze worden meer en meer eigenaar 
van hun eigen leerproces. 
CNBS heeft in april 2018 wederom meegedaan aan de landelijke eindtoets Cito. 
Het werken met de nieuwste methoden, het optimaal gebruikmaken van ICT (chromebooks/tablets) 
en de toename van IB en RT-uren moet ertoe leiden dat de school in toenemende mate modern en 
adaptief onderwijs gaat verzorgen en nog hogere opbrengsten gaat realiseren. Het laatste 
inspectierapport is te lezen op de site: www.onderwijsinspectie.nl  
De directeur bezoekt met regelmaat de groepen en bespreekt zijn bezoek met de desbetreffende 
leerkrachten. Iedere leerkracht vult een POP in. Elk jaar wordt deze geëvalueerd en wordt een 
nieuwe opgesteld n.a.v. een jaargesprek. 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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3.1– Onderwijskundig beleid  

 

nieuw beleid 

Specifiek (Wat gaan we precies doen?) 
In het schooljaar 2018-2019 worden zowel de didactiek en resultaten van het 
rekenonderwijs bestudeerd. Hierna zal een onderbouwd plan gemaakt en 
uitgevoerd worden om de resultaten op het gebied van rekenen te verbeteren. 

Waarom doen we dit? 
De resultaten van ons rekenonderwijs zijn wisselvallig. Zo waren de resultaten 
van groep 3, 5 en 8 in het afgelopen schooljaar halverwege het schooljaar ruim 
onder de landelijke norm die Cito hanteert. Deze lage scores zijn ook terug te 
vinden bij andere groepen in de afgelopen jaren. 

Meetbaar 
Na afname van de Cito LVS-toetsen kan er vanuit het leerlingvolgsysteem 
bekeken worden of er een stijging in resultaten waarneembaar is. Daarnaast 
kunnen de resultaten ook geanalyseerd worden. 
Leerkracht Sabrina Ribberink gaat in schooljaar 2018/2019 starten met een studie 
om rekencoördinator te worden. 

Acceptabel 
De leerkrachten zien zelf ook de noodzaak in van het onder de loep nemen van 
het rekenonderwijs. Men wil onderzoeken waarom de resultaten tegenvallen en 
welke stappen ondernomen moeten worden om een verbetering mogelijk te 
maken.  

Realistisch. 
Het doel is realistisch aangezien vanuit de opleiding die Sabrina Ribberink gaat 
volgen de focus gelegd wordt op didactiek en resultaten van het rekenonderwijs. 
Door middel van het uitvoeren van haar studie-opdrachten kan zij een werkgroep 
meenemen en begeleiden in het traject om de resultaten van het rekenonderwijs 
te verbeteren 

Tijdgebonden   Datum   Tijd 

Werkgroep rekenen/  September 2018  Werkgroep is 
Wiskunde formeren       samengesteld: 
o.l.v. Sabrina Ribberink      Sabrina, Margreet 
         Jennie, Maurits 

 
nieuw beleid 

Specifiek (Wat gaan we precies doen?) 
In het schooljaar 2018-2019 gaan we onderzoeken op welke manier we wetenschap 
en technologie in ons curriculum op kunnen nemen. Er wordt een keuze gemaakt 
voor een methodiek en materialen. 

Waarom doen we dit? 
De overheid ziet het belang van W&T in het basisonderwijs en in het Techniekpact 
is daarom afgesproken dat W&T vanaf 2020 een verplicht onderdeel is van het 
onderwijsprogramma op basisscholen. Het is van belang om kinderen al jong kennis 
te laten maken met wetenschap en technologie om de kans te vergroten dat zij voor 
een technische richting kiezen. Techniek op de basisschool helpt leerlingen om op 
jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. 

Meetbaar 
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Het doel is meetbaar doordat er aan het eind van het schooljaar vastgesteld kan 
worden of de tijdspad zoals beschreven door de werkgroep W&T is uitgevoerd. 
Daarnaast laat het beleid zich ook meten doordat er aan het eind van het schooljaar 
een onderbouwde keuze is gemaakt voor een methodiek en materialen. 

Acceptabel 
Het doel is acceptabel aangezien de overheid W&T-onderwijs verplicht stelt vanaf 
2020.  

Realistisch. 
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij reeds begonnen met het experimenteren met 
W&T-onderwijs door middel van Lego Education. Daarnaast heeft het team een 
inspiratiemiddag/workshop gevolgd bij Heutink. Het team ziet de meerwaarde van 
het techniekonderwijs in en is er enthousiast over. Hierdoor kan geconcludeerd 
worden dat het onderwerp leeft en dat men er voor openstaat. De werkgroep W&T 
zal zodoende in staat moeten zijn om in het komende schooljaar dit beleidspunt uit 
te voeren. 

Tijdgebonden 

Werkgroep W&T formeren 
o.l.v. Maarten 

September 2018 Werkgroep is 
samengesteld: 
Baukje, Maarten, Erika, 
Esther 

 

nieuw beleid 

Specifiek (Wat gaan we precies doen?) 
In het schooljaar 2018-2019 gaan we ons oriënteren op en een keuze maken voor 
een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling (anti-pest programma). 
 

Waarom doen we dit? 
Momenteel maken wij gebruik van de methode Programma Alternatieve 
Denkstrategieën (PAD). Deze methode maakt niet langer deel uit van de 
goedgekeurde methodieken van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Daarnaast 
heeft het schoolteam aangegeven dat er behoefte is aan een methodiek die breed 
gedragen wordt. 

 

Meetbaar 
In de eerste helft van het schooljaar 2018-2019 willen we ons richten op de 
oriëntatie- en testfase. Daarna willen we onderbouwde keuze maken en de 
methode in de tweede helft van het schooljaar implementeren. De meetmomenten 
liggen dus in januari (afronden oriëntatie- en testfase) en in juli (implementatiefase). 
  

Acceptabel 
Dit beleidsdoel is acceptabel, aangezien er vanuit de overheid verplicht is gesteld 
dat door alle scholen een goedgekeurde methodiek gekozen is voor sociaal-
emotionele ontwikkeling (anti-pest programma). Daarnaast heeft het team behoefte 
aan een methode die aansluit bij onze leerlingen en de wensen van leerkrachten. 
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Realistisch 
De lijst met goedgekeurde en effectieve methoden voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling met een anti-pestprogramma is beperkt. De werkgroep kan daardoor 
direct inzoomen op enkele methoden. Het tijdpad dat zij samen hebben uitgezet om 
dit beleidsdoel af te ronden kan daardoor afgerond worden binnen het uitgezette 
tijdvak.                                                                                                                                            

Tijdgebonden 

Werkgroep W&T formeren 
o.l.v. Joyce 

September 2018 Werkgroep is 
samengesteld: 
Joyce, Rianne, Michael en 
Jurgen 

 
 

nieuw beleid 

Specifiek (Wat gaan we precies doen?) 
In het schooljaar 2018-2019 gaan we onze visie (her)ontdekken en implementeren. 

Waarom doen we dit? 
De huidige visie is ruim tien jaar geleden opgesteld. Het schoolteam van destijds is 
op drie leerkrachten na in zijn geheel afgezwaaid. De visie ‘leeft’ niet meer bij het 
huidige schoolteam. Een (nieuwe) visie geeft richting, het bepaald het dagelijks 
handelen van zowel bestuur, directie, leerkrachten, ouders als leerlingen binnen 
onze school. 

Meetbaar 
Aan het eind van schooljaar 2018/2019 is de (nieuwe/vernieuwde) visie en missie 
van CNBS Windesheim vormgegeven, zodat deze in schooljaar 2019/2020 
geïmplementeerd kan worden. 

Acceptabel 
Het beleidsdoel is acceptabel omdat de huidige visie niet meer aansluit bij het 
leerkrachtenteam.  

Realistisch 
Dit beleidsdoel kan opgesplitst worden in twee stukken. Ten eerste het 
(her)ontdekken van de visie. Dit onderdeel wordt aangepakt tijdens een studiedag 
onder leiding van een externe begeleider. Het gehele dagprogramma richt zich op 
de visie die past bij het huidige schoolteam. Dit onderdeel wordt deze dag afgerond 
en is daarmee realistisch. 
Het implementeren van een (nieuwe) visie is een proces dat langer in beslag 
neemt. Na het bewust worden van de visie, volgt er een periode waarin een 
werkgroep zich zal buigen over wat de nieuwe visie betekent voor onze dagelijkse 
praktijk op school. Dit proces zal ook nog doorlopen in het schooljaar 2019-2020. 

Tijdgebonden 

Datum Tijd  

Woensdag 15 mei 9:00 – 16:00  Studiedag (her)ontdekken 
visie. 

Woensdag 15 mei  Samenstellen werkgroep 
visie o.l.v. 
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3.2.  Kwaliteitsbeleid 
  

continuering van beleid 
implementatie beleid 

In het schooljaar 2017-2018 stonden de volgende punten centraal in het jaarplan: 
1. Groepsplannen i.c.m Snappet 
2. Begrijpend lezen. 
3. De sociaal-emotionele ontwikkeling 
4. Kleuteronderwijs 
De uitkomsten, beslissingen en het gevoerde beleid met betrekking tot deze punten 
willen doorzetten, blijven ontwikkelen in het komende schooljaar. 

Waarom doen we dit? We willen ontwikkelingen die we als school en team 
door hebben gemaakt borgen. Ontwikkeling is een 
continu doorgaand proces. Punten die in het afgelopen 
schooljaar centraal stonden zijn zodoende ook niet 
afgesloten maar blijven onze aandacht krijgen. 

Wat zijn kritische 
succesfactoren? (waarmee 
moeten we rekening 
houden bij de invoering?) 

Bij het invoeren van elke ontwikkeling stellen we ons 
telkens de vragen “Is dit goed voor onze leerlingen?” 
en “Is dit een verbetering voor ons onderwijs?”. Met het 
stellen en beantwoorden van deze vragen wordt direct 
vastgesteld of er draagvlak is. Zonder draagvlak zal 
een ontwikkeling/verandering niet duurzaam zijn 
binnen de organisatie van school. Daarnaast houden 
we bij veranderingen ten alle tijden de toename van 
werkdruk in de gaten. Het is belangrijk om te bepalen 
of de omvang van werkzaamheden wel in verhouding 
staat tot de opbrengsten.  

Wat beloven we te 
realiseren? 

In het komende schooljaar wordt er een volgende stap 
gezet in het effectief werken met Snappet en de 
meerwaarde die het inzetten van groepsplannen hierbij 
heeft. Maarten Fikkert en Joyce Oelen zullen hier een 
voortrekkersrol in vervullen, aangezien zij ICT-
coördinator en interne begeleider zijn. Zij hebben de 
afgelopen jaren de nodige cursussen op het gebied 
van Snappet gevolgd en zullen dit ook blijven doen in 
de toekomst. 
We blijven de werkwijze voor begrijpend lezen zoals 
deze het afgelopen schooljaar is ingevoerd voortzetten. 
Dit heeft tot op heden verhoogde resultaten 
opgeleverd. We zullen de werkwijze uitbreiden met het 
aanbieden van lessen die leerlingen beter 
voorbereiden op begrijpend lezen in groep 3 en 4. 
In het komende schooljaar zal er een keuze worden 
gemaakt voor een bewezen effectief 
programma/methodiek op het gebied van sociaal-
emotionele vaardigheden. Deze keuze zal vooraf 
gegaan worden door een oriëntatie- en testfase. 
De nieuwe methode voor kleuteronderwijs, Kleuterplein 
(2015), zal het komende schooljaar volledig 
geïmplementeerd worden. Op het goed toepassen van 
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deze methode zal toegezien worden door de intern 
begeleider en directeur. Ook zal Gerda v/d Wel 
(WelEducatief) in de loop van het schooljaar benaderd 
worden voor het bekijken van de toepassing van de 
methode. 

Hoe gaan we dat doen? Bovenstaande punten zullen in het nieuwe schooljaar 
besproken worden tijdens teamvergaderingen, 
bestuursvergadering, jaargesprekken en in 
werkgroepen. Zo blijven de onderwerpen onder onze 
aandacht en kunnen we voortgang monitoren. 

Wie is er verantwoordelijk 
voor het proces 

De directeur is verantwoordelijk voor het monitoren van 
dit proces. Hij zal hierbij bijgestaan worden door de 
intern begeleider. Daarnaast zullen actiepunten ook 
vanuit het taakbeleid neergelegd worden bij 
werkgroepen die zich buigen over de bovengenoemde 
punten. 

Hoe meten we tussentijds 
of we op de goede weg 
zitten? 

We evalueren tijdens vergadermomenten en borgen 
afspraken en voortgang door deze vast te leggen. 

Hoe meten we het 
eindresultaat? Wanneer 
zijn we tevreden? 

Er is geen sprake van een eindresultaat. We blijven 
ons continu ontwikkelen met als doelstelling het best 
mogelijke onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Wel 
worden er tweemaal per jaar Cito-toetsen afgenomen, 
waarmee we onze prestatie af kunnen zetten tegen 
een landelijk gemiddelde. We kijken bij de resultaten 
van deze toetsen ook naar de vaardigheidsgroei van 
leerlingen. 

Hoe borgen we de 
resultaten? 

We borgen de onderwijskwaliteit door over 
onderwijskundige zaken te spreken in 
teamvergaderingen, lesbezoeken door directie of intern 
begeleider. We plannen administratiedagen waarop 
leerkrachten naast administratief werk ook met elkaar 
kunnen spreken over onderwijs. We hebben een 
studiedag gepland over visieontwikkeling. Daarnaast 
borgen we resultaten van leerlingen in het Cito 
Leerlingvolgsysteem. 
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3.3. Financieel beleid 
 

 continuering van beleid implementatie beleid 

Korte omschrijving van het onderwerp: 
Onze school is in het cursusjaar 2018-2019 financieel kerngezond. 
De financiële reserves die door de jaren heen zijn opgebouwd, kunnen omschreven 
worden als meer dan toereikend voor het organiseren van goed onderwijs en het 
opvangen van tegenslagen. 

Waarom doen we dit? Het is van belang om een gezond financieel beleid te 
voeren, omdat goed inzetten van financiële middelen 
een voorwaarde is om goed onderwijs te kunnen 
organiseren. 

Wat zijn kritische 
succesfactoren? (waarmee 
moeten we rekening 
houden bij de invoering?) 

De ruime financiële reserves geven de organisatie 
mogelijkheden om te kijken naar het inzetten van de 
middelen om de kwaliteit van het onderwijs verder te 
verhogen en werkdruk acceptabel te houden. 
Ons beleid is er zodoende op gericht om geen geld 
over te houden, maar wel kritisch te blijven kijken naar 
een verantwoorde besteding. Eén van de beslissingen 
die genomen is dat er geen jaargroepen gecombineerd 
worden. Hierdoor wordt er dus extra geïnvesteerd in de 
inzet van leerkrachten. Ook zal er kritisch gekeken 
worden naar het verbeteren van het zorgnetwerk 
binnen school. Hierbij wordt gedacht aan extra inzet 
van de intern begeleider, remedial teachers en externe 
deskundigen. Tot slot worden de financiële middelen 
ook ingezet om professionalisering van leerkrachten 
mogelijk te maken. Zo zal onze intern begeleider een 
opleiding gaan volgen en heeft een leerkracht zich 
ingeschreven voor de opleiding tot rekencoördinator. 
Overige opleidingen en scholingen worden ook 
aangemoedigd, mits deze ten goede komen van de 
school. 

Wat beloven we te 
realiseren? 

Inzet van financiële middelen voor: 
- Geen combinatiegroepen, extra formatie 
- Professionalisering 
- Verbetering zorgnetwerk 
- Beheersbaar houden werkdruk 

Hoe gaan we dat doen? Er wordt een (meer)jarenbegroting opgesteld met hulp 
van administratie- en advieskantoor Preadyz. Na het 
opstellen van deze begroting wordt deze besproken en 
goedgekeurd door het bestuur. 

Wie is er verantwoordelijk 
voor het proces? 

Het bestuur en directie bepalen gezamenlijk de manier 
waarop de financiële middelen van de organisatie 
besteed worden. Zodoende zijn zij verantwoordelijk 
voor het proces. Preadyz heeft een adviserende rol bij 
de invulling en uitvoering van het proces. 

Hoe meten we tussentijds 
of we op de goede weg 
zitten? 

Administratie- en advieskantoor Preadyz maakt 
tweemaal per jaar een managementrapportage. Deze 
verschijnen in april en oktober. Via deze rapportages 
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krijgen bestuur en directie inzage in de financiële 
situatie. 

Hoe meten we het 
eindresultaat? Wanneer 
zijn we tevreden? 

We meten de financiële resultaten per kalenderjaar. 
We zijn tevreden wanneer de middelen ten goede zijn 
gekomen van de leerlingen en het verbeteren van het 
onderwijs. Uiteraard zijn we kritisch op onze uitgaven, 
maar het behalen van een positief resultaat moet geen 
doelstelling zijn. We hoeven geen extra reserves op te 
bouwen. 

Hoe borgen we de 
resultaten? 

De resultaten worden geborgd in het financieel 
jaarverslag. 
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3.4. SAMENVATTING FINANCIËN 2018 
 

Exploitatie Windesheim 
 

Inkomsten school 1.021.784 

Baten  (142 leerlingen per 1-10)  

 

Personele uitgaven  631.453 

Afschrijvingslasten ict, (kantoor)meubilair,machines 22.980 

Huisvestingskosten onderhoud, energie, water, schoonmaak, heffingen 50.038 

Overige instellingskosten administratie, leermiddelen (Heutink), repro, 
telefoon, verzekeringen, ict, onderwijsleerpakketten, culturele vorming, 
abonnementen 

119.615 

Lasten 824.085 

 

Saldo baten en lasten 197.699 

 

Renteopbrengst 81      

 

Exploitatiesaldo 197.780 

 
       Exploitatieresultaat meerjarenbegrotingen 

 

2019 2020 2021 

48.602 18.201 -5.350 
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4. Personeelsbeleid 

  

nieuw beleid continuering van 
beleid 

implementatie beleid 

We vinden het belangrijk dat het onderwijs op CNBS Windesheim mee gaat met de 
ontwikkelingen. We willen onze leerling de best mogelijke zorg en onderwijs bieden. 
Hierom is het van belang dat het schoolteam zich blijft professionaliseren. 
Opleidingen, cursussen, studiedagen, etc. die ten goede komen van de kwaliteit 
van het onderwijs worden aangemoedigd. School stelt voor het professionaliseren 
van leerkrachten ook financiële middelen beschikbaar. Ook wordt er gekeken naar 
mogelijkheden om leerkrachten die zich professionaliseren te ontlasten bij de 
overige taakverdeling. 
De directie en interne begeleider houden de vaardigheden en het functioneren van 
de leerkrachten in het oog. Jaarlijks vinden er individuele jaargesprekken plaats 
tussen de leerkrachten en directie. In deze gesprekken staan beoordeling, 
functioneren, professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkelpunten, team en 
privé omstandigheden centraal. Na deze gesprekken ontvangen leerkrachten een 
verslag van de directie. Dit verslag geeft naast de beoordeling ook richting aan het 
nieuwe schooljaar. Wat verwacht de directie van de leerkracht? En wat verwacht 
een leerkracht van zich zelf? Dit geeft input voor het functioneren in het komende 
schooljaar. 

Waarom doen we dit? Directie en leerkrachten geloven dat het belangrijk 
is om zich te blijven ontwikkelen. Door te 
professionaliseren geloven we dat we het beste 
onderwijs en zorg kunnen bieden aan onze 
leerlingen. 

Wat zijn kritische 
succesfactoren (waarmee 
moeten we rekening houden bij 
de invoering)? 

Naast het ondersteunen met financiële middelen 
moet er ook rekening worden gehouden met de 
tijdsinvestering die leerkrachten moeten doen voor 
het professionaliseren. 
Leerkrachten moeten zelf de noodzaak voelen om 
te professionaliseren. De directie is van mening 
dat wanneer leerkrachten zich professionaliseren 
op vakgebieden die hen aanspreken, hen dit ook 
makkelijk af zal gaan. Na afronden van de 
opleiding brengen zij hun kennis over binnen het 
team. 
Zodoende willen we het volgen van 
teamcursussen ook zoveel mogelijk beperken. Als 
ieder zich professionaliseert op een vakgebied, 
dan haal je meer kennis binnen school dan 
wanneer iedereen dezelfde opleiding/cursus volgt. 

Wat beloven we te realiseren? Een gepaste financiële ondersteuning voor 
leerkrachten die willen professionaliseren. Ook 
wordt er gekeken naar de studiebelasting en hoe 
deze gecompenseerd kan worden.  
Een goede begeleiding van leerkrachten door 
directie en interne begeleider. Op deze manier 
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willen we het functioneren van leerkrachten 
monitoren en waar nodig verbeteren. 

Hoe gaan we dat doen? De input uit jaargesprekken met de leerkrachten 
en standpunten van het bestuur bepalen het 
jaarlijkse personeelsbeleid. 

Wie is er verantwoordelijk voor 
het proces? 

De directie en interne begeleider hebben een 
toezichthoudende taak bij het functioneren van de 
leerkrachten. Daarnaast is elke leerkracht zelf 
verantwoordelijk voor zijn functioneren en 
professionaliseren. 

Hoe meten we tussentijds of we 
op de goede weg zitten? 

Tijdens jaargesprekken, vergaderingen, 
lesbezoeken en informele gesprekken wordt de 
voortgang van het personeelsbeleid gemonitord. 

Hoe meten we het 
eindresultaat? Wanneer zijn we 
tevreden? 

Het eindresultaat kan afgemeten worden aan de 
hand van het afronden van opleidingen/studies 
door leerkrachten. Daarnaast kan het resultaat 
van het personeelsbeleid gemeten worden door 
klassenbezoek, ook door leerkrachten onderling, 
om te kijken of opgedane kennis toegepast wordt 
in de praktijk. 
We zijn tevreden wanneer de opgedane kennis 
zich laat zien in de dagelijkse praktijk in de 
klassen en verspreid worden onder leerkrachten. 
Het volgenvan verdiepende cursussen van 
Snappet en het toepassen van de kennis door alle 
leerkrachten is hiervan een voorbeeld. 

Hoe borgen we de resultaten? Er wordt geborgd door middel van 
jaargesprekken, teamvergaderingen en 
diploma’s/certificaten. 
De verslagen van de jaargesprekken met de 
leerkrachten worden zowel op papier als digitaal 
bewaard. 

 
  



Bestuursverslag 2018 

- 32 - 

 

Huisvesting 
In december 2013 zijn er nieuwe huurders in de schoolwoning gekomen: de familie Hakkers. 
Aangezien op 1 januari 2015 de gelden voor buitenonderhoud gebouw werden overgeheveld heeft 
de school een gebouwenscan laten uitvoeren. 
Conclusie van het rapport was dat het gebouw in goede staat verkeert en nog jarenlang meekan. 
Nieuwbouw staat gepland voor het jaar 2034. 
 
Communicatie 
In de paragraaf communicatie zijn de verschillende vormen van communicatie uiteengezet. In de 
komende jaren hopen we de genoemde facetten te optimaliseren (bijv. door het ophangen van een 
ideeënbus in de hal van school en het voortzetten en uitbreiden van een leerlingenraad). 
 
Een nieuw uitgebreid schoolplan ligt vanaf het najaar van 2019 ter inzage in de directiekamer.  De 
meerjarenbegroting zal in 2019 ook opnieuw vastgesteld worden. 
Het jaarplan 2018-2019 zal in september 2018 ter inzage liggen. 
 
 
 
 
 
Voorzitter dhr. R.N. Soeten                             Penningmeester mevr. A. Kleinlugtenbeld-Albers 
 
 
 
 
 
 
Secretaris mevr. A.B.M. Kroek-Rouweler      



A1   Grondslagen

1                    Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de CNBS Windesheim en van de onder deze rechtspersoon 

vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijn 660 en Titel 

9 Boek 2 BW gehanteerd. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de 

balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. De waardering van activa en passiva vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn zowel de cijfers opgenomen van de Vereniging Nationaal 

Basisonderwijs te Sibbulo als van de Stichting Bevordering Protestants Chruistelijk Onderwijs Sibculo.

De financiële gegevens van van de in de consolidatie betrokken rechtspersonen zijn volledig in de 

geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en 

transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat zijn afzonderlijk in de 

geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Volledig geconsolideerd 

Stichting Bevordering Protestants Christelijk Onderwijs Sibculo : 100%.

Financiële instrumenten

De CNBS Windesheim heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt 

verwezen naar de behandeling per post.

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Investeringen in meubilair, ICT en leermiddelen worden op de balans gewaardeerd tegen de 

aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De materiële vaste activa worden 

lineair afgeschreven ingaande per 1/1 van een volgend jaar. Als ondergrens van de te activeren activa 

wordt € 500,00,- aangehouden. Investeringssubsidies die ontvangen zijn, worden in mindering 

gebracht op de investering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Kosten voor periodiek groot onderhoud 

worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Eigendom

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch 

eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn 

eveneens niet verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en overlopende activa hebben 

een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.
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Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 

beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 

12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een 

boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken.  

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de CNBS Windesheim.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven 

die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is 

aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.

Bestemmingsfonds (publiek en privaat)

Gelden afkomstig van derden met een beperktere bestedingsmogelijkheid dan de doelstelling van de 

CNBS Windesheim toestaat en per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in 

bestemmingsfondsen. Per bestemmingsfonds wordt de beperkende doelstelling toegelicht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de 

omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. 

Voorziening ambtsjubileum

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 

gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en 

is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. Betaalde 

bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen.

3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten en lastenstelsel. Dit betekent dat de 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten 

hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten.

Rijksbijdragen

- de ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

 Pagina 4



- geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord 

naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog 

geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

- geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de 

staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Pensioenen 

De CNBS Windesheim heeft een pensioenregeling. Pensioenen voor het onderwijspersoneel zijn 

ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Per eind 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,0%. De pensioenverplichting wordt 

gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering 

wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van 

een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies.

Rente

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de desbetreffende actiefpost.

Bestemmingsfonds (publiek en privaat)

Gelden afkomstig van derden met een beperktere bestedingsmogelijkheid dan de doelstelling van de 

Stg OPO Slochteren toestaat en per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in 

bestemmingsfondsen. Per bestemmingsfonds wordt de beperkende doelstelling toegelicht.

4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 

nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst en -

verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van 

gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings, en - financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in 

het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de 

operationele activiteiten.
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's 

worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het 

gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de 

jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen  2018  2017

Solvabiliteit 94,8% 79,0%

Eigen vermogen + voorzieningen in percentage van het totale vermogen. 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar 

langetermijnverplichting te voldoen. 30% a 50% wordt als goed 

aangemerkt. Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting in staat om 

aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 

Liquiditeit (Current ratio) 15,77 4,13

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan

haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een waarde 

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan  

is de stichting in staat aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Weerstandsvermogen 100,4% 88,5%

Verhouding tussen het totale eigen vermogen en de totale baten.

Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting 

als aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de 

reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden om financiële 

tegenvallers te kunnen opvangen.

Rentabiliteit 19,4% 9,5%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 

positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt  uitgegaan van 

de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het 

"exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

Huisvestingsratio 6,6% 12,6%

Verhouding tussen de huisvestingslasten vermeerderd met afschrijvingen 
gebouwen en terreinen en de totale lasten

De huisvestingsratio geeft het aandeel van de totale huisvestingslasten in 

verhouding van de totale lasten weer. Als signaleringswaarde wordt een 

maximum van 10% gehanteerd. 

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 142 135

Aantal FTE (inclusief vervanging) 9,20 8,90

Personeelskosten per FTE €65.048 €62.726

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 76,6% 78,1%
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Model A: Balans per 31 december 2018  (na resultaatverdeling)

1 Activa

Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 200.719 138.952

Totaal vaste activa 200.719 138.952

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 68.452 72.249

1.2.4 Liquide middelen 821.975 849.043

Totaal vlottende activa 890.427 921.291

Totaal activa 1.091.146 1.060.242

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.025.938 828.157

2.2 Voorzieningen 8.736 9.004

2.4 Kortlopende schulden 56.472 223.081

Totaal passiva 1.091.146 1.060.242

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 995.196 768.291 778.765

3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden 7.436 7.200 11.246

3.5 Overige baten 19.152 10.100 12.316

Totaal baten 1.021.784 785.591 802.327

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 631.453 546.987 567.192

4.2 Afschrijvingen 22.980 22.006 19.001

4.3 Huisvestingslasten 50.038 90.900 52.288

4.4 Overige lasten 119.615 97.400 87.920

Totaal lasten 824.085 757.293 726.401

Saldo baten en lasten 197.699 28.298 75.926

6 Financiële baten en lasten 81 1.500 647

Resultaat 197.780 29.798 76.572

Realisatie 2018 Begroting 

2018

Realisatie 2017
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Model C:  Kasstroomoverzicht

 2018  2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 197.699 75.926

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 22.980 19.001

Mutaties voorzieningen -268 -3.026

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 3.797 -6.686

Schulden -166.608 -3.888

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 57.600 81.327

Ontvangen interest 81 647

Koersmutaties financiële vaste activa

Buitengewoon resultaat

81 647

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 57.681 81.974

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -84.748 -34.878

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: -84.748 -

Mutatie liquide middelen -27.067 47.096

Beginstand liquide middelen 849.043 801.947

Mutatie liquide middelen -27.067 47.096

Eindstand liquide middelen 821.976 849.043
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1 Activa

1.1.2 Materiele vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 1 januari 

2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 1 

januari 2018

Boekwaarde 

per 1 januari 

2018

Investeringen Des- 

investeringen

Afschrijvingen Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 

december 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 123.735 49.203 74.532 4.187 123.735 53.390 70.345

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 186.626 153.372 33.254 73.902 12.197 260.528 165.569 94.959

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 109.366 78.201 31.165 10.846 6.596 120.212 84.797 35.415

Materiële vaste activa 419.727 280.776 138.952 84.748 - 22.980 504.475 303.756 200.719

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen o.a. de vervoersmiddelen en onderwijsleerpakket.

Gehanteerde afschrijvingspercentages inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen per categorie:

termijn in jaren percentage

1.1.2.1 - gebouwen (verbouw) 20 5%

- terreinen - -

1.1.2.3 - ICT 3 33%

- meubilair 15 7,5%

- machines 15 en 30 3% - 7,5%

1.1.2.4 - leermiddelen 8 12,5%

Model VA: Vaste Activa

Mutaties 2018
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Model VV: Voorraden en vorderingen

1.2.2 Vorderingen

31 december 2018 31 december 2017

1.2.2.1 Debiteuren algemeen 7.339 3.919

1.2.2.2 Vorderingen op OCW 35.732 38.181

1.2.2.10 Overige vorderingen 15.150 17.657

1.2.2.14 Te ontvangen interest 71 575

1.2.2.15 Overlopende activa overige 10.160 11.918

Vorderingen 68.452 72.249
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen

31 december 2018 31 december 2017

1.2.4.1 Kasmiddelen 52 94

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 821.924 848.949

Liquide middelen 821.975 849.043
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Model EV: Eigen vermogen

2,1 Eigen vermogen

Stand per

 1 januari 2018 Resultaat

Overige 

mutaties

Stand per

 31 december 

2018

2.1.1.1 Algemene reserve 276.375 200.390 312.167 788.932

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve personeel 437.167 - -312.167 125.000

713.542 913.932

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve vereniging 854 51 905

Stichting Bevordering PC Onderwijs Sibculo 113.762 -2.661 111.101

114.616 112.006

Eigen Vermogen 828.158 197.780 - 1.025.938
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2,2 Voorzieningen

Stand per 

1 januari 

2018

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente 

mutatie (bij 

contante 

waarde)

Stand per 31 

december 

2018

Looptijd < 

1 jaar

Looptijd 1 

t/m 5 jaar

Looptijd > 

5 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen 9.004 2.279 2.547 8.736 2.110 6.626

Voorzieningen 9.004 2.279 2.547 - - 8.736 - 2.110 6.626
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Model KS: Kortlopende schulden

2 Kortlopende schulden

31 december 2018 31 december 2017

2.4.8 Crediteuren 7.993 7.556

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 21.718 17.867

2.4.10 Pensioenen 6.401 6.651

2.4.12 Overige kortlopende schulden 2.835 1.895

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ - 173.490

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 17.525 15.622

Kortlopende schulden 56.472 223.081
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Model G:  Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

bedrag ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond

€ € Ja/Nee

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

bedrag ontvangen t/m totale te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

totaal - - - -

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1 januari 2018 verslagjaar verslagjaar 31 december 2018 31 december 2018

€ € € € € €

totaal - - - - - -

ONO Onderwijs Netwerk Ondernemen

Het bestuur heeft geen subsidie ontvangen met betrekking tot Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Jaar Kenmerk

A. Begroten 

Projectkosten

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

B. Subsidie 

toewijzing C. Projectkosten

D. Subsidie 

vaststelling Te verrekenen
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 783.440 734.691 741.285

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 173.505 - -

3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden 38.250 33.600 37.480

Rijksbijdragen 995.196 768.291 778.765

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 7.436 7.200 11.246

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.436 7.200 11.246
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Model AB: Opgave andere baten

3.5 Overige baten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.5.1 Opbrengst verhuur 7.636 7.100 7.673

3.5.10 Overige 11.517 3.000 4.643

Overige baten 19.152 10.100 12.316
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4,1 Personele lasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.1.1 Lonen en salarissen 598.438 524.987 558.261

4.1.2 Overige personele lasten 41.941 22.000 31.569

4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen 8.926 - 22.638

Personele lasten 631.453 546.987 567.192

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 437.971 413.204

4.1.1.2 Sociale lasten 61.938 89.255

4.1.1.3 Premies Participatiefonds (PO/VO) 19.896 -

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds (PO/VO) 22.170 -

4.1.1.5 Pensioenpremies 56.464 55.802

Lonen en salarissen 598.438 - 558.261

4.1.2.1 dotaties voorzieningen 2.279 - -3.026

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 13.177 7.000 15.576

4.1.2.3 overige 26.486 15.000 19.019

Overige personele lasten 41.941 22.000 31.569

4,2 Afschrijvingslasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.2.2 Afschrijvingen materiele vaste activa 22.980 22.006 19.001

Afschrijvingslasten 22.980 22.006 19.001
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4,3 Huisvestingslasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.3.3 Onderhoudslasten 13.761 55.000 17.110

4.3.4 Energie en water 14.947 15.900 14.719

4.3.5 Schoonmaakkosten 18.568 17.000 17.914

4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 2.023 2.000 2.085

4.3.8 Overige huisvestingslasten 737 1.000 459

Huisvestingslasten 50.038 90.900 52.288

4,4 Overige lasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.4.1 Administratie en beheer 33.067 27.800 29.195

4.4.2 Inventaris en apparatuur 37.474 32.450 29.591

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 22.020 18.000 15.855

4.4.5 Overige 27.053 19.150 13.280

Overige lasten 119.615 97.400 87.920

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 3.630 2.000 2.283

Accountantslasten 3.630 2.000 2.283
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Model FB: Financiële baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten 81 1.500 647

Financiële baten en lasten 81 1.500 647

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

 Pagina 33



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Vereniging heeft een doorlopende overeenkomst met schoonmaakbedrijf Cleaning Service Henri.

 De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 17.000 incl. BTW

De Vereniging heeft een langlopende huurovereenkomst ' kopieerapparatuur'. 

De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 5.445.

Overeenkomst afgesloten met Bosan voor keuren en onderhoud gymnastiekmaterialen. Kosten bedragen ca. € 350 per jaar.

Voor schooljaar 2018/2019 is een contract afgesloten met Sportservice Hardenberg, voor 13,75 contracturen per week. 

De kosten voor het gehele seizoen bedragen € 17.277.
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Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2018

200.390        wordt onttrokken aan de algemene reserve

-2.610           wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

197.780        totaal resultaatverdeling
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Model A: Balans per 31 december 2018  (na resultaatverdeling)

1 Activa

Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 147.665 82.632

Totaal vaste activa 147.665 82.632

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 68.452 72.249

1.2.4 Liquide middelen 763.930 791.600

Totaal vlottende activa 832.381 863.849

Totaal activa 980.046 946.481

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 914.837 714.396

2.2 Voorzieningen 8.736 9.004

2.4 Kortlopende schulden 56.472 223.081

Totaal passiva 980.046 946.481

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 995.196 768.291 778.765

3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden 7.436 7.200 11.246

3.5 Overige baten 12.193 3.500 5.476

Totaal baten 1.014.825 778.991 795.487

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 631.453 546.987 567.192

4.2 Afschrijvingen 19.716 18.742 15.737

4.3 Huisvestingslasten 50.038 90.900 52.288

4.4 Overige lasten 113.249 96.400 87.001

Totaal lasten 814.456 753.029 722.218

Saldo baten en lasten 200.369 25.962 73.269

6 Financiële baten en lasten 72 1.500 575

Resultaat 200.441 27.462 73.844

Realisatie 2018 Begroting 

2018

Realisatie 2017
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Model C:  Kasstroomoverzicht

 2018  2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 200.369 73.269

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 19.716 15.737

Mutaties voorzieningen -268 -3.026

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 3.797 -6.686

Schulden -166.608 -3.888

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 57.006 75.406

Ontvangen interest 72 575

72 575

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 57.078 75.981

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -84.748 -34.878

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: -84.748 -34.878

Mutatie liquide middelen -27.670 41.103

Beginstand liquide middelen 791.600 750.497

Mutatie liquide middelen -27.670 41.103

Eindstand liquide middelen 763.930 791.600
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1 Activa

1.1.2 Materiele vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaar

de per 1 

januari 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 1 

januari 2018

Boekwaarde 

per 1 januari 

2018

Investeringen Des- 

investeringen

Afschrijvingen Cumulatieve 

aanschafwaard

e per 31 

december 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 18.458 245 18.213 923 18.458 1.168 17.290

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 186.626 153.372 33.254 73.902 12.197 260.528 165.569 94.959

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 109.366 78.201 31.165 10.846 6.596 120.212 84.797 35.416

Materiële vaste activa 314.450 231.818 82.632 84.748 - 19.716 399.198 251.534 147.665

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen o.a. de vervoersmiddelen en onderwijsleerpakket.

Gehanteerde afschrijvingspercentages inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen per categorie:

termijn in jaren percentage

1.1.2.1 - gebouwen (verbouw) 20 5%

- terreinen - -

1.1.2.3 - ICT 3 33%

- meubilair 15 7,5%

- machines 15 en 30 3% - 7,5%

1.1.2.4 - leermiddelen 8 12,5%

Model VA: Vaste Activa

Mutaties 2018
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Model VV: Voorraden en vorderingen

1.2.2 Vorderingen

31 december 2018 31 december 2017

1.2.2.1 Debiteuren algemeen 7.339 3.919

1.2.2.2 Vorderingen op OCW 35.732 38.181

1.2.2.10 Overige vorderingen 15.150 17.657

1.2.2.14 Te ontvangen interest 71 575

1.2.2.15 Overlopende activa overige 10.160 11.918

Vorderingen 68.452 72.249
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen

31 december 2018 31 december 2017

1.2.4.1 Kasmiddelen 52 94

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 763.878 791.506

Liquide middelen 763.930 791.600
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Model EV: Eigen vermogen

2,1 Eigen vermogen

Stand per

 1 januari 2018 Resultaat

Overige 

mutaties

Stand per

 31 december 

2018

2.1.1.1 Algemene reserve 276.375 200.390 312.167 788.932

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 437.167 - -312.167 125.000

713.542 913.932

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve vereniging 854 51 905

854 905

Eigen Vermogen 714.396 200.441 - 914.837
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2,2 Voorzieningen

Stand per 

1 januari 

2018

Dotaties Onttrekkinge

n

Vrijval Rente 

mutatie (bij 

contante 

waarde)

Stand per 31 

december 

2018

Looptijd < 

1 jaar

Looptijd 1 

t/m 5 jaar

Looptijd > 

5 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen 9.004 2.279 2.547 8.736 2.110 6.626

Voorzieningen 9.004 2.279 2.547 - - 8.736 - 2.110 6.626
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Model KS: Kortlopende schulden

2 Kortlopende schulden

31 december 2018 31 december 2017

2.4.8 Crediteuren 7.993 7.556

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 21.718 17.867

2.4.10 Pensioenen 6.401 6.651

2.4.12 Overige kortlopende schulden 2.835 1.895

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ - 173.490

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 17.525 15.622

Kortlopende schulden 56.472 223.081
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 783.440 734.691 741.285

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 173.505 - -

3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden 38.250 33.600 37.480

Rijksbijdragen 995.196 768.291 778.765

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 7.436 7.200 11.246

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.436 7.200 11.246
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Model G:  Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

bedrag ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond

€ € Ja/Nee

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

bedrag ontvangen t/m totale te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

totaal - - - -

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1 januari 2018 verslagjaar verslagjaar 31 december 2018 31 december 2018

€ € € € € €

totaal - - - - - -

ONO Onderwijs Netwerk Ondernemen

Het bestuur heeft geen subsidie ontvangen met betrekking tot Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Jaar Kenmerk

A. Begroten 

Projectkosten

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

B. Subsidie 

toewijzing C. Projectkosten

D. Subsidie 

vaststelling Te verrekenen

 Pagina 12



Model AB: Opgave andere baten

3.5 Overige baten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

3.5.1 Opbrengst verhuur 676 500 833

3.5.10 Overige 11.517 3.000 4.643

Overige baten 12.193 3.500 5.476
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4,1 Personele lasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.1.1 Lonen en salarissen 598.438 524.987 558.261

4.1.2 Overige personele lasten 41.941 22.000 31.569

4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen 8.926 - 22.638

Personele lasten 631.453 546.987 567.192

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 437.971 413.204

4.1.1.2 Sociale lasten 61.938 89.255

4.1.1.3 Premies Participatiefonds (PO/VO) 19.896 -

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds (PO/VO) 22.170 -

4.1.1.5 Pensioenpremies 56.464 55.802

Lonen en salarissen 598.438 - 558.261

4.1.2.1 dotaties voorzieningen 2.279 - -3.026

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 13.177 7.000 15.576

4.1.2.3 overige 26.486 15.000 19.019

Overige personele lasten 41.941 22.000 31.569

4,2 Afschrijvingslasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.2.2 Afschrijvingen materiele vaste activa 19.716 18.742 15.737

Afschrijvingslasten 19.716 18.742 15.737
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4,3 Huisvestingslasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.3.3 Onderhoudslasten 13.761 55.000 17.110

4.3.4 Energie en water 14.947 15.900 14.719

4.3.5 Schoonmaakkosten 18.568 17.000 17.914

4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 2.023 2.000 2.085

4.3.8 Overige huisvestingslasten 737 1.000 459

Huisvestingslasten 50.037 90.900 52.288

4,4 Overige lasten

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017

4.4.1 Administratie en beheer 33.067 27.800 29.195

4.4.2 Inventaris, apparatuur 37.474 32.450 29.591

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 22.020 18.000 15.855

4.4.5 Overige 20.687 18.150 13.280

Overige lasten 113.249 96.400 87.920

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 3.630 2.000 2.334

Accountantslasten 3.630 2.000 2.334
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Model FB: Financiële baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten 72 1.500 575

Financiële baten en lasten 72 1.500 575

Werkelijk 

2018

Begroting 

2018

Werkelijk 

2017
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Model E:  Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische vorm

2018 Statutaire zetel Code activiteiten

St. Bevordering PC Onderwijs Sibulo Stichting Gem. Hardenberg Onroerende zaken

Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht Vereniging Hardenberg/Ommen

 Pagina 17



WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector

4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op CNBS Windesheim. 

Het voor CNBS Windesheim toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 111.000, het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse A.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

2018

Bedragen x € 1 J. Bosma

Functiegegevens

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

Deeltijdfactor in fte 1

(fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkosten vergoeding 49.909

Beloning betaalbaar op termijn 6.973

Subtotaal 56.882

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 111.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 56.882 -
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Gegevens 2017 R. Klunder

Aanvang en einde dienstvervulling in 2017 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07

Deeltijdfactor 2017 in fte 1 1

Dienstbetrekking Ja Ja

Beloning plus belastbare onkosten vergoeding 18.985 42.957

Beloning betaalbaar op termijn 2.775 6.102

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 44.853 62.148

Totale bezoldiging 2017 21.760 49.059 -

Bedragen x € 1 R.N. Soeten S.B.S. Snippe I. Snoeyink D. Schepers R.T. Ploegman A. Kleinlugtenbeld-Alberts

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

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

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 16.650 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100

Totale bezoldiging - - - - -

Gegevens 2017 R.N. Soeten H. Schipper J.M. KarstenA. Kleinlugtenbeld-Alberts S.B.S. Snippe A.B.M. Kroek

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde dienstvervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 19/04 01/01 - 19/04 01/01 - 19/04 01/01 - 31/12 01/01 - 19/04

Bezoldiging - - - - - -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 16.050 4.013 4.013 4.013 10.700 4.013

Totale bezoldiging

Gegevens 2017 I. Snoeyink D. Schepers R.T. Ploegman

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde dienstvervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging - - -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 10.700 10.700 10.700

Totale bezoldiging
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Vereniging heeft een doorlopende overeenkomst met schoonmaakbedrijf Cleaning Service Henri.

 De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 17.000 incl. BTW

De Vereniging heeft een langlopende huurovereenkomst ' kopieerapparatuur'. 

De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 5.445.

Overeenkomst afgesloten met Bosan voor keuren en onderhoud gymnastiekmaterialen. Kosten bedragen ca. € 350 per jaar.

Voor schooljaar 2018/2019 is een contract afgesloten met Sportservice Hardenberg, voor 13,75 contracturen per week. 

De kosten voor het gehele seizoen bedragen € 17.277.
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Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2018

200.390        wordt onttrokken aan de algemene reserve

51                 Wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

200.441        totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op

de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

- Voorzitter: Dhr. R.N. Soeten

- Penningmeester:

Mevr A. Kleinlugtenbeld- Alberts

- Secretaris:

Mevr. A.B.M. Kroek-Rouweler

- Mevr. I. Snoeyink

- Dhr. S.B.S. Snippe

- Dhr. D. Schepers

- Dhr. R.T. Ploegman

- Dhr. J. Bosma

Datum vaststelling jaarrekening:
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 33.853

Naam instelling CNBS Windesheim

Adres Kloosterdijk 150

Postcode 7693PR

Plaats Sibculo

Telefoon 0523 - 241318

E-mailadres j.bosma@cnbs-windesheim.nl

Website https://www.cnbs-windesheim.nl/

Contactpersoon dhr. J. Bosma

Leerlingaantallen (t-1)

2018 142

2017 144

2016 135
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