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Voorwoord
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2019, dat is opgebouwd uit een
bestuursverslag en een jaarrekening van de Stichting Nutsscholen Geldrop.
In het bestuursverslag wordt op stichtingsniveau verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, zowel financieel als
inhoudelijk.
Het bestuursverslag en de bijbehorende jaarrekening zijn bedoeld om integraal en op
transparante wijze verantwoording af te leggen aan onze interne en externe stakeholders;
het ministerie van OC&W, de Raad van Toezicht, de GMR, de directies, de collega’s op de
scholen, klanten van onze eigen organisatie (de ouders van onze kinderen) en onze
samenwerkingspartners.
Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO), de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur PO (Wet
Goed Bestuur) zijn schoolbesturen eindverantwoordelijk voor de basisscholen die zij
besturen. In de rol van eindverantwoordelijken worden de schoolbesturen door diverse
partijen aangesproken. In sommige gevallen gaat het daarbij om het daadwerkelijk afleggen
van verantwoording, bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie.
Met een terugblik op het kalenderjaar 2019, wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de
groei en kracht van onze scholen en de ontwikkeling van kinderen en collega’s daarbinnen,
heel hartelijk danken!

Manja Voogd
Bestuurder Stichting Nutsscholen Geldrop
Geldrop, juni 2020
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1.

Identiteit, missie en visie

Nutsscholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. Ieder kind
kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Ontmoeting staat
centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en
medewerkers.
Goede leerkrachten zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen
met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke
omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.
Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om de kwaliteit van de scholen te
waarborgen. Deze borging bestaat uit het voeren van beleid met betrekking tot bewaking en
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen. Het onderwijs dient
zodanig ingericht te worden dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt
besteed aan het bestrijden van achterstanden.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt formeel periodiek getoetst door de Inspectie van het
Onderwijs. Alle drie onze scholen vallen onder de noemer “basistoezicht”; dat wil zeggen dat
de kwaliteit van ons onderwijs voldoet aan de kwaliteitsmaatstaven zoals de inspectie die
hanteert.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt informeel getoetst door onze belangrijkste
stakeholders, de ouders van onze leerlingen, de leerlingen zelf (de kinderen van de groepen
6, 7 en 8) en onze leerkrachten. Deze informele, meer wezenlijke toetsing is cyclisch
verankerd binnen onze kwaliteitszorg en is geborgd binnen de systematiek van WMKPO (
Werken met Kwaliteitskaarten in PO).
We hechten er waarde aan om zowel de uitkomsten van de formele toetsing als de
uitkomsten van de informele toetsing integraal te verankeren. Verbeterpunten worden
opgenomen binnen de meerjaren strategische beleidsplannen daar waar het stichtings
overkoepelende facetten betreft. Vanaf 2020 worden deze plannen jaarlijks opgenomen in
het Koersplan van de stichting. In de schoolplannen van de basisscholen worden de
verbeterplannen opgenomen op schoolniveau.
Ieder jaar leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over de doelen die in dat jaar
gepland stonden. Wij geven inzicht in het totaaltraject aan verbeterplannen en leggen
verantwoording af over de wijze waarop deze verbeterpunten zijn opgepakt.
1.1
Identiteit; algemeen neutraal onderwijs
De identiteit van een nutsschool kan als volgt omschreven worden:
● Een Nutsbasisschool is een school voor algemeen-neutraal onderwijs, ook wel
genoemd op algemene grondslag. Hiermee wordt bedoeld onderwijs, dat
onafhankelijk is van elke levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke stroming.
● Alle niet tegen de wet en/of moraal gekeerde levensbeschouwelijke en
maatschappelijke stromingen worden gerespecteerd.
● De leerling wordt zodanig opgeleid c.q. begeleid, dat deze in vrijwilligheid en in
overeenstemming met eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen.
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De geschiedenis van Het Nut gaat terug tot het jaar 1784. De visionair Jan Nieuwenhuijzen
was initiatiefnemer van de oprichting van een “genootschap” ook wel “maatschap” genoemd.
Een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving zit diep verankerd binnen
Het Nut. Bij een Nutsschool werd het bestuur gevormd vanuit de ouders van de school en zij
speelden dan ook een hele grote rol in het onderwijs.
Het fundamentele gedachtegoed van Het Nut was en is:
● Samen streven naar een betere wereld voor iedereen
Het genootschap dat Jan en zijn zoon Martin Nieuwenhuijzen voor ogen hadden,
moest mensen die daartoe zelf niet de mogelijkheid hadden, helpen om kennis te
verwerven o.a. door hen te voorzien van (school)boeken in eenvoudige taal;
volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen. Een zeer revolutionair plan
voor een tijd (de vooravond van de Franse revolutie), waarin onderwijs slechts aan
de bovenlaag van de bevolking was voorbehouden.
● Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling
Het gedachtegoed van Het Nut blijft inspirerend en relevant. Het is niet altijd
eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen het behouden van onze oude
principes, en toch mee te gaan met de tijd- zeker in een samenleving die constant en
snel verandert. Dit vraagt om het vermogen in de spiegel te kijken en zich te blijven
realiseren waarom onze Nutsscholen bestaan. Daarmee doen wij onze naam eer
aan: het dienen van het algemene doel en de mensen om wie het gaat, waarbij de
organisatie het instrument is om dat te bereiken.
1.2
Missie van de Nutsscholen Geldrop
Nutsscholen staan middenin de samenleving en maken daar actief deel van uit. Nutsscholen
zijn een afspiegeling van de samenleving en zij verzorgen onderwijs dat de verscheidenheid
aan opvattingen en waarden in onze samenleving vertegenwoordigt.
Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en kunnen doen, vraagt
een hoge kwaliteit van het onderwijs. Educatie maakt mensen weerbaar in hun
maatschappelijk functioneren en bevordert de deelname aan de steeds veranderende
maatschappij. Educatie gaat naar het hart van de samenleving en onze democratie.
Onze missie luidt: Talenten komen tot NUT
Onze maatschappij heeft behoefte aan mensen met verschillende talenten. Mensen die hun
talent niet voor zichzelf houden, maar willen inzetten voor anderen. Wij noemen het “samen
leven”. Op de Nutsscholen worden de eerste stappen gezet om samen te bouwen aan de
wereld om ons heen.
1.3
Visie Stichting Nutsscholen Geldrop
Educatie begint bij de geboorte en duurt het hele leven. Alleen met een leven lang leren,
kunnen wij ons constant aanpassen aan de eisen van de veranderende samenleving. Bij
educatie heb je de ander nodig. Wij hebben allen de individuele en gezamenlijke
verantwoordelijkheid om sociale cohesie inhoud te geven.
Onze visie omvat de volgende componenten:
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1. Ruimte voor samen(werken)
Wij werken op basis van gelijkwaardigheid samen met alle interne-en externe
stakeholders.
● Betekenisvol
Vanuit wederzijdse afhankelijkheid willen wij betekenisvol zijn voor anderen.
Ouders, de (G)MR, directie en medewerkers zijn sparringspartners voor
elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Zij hebben ieder hun
verantwoordelijkheid.
● Respect
Wij hebben diep respect voor de kwaliteiten, opvattingen en competenties
van elkaar: medewerkers, directie, ouders en de leerlingen. Dit maakt dat we
goed kunnen luisteren en ons inleven in de medemens. We ervaren dat als
verrijkend. Wij werken samen met de interne-en externe stakeholders.
2. Ruimte voor kwaliteit
Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat toekomstgericht is.
Onze kinderen van vandaag staan voor de geweldige uitdaging zich in deze wereld
te ontwikkelen tot volwaardige volwassenen. De Nutsscholen Geldrop hebben hierin
de belangrijke taak mee te ontwikkelen en te anticiperen op de toekomst. Educatie
maakt mensen weerbaar in hun maatschappelijk functioneren en bevordert de
deelname aan de steeds veranderende maatschappij.
Een professionele organisatie streeft naar een steeds hogere kwaliteit.
● Transparantie; o.a. middels jaarverslagen, teampresentaties, ouderavonden,
etc.
● Kwaliteitsgarantie; wij werken met het kwaliteitsinstrument “Werken met
Kwaliteit” (WMKPO) van Cees Bos.
● Toekomstgericht; wij richten ons op de 21e eeuwse vaardigheden.
3. Ruimte voor ieders talent
Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en te kunnen
doen, vraagt een hoge kwaliteit van ons onderwijs. Ouders, leerkrachten en
leerlingen hebben de taak met elkaar dit proces, het ontwikkelen van talenten, vorm
te geven; ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit kan de school niet alleen.
Hierbij hebben we de ouders en alle andere stakeholders nodig. Dit kan alleen in een
respectvolle, veilige leeromgeving om naar elkaar te kijken, te luisteren en daar ook
naar te handelen.
Wij gaan met elkaar om op basis van respect en bewondering voor elk talent,
ongeacht het niveau.
● Vertrouwen schenken (veiligheid)
Bovenaan staat de veiligheid van de leerling. Die moet zich geborgen voelen
in een omgeving waar talenten maximaal tot ontplooiing komen en waar
oprecht vertrouwen wordt geschonken.
● Ontplooiing (meervoudige intelligentie en talenten)
We geloven in meervoudige intelligenties en talenten: cognitief, sociaal,
emotioneel en praktisch intelligent.
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●

Er wordt gebruik gemaakt van de specialismen waar leerkrachten en
directeuren over beschikken en die worden, waar mogelijk, ingezet voor de
totale organisatie.

Wij werken volgens de “Code Goed Bestuur Primair Onderwijs” en deze wordt enkele keren
per jaar besproken en geëvalueerd tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. We
vinden het belangrijk om volgens deze code te werken en verantwoording af te leggen. Deze
code is ondertekend door de Raad van Toezichtleden.
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2.

Organisatiestructuur & partnerschappen

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Nutsscholen
Geldrop en de onder haar bestuur ressorterende scholen:
04RI Nutsbasisschool De Beneden Beekloop
07ML Nutsbasisschool De Regenboog
08WD Nutsbasisschool De Ganzebloem
2.1
Algemene instellingsgegevens
Instellingsnummer
39352
Registratie KvK
40235413
De Stichting Nutsscholen Geldrop is een rechtspersoon die zijn oorsprong kent als Vereniging en is
opgericht in 1955 te Geldrop. Op 1-1-2014 is de rechtspersoon omgezet van een Vereniging naar een
Stichting met volledige rechtsbevoegdheid.
2.2
Jaarrekening
De jaarrekening van Het Nut is opgesteld in samenwerking met het administratiekantoor
ProManagement Onderwijs Support in Delft. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het
accountantskantoor van Ree en is voorzien van een goedkeurende verklaring.
2.3
Meervoudige publieke verticale en horizontale verantwoording
Besturen leggen op integrale wijze verantwoording af aan hun omgeving. Het doel van deze
verantwoording is dat besturen het vertrouwen bij de omgeving vergroten, het beleid afstemmen op
de maatschappelijke behoeften en hun keuzes legitimeren.
Het schoolbestuur en de Raad van Toezicht bespreken en bevorderen naleving van de Code Goed
Bestuur binnen onze organisatie.
Bij verticale verantwoording (naar het rijk) is die verplichting formeel. Deze komt voort uit een
hiërarchische relatie tussen bestuur en de overheid.
Bij horizontale verantwoording staat centraal dat er een relatie is met de ander, onze Stakeholders.
Wij wensen verantwoording af te leggen inclusief tekst en uitleg.
Meervoudige publieke horizontale verantwoording is een voortdurend groeiend proces. Het is een
belangrijke waarde in het democratisch controleren. Publieke verantwoording gaat om de volgende
aspecten:
● de verantwoording die is gerelateerd aan de besteding van publieke middelen,
● de verantwoording die is gerelateerd aan de uitoefening van publieke taken en
bevoegdheden;
Deze verantwoording is openbaar.
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Deze meervoudige publieke horizontale en verticale verantwoording heeft de Stichting Nutsscholen
Geldrop als volgt vormgegeven:
● Monitoring Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland 30-08:
Dit SWV 30-08 bestaat uit 21 schoolbesturen, die 122 scholen besturen en welke
verantwoordelijk zijn voor onderwijs aan 26.500 leerlingen. Het SWV heeft een
verenigingsstructuur.
De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar “een op
overeenstemming gericht overleg” te voeren over het Ondersteuningsplan 2018-2022
Samen Leren.
Het Nut informeert het SWV via de monitoringsgesprekken, de monitoring via verslag en legt
financiële verantwoording af (accountantsverklaring).
●

Onze website
Het bestuursverslag en de jaarrekening staan integraal op de website van de Stichting
Nutsscholen Geldrop. Ook de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken van ouders,
leerkrachten en leerkrachten worden gedeeld via de informatiekanalen van de scholen.
Daarnaast staan de vergaderingen van de (G)MR en de verslagen op de site van het bestuur
en de scholen.

●

Algemene ouderavonden
Op algemene school ouderavonden wordt publieke verantwoording gegeven over de
ontwikkeling van de scholen op de verschillende gebieden. Dit gebeurt minimaal 1x per
schooljaar.

●

Het bestuursverslag en de jaarrekening
Via de website worden het bestuursverslag en de jaarrekening openbaar gemaakt. Deze
staan na vaststelling integraal op de site.

●

De schoolgidsen
De schoolgids van de scholen is een informatief document voor de ouders/verzorgers en de
leerlingen, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Medezeggenschapsraad van de
betreffende school. Deze wordt uitgereikt aan elk gezin van de school en wordt tevens op de
website geplaatst.
In de schoolgids worden bijvoorbeeld afspraken, beleidsaspecten, contactpersonen,
schooltijden, vakanties en vrije dagen en belangrijke projecten beschreven. Wij houden ons
aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan de schoolgids.

●

De schoolplannen
De schoolplannen vormen een openbare verantwoording van de school aan
ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over de doelen die worden nagestreefd, de
activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten die ermee worden geboekt.
De schoolplannen starten met de verantwoording op de doelen en ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en geven inzicht in de doelen van de komende schooljaren. Een schoolplan is
een schoolspecifiek document.
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Een schoolplan omvat een planperiode van 4 jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. Er wordt
verantwoording afgelegd aan de MR van de scholen.

●

Het meerjaren strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan bevat de strategische doelen en ontwikkelingen die gelden voor
de totale stichting. Het omvat een periode van vier jaar en vormt de paraplu voor de doelen
van de scholen binnen de stichting.
De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en, daar waar nodig, worden de doelen
voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt hier verantwoording over afgelegd aan de Raad
van Toezicht en GMR.

●

ParnasSys
ParnasSys is een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem in één. De
scholen hebben het ouderportaal voor alle ouders m.b.t. hun kind(eren) opengezet voor de
methode-en niet-methode gebonden toetsen. Wij vinden dit in het kader van transparantie
belangrijk.

●

De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de
medezeggenschapsrechten op schoolniveau. Zij doet dat op een positieve, constructieve
wijze, waarbij het schoolbelang prevaleert. Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR
bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en de ouders
(oudergeleding). De advies-en instemmingsbevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de
WMS (Wet Medezeggenschap).

●

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals
vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de Nutsscholen en WMS. De verslagen
van de GMR worden na vaststelling gepubliceerd op de website.
Leden van de GMR in schooljaar 2019-2020:

Leden van de GMR tot augustus 2019

na 1 augustus 2019

S.Pasop

OGMR (voorzitter)

S. Pasop

OGMR (voorzitter)

B. van Zanten

OGMR-lid

B. van Zanten

OGMR-lid

L. de Waal

OGMR-lid

L. van Grotel

OGMR-lid

A. van de
Waterbeemd

PGMR-lid

M. van Stiphout

PGMR-lid

M. Haans

PGMR-lid

J. Jones

PGMR-lid

D. Caris

PGMR-lid

D. Caris

PGMR-lid
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2.4
Organisatiestructuur
De Stichting Nutsscholen Geldrop heeft een College van Bestuur (CvB) waar de bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt en een Raad van Toezicht; hier is de toezichthoudende rol belegd.

●

De Raad van Toezicht (RvT):
De voornaamste taak van de RvT is het bewaken van de gestelde doelen en de grondslag van
de organisatie. Ook de vaststelling van de rechtspositie en de bezoldiging van CvB, toezicht
op wet-en regelgeving, benoeming en ontslag CvB is een taak van de RvT. De RvT stelt de
jaarlijkse begroting, iedere begrotingswijziging, de jaarrekening, fusie of splitsing van
scholen, reglement voor de RvT en bestuursverslag vast (zie verder het reglement RvT).
Daarnaast heeft de RvT jaarlijks een gesprek met de leden van de GMR en de directeuren.

Leden van de RvT tot 1 augustus 2019

Leden van de RvT vanaf 1 augustus 2019

Y. Raaymakers a.i. (voorzitter)

A. Buys(voorzitter)

A. Hidding a.i.

M. Rietveld- Senden

A. Buys

R. Frederiks

J. Klomp a.i.
J. van den Berg a.i.

Nevenfuncties:
Aangezien de leden van de RvT tot 1 augustus op “interim basis” werkzaam waren bij
Stichting Nutsscholen Geldrop, hebben zij betaalde en onbetaalde nevenfuncties beoefend.
Dit hoort bij de zelfstandige positie van een interimmanager.
Deze nevenfuncties zijn nooit conflicterend geweest met de opdracht bij Stichting
Nutsscholen Geldrop of haar belangen.
De nevenfuncties van de huidige leden RvT:
A.Buys:
Voorzitter Landelijke Raad Kwaliteitsborging Lerarenopleiding HBO
Voorzitter RvT Factorium Podiumkunsten
Voorzitter Gastvrij ‘s-Hertogenbosch
Voorzitter Stichting Panorama Vught 1629
Vicevoorzitter RvT Erfgoed Brabant
Lid Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs
Lid RvT Toezicht Fonds Cultuur Participatie
Lid RvT Leerstoel Cultuur in Brabant
Lid bestuur Theater Festival Boulevard ‘s-Hertogenbosch
Lid Raad van Advies Nieuwste School Tilburg
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Vertrouwenspersoon Theater Festival Boulevard
Vertrouwenspersoon Nationaal Monument Kamp Vught
M.Rietveld-Senden
Raadslid PvdA gemeente Eindhoven
R.Frederiks
Lid MR Lingecollege Tiel (VO)
Voorzitter SWV Rivierenland te Geldermalsen
Voorzitter Toezichthoudend Algemeen Bestuur Scholengemeenschap Trivium te Zetten
●

Medewerkers Stafbureau
Naast het CvB werken op het stafbureau een administratief medewerker (0,5 FTE), een
orthopedagoog/bovenschools intern begeleider (0,6 FTE) en een bovenschool ICT-er (0,1
FTE).
Nevenfunctie CvB
Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap De Overlaat Waalwijk (VO)

●

Pro Management Onderwijs
Pro Management Onderwijs Support in Delft is contractueel aan de stichting verbonden
ingehuurd voor de financiële-, personele en salarisadministratie.

●

Directieberaad (DBR)
Het CvB en de directeuren vormen samen het DBR, het is een adviesorgaan. De directeuren
zijn stimulerend naar elkaar en laten het overleg fungeren als platvorm, klankbord en
denktank.
CvB stelt de directeuren in de gelegenheid met haar overleg te voeren, alvorend definitief
over een advies te besluiten. Het DBR vergadert op noodzaak en urgentie, maar in ieder
geval maandelijks.
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen de school.
Hierbij zijn het managementstatuut en de kaders van het meerjaren strategisch beleidsplan
leidend.
De directeuren zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijskundige beleid
binnen de scholen. De kaders van het financiële beleid en het formatiebeleid zijn
taakstellend. De contouren van dit beleid worden ter instemming voorgelegd aan de GMR.
De inhoudelijke invulling valt echter onder de verantwoordelijkheid van de directeuren.

●

School

Directievoering

De Beneden Beekloop

Harold van der Venne

De Ganzebloem

Jolein Orelio

De Regenboog

Ellen van Bindsbergen

Collega’s binnen de school
Onder collega’s vallen alle werknemers binnen de Stichting Nutsscholen Geldrop:
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leerkrachten, intern begeleiders, onderwijs ondersteunend personeel, gedragsdeskundigen,
coördinatoren, enz. Wij werken aan de schoolontwikkeling in de breedste zin van het woord,
daarnaast ook aan hun eigen ontwikkeling. Zij hebben persoonlijke doelen afgeleid van de
schooldoelen en hierover wordt minstens jaarlijks een uitgebreid taakgesprek gevoerd.
●

Grafische weergave van onze organisatiecultuur
De stichting Nutsscholen Geldrop valt formeel onder een moederstichting; de Maatschappij
tot Nut van ‘t Algemeen departement Geldrop. Naast de stichting Nutsscholen Geldrop
omvat deze moederstichting ook de stichting Kinderopvang Nut Geldrop. Het jaarverslag bij
deze jaarrekening behoort alleen bij de stichting Nutsscholen Geldrop. Voor details
verwijzen wij graag naar onze statuten.

●

Partners en overleg
Een belangrijke partner voor ons is onze zusterorganisatie Stichting Kinderopvang Geldrop.
Dit partnerschap stelt ons in staat om op integrale wijze een doorgaande speel-, leer-en
ontwikkellijn vorm te geven voor kinderen van twee tot dertien jaar.
Wij kunnen voor de kinderen van al onze scholen, binnen onze eigen stichting,
buitenschoolse opvang en Kinderopvang bieden.
Onze organisatie staat midden in de maatschappij. Wij streven naar een samenwerking met
instanties in de samenleving. Onze organisatie onderhoudt daarom structurele contacten
met externe instanties.
Belangrijke partners/overleg zijn:
● Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08
Het samenwerkingsverband heeft een verenigingsstructuur. De Wet Passend
Onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar ‘een op
overeenstemmingsgericht overleg’ (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan.
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●

●

●

De Lokale Educatieve Agenda (LEA)
De LEA is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en
inhoud te geven. De besturen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerken, PO en VO
van de gemeente Geldrop-Mierlo vormen samen met de gemeente een
partnerschap m.b.t. de educatieve agenda.
Overleg schoolbesturen en gemeente Geldrop
In Nederland speelt de gemeente een kleine rol. Toch is onderwijs ook een
belangrijke gemeentelijke taak op het gebied van:
- onderwijshuisvesting;
- voor-en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met (taal)
achterstanden;
- afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over VVE;
- leerlingenvervoer;
- leerplicht;
- jeugdzorg, i.s.m. passend onderwijs;
- gemeentelijk beleid; de gemeente Geldrop-Mierlo stelt middelen
beschikbaar voor conciërges, verkeersveiligheids-en maatschappelijk beleid.
Binnen de gemeente participeren, naast onze eigen stichting, nog twee
schoolbesturen voor primair onderwijs; te weten: Stichting PlatOO (voor openbaar
en algemeen toegankelijk onderwijs) en Eenbes basisonderwijs (katholiek
onderwijs), daarnaast ook een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs, Het
Strabrecht College.
Wij hechten grote waarde aan goede contacten met ouders. De missie en visie van
het Nut zijn daarbij een belangrijke gemeenschappelijke deler. De communicatie
tussen ouders, kinderen en school is cruciaal in een adequate begeleiding waarbij de
ondersteuningsbehoefte van ieder kind centraal staat.
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3.

Kengetallen

We vinden het belangrijk om te weten wat er in onze organisatie speelt zodat we bij kunnen sturen
wanneer dit nodig is. In de onderstaande gegevens zijn de kengetallen op de verschillende gebieden
opgenomen.
Een bepaalde ontwikkeling van de afgelopen periode laat mogelijk zien dat er acties voor de
toekomst nodig zijn. Deze acties zijn opgenomen in de toekomstparagraaf.
3.1
Leerlingen, aannamebeleid en aantallen
In paragraaf 1.1 is onze identiteit beschreven. De identiteit van een Nutsbasisschool kan worden
omschreven als ‘bijzonder neutraal. Dat wil zeggen:
● Een nutsbasisschool is een school voor algemeen-neutraal onderwijs, ook wel genoemd op
algemene grondslag. Hiermee wordt bedoeld onderwijs, dat onafhankelijk is van elke
levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke stroming.
● Alle niet tegen de wet en/of moraal gekeerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke
stromingen worden gerespecteerd.
● De leerling wordt zodanig opgeleid c.q. begeleid, dat deze in vrijwilligheid en in
overeenstemming met de eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen.
Met betrekking tot de aanname van onze leerlingen is het zo, dat ieder die bovenstaande punten
waardeert en respecteert van harte welkom is op één van onze scholen.
In het kader van de wet op Passend Onderwijs komt daar een additioneel aspect bij. Tijdens het
intakegesprek wordt stilgestaan bij de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Als de
ondersteuningsbehoefte van deze leerling past bij de zorg en begeleiding die wij kunnen bieden èn
in verhouding staat met de ondersteuningsbehoeften van de andere kinderen in de betreffende
groep, kunnen wij overgaan tot plaatsing.
Indien plaatsing niet mogelijk is, zullen wij voldoen aan onze wettelijk vastgelegde zorgplicht en,
samen met ouders, op actieve wijze en middels persoonlijke begeleiding een passende
onderwijsplek voor deze leerling zoeken.
Het totale leerlingenaantal van de drie Nutsscholen in Geldrop is vanaf 2008 dalend. Dat zal in de
komende jaren waarschijnlijk zo blijven, gezien de inkrimping van het leerlingenaantal potentieel in
de gemeente Geldrop-Mierlo.
Beneden Beekloop
Prognose
Leerlingen

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

< 8 jaar

162

160

143

116

114

119

> 8 jaar

154

169

154

183

175

170

Totaal

316

315

307

299

289

289
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Ganzebloem
Prognose
Leerlingen

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

< 8 jaar

137

124

125

126

126

124

> 8 jaar

150

152

138

130

130

131

Totaal

287

276

263

256

256

255

Regenboog
Prognose
Leerlingen

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

< 8 jaar

121

98

77

73

70

67

> 8 jaar

103

106

107

103

96

94

Totaal

224

204

184

176

166

161
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Voor de bekostiging van de personele formatie wordt uitgegaan van de leerlingenaantal onderbouw
en bovenbouw per 1 oktober van de twee voorgaande jaren (T-1 systematiek) rekening houdend
met krimp bij de scholen. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van het (meer)jarenformatieplan op
bestuursniveau. Wij zien ons genoodzaakt adequaat in te spelen op een lichte daling van het aantal
leerlingen. Doordat er krapte op de arbeidsmarkt is, levert dit daardoor minder problemen op.
Na de jaarlijkse teldatum per 1 oktober vormen het beschikbare formatiebudget en het
meerjarenbeleid het uitgangspunt voor het op te stellen meerjaren bestuursformatieplan en de
formatieplannen op schooljaarniveau.
Zie verder toekomstparagraaf.
3.2
Resultaten leerlingen (leeropbrengsten)
Het leerrendement van onze leerlingen wordt gemeten conform de landelijke scores van Cito. Cito
kent de zogenaamde tussentijdse metingen en een eindmeting.
De tussentijdse metingen worden verwerkt in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Het betreft hier
de landelijk genormeerde citotoetsen (afgenomen in januari/februari en juni). Dit zijn methode
onafhankelijke toetsen.
Naast deze genormeerde, methode onafhankelijke toetsen, kennen wij ook methode gebonden
toetsen, als afsluiting van elk hoofdstuk in bijvoorbeeld de reken-of taalmethode. Beide vormen van
toetsen zijn bepalend voor het handelen binnen ons klassenmanagement.
De methode onafhankelijke citotoetsen binnen het leerlingvolgsysteem, worden zowel op
schoolniveau als op stichtingsniveau geanalyseerd. Eventuele verbeterpunten binnen ons didactisch
handelen zijn geborgd binnen ons systeem van kwaliteitszorg, met een groepsbespreking, een
leerlingbespreking en een geborgde wijze van werken binnen ons dagelijks klassenmanagement.
Cito kent ook een eindmeting; het betreft hier de cito eindtoets in groep 8. Deze eindmeting wordt
landelijk afgenomen in april. Vroeger was deze toets een grote bepaler voor het advies voor het
voortgezet onderwijs van een kind. Tegenwoordig wordt het schooladvies in februari afgegeven op
basis van acht jaar lang leerlingvolgsysteem van kinderen (methode gebonden en methode
onafhankelijke toetsen) en algemene kindkenmerken.
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De scores van cito eindtoetsvormen nog wel een indicator voor de kwaliteit van onderwijs zoals de
inspectie deze toetst.
De scores van de eindcito van onze kinderen is als volgt:
2016-2017

2017-2018

2018-2019

norm

score

norm

score

norm

score

Beneden Beekloop

535,1

536,5

535,1

541,2

535,1

539,3

Ganzebloem

535,2

537,1

535,2

536,8

535,2

534,6

Regenboog

530,1

531,4

530,1

533,3

530,1

534,7

Bovenstaande scores leiden niet tot een aangepast arrangement van het inspectietoezicht; alle
scholen hebben een basisarrangement.
De scores laten een goed beeld zien van de resultaten van ons onderwijs. De uitslag van de
Ganzebloem ligt onder de norm maar deze was voorspeld. Het onderwijs is aangepast aan de
desbetreffende groep waarbij het leerrendement intensief is gevolgd.
In de toekomst gaan we onderzoeken hoe we een specifieke norm, naast de norm van de inspectie,
in kunnen voeren. In de analysedocumenten van onze scholen gaan we deze expliciet laten zien:
onze streefdoelen. In het aangepaste koersplan is dit opgenomen voor de komende jaren.
3.3
Formatie
Het formatiebeleid van het bevoegd gezag wordt met name ontleend aan het (meer)jaren
formatieplan 2019-2023 op bestuursniveau en de onderwijskundige doelstellingen, zoals beschreven
in het schoolplan van iedere school; dit alles in relatie tot de mogelijkheden binnen de financiële
middelen.
Personeelsformatie totaal Stichting Het Nut
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

prognose

prognose

prognose

Directie

4,40

4,20

4,20

4,20

OP

41,97

41,57

38,88

37,71

OOP

6,27

6,27

6,27

6,27

Totaal

52,64

52,04

49,35

48,18
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Instroom, uitstroom en doorstroom medewerkers
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019 t/m dec.

Pensioen

0

1

1

0

1

Pre pensioen

0

1

0

0

1

Ontslag op eigen verzoek

3

3

5

1

1

Gedwongen ontslag middels
een vaststellingsovereenkomst

0

0

0

4

0

Gedwongen ontslag zonder een
vaststellingsovereenkomst

0

0

0

0

0

Volledig duurzaam afgekeurd
(IVA)

0

1

0

0

0

Gedeeltelijk afgekeurd (WIA)

1

1

1

0

0

Aangenomen (nieuwe)
medewerkers in vaste dienst

1

3

2

0

2

Het leerlingenaantal totaal laat een duidelijke afname zien waar we op moeten anticiperen. Dat
betekent dat we in totale formatie zachtjes gaan dalen. Om te zorgen voor een omslag in de daling
van het marktaandeel van de afgelopen jaren, wordt er intensief ingezet op PR en
kwaliteitsverbetering. Deze plannen zijn opgenomen in het aangepaste koersplan.
3.4
Ziekteverzuim
Stichting Het Nut heeft een relatief hoog verzuimpercentage. Acties hiervoor zijn besproken en gaan
in 2020 starten met intensieve trajecten.
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Elke directeur houdt nauw contact met collega’s in de ziektewet. Bij kortdurend verzuim (korter dan
twee weken), geschiedt er geen oproep door de Arboarts (tenzij er een specifieke wens daartoe is
van de directeur of de betrokken collega). Na twee weken wordt de collega die in de ziektewet zit,
opgeroepen door de Arboarts. Deze informeert de directeur (in grote lijnen zonder de privacy hierbij
te schenden) over het verloop van een bepaalde casus en de mogelijkheden tot re-integratie.
Het Nut is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dit houdt in dat bij ziekte of uitval van een collega,
de inzet van de vervanger van die collega gedeclareerd kan worden bij het Vervangingsfonds (met
inachtneming van fingerende wet-en regelgeving).
Het Vervangingsfonds werkt met een bonus-malussysteem, waarbij de stichting geld terug krijgt
indien het gedeclareerde bedrag onder de landelijke norm zit. Echter, indien het aantal vervangingen
boven die norm zit, dan wordt een boete in rekening gebracht. Met andere woorden, een hoog
verzuim waarbij de vervangingen gedeclareerd dienen te worden (klassen moeten immers ‘bemenst’
zijn), is duur.
Ziekteverzuim in een meerjarenperspectief
2015

2016

2017

2018

2019

Ziekteverzuim
landelijk

6,3 %

6,3 %

5,9 %

5,9 %

nog niet bekend

Ziekteverzuim
Het Nut

6,2 %

11 %

8,13 %

8,99 %

11,00 %

bonus/malus

+ € 3.000

- € 78.000

- € 54.000

- € 11.876

nog niet bekend

Verzuim per organisatorische eenheid 2019
kort
0-8

kort-middel
8-43

middel-lang
43-366

lang
> 366

totaal

meldingsfre
quentie

verzuimduur

Beneden
Beekloop

0,72%

1,49%

1,70%

4,94%

8,84%

1,28

6,53

Regenboog

1,09%

1,95%

5,36%

0,66%

9,06%

1,61

17,15

Ganzebloem

0,53%

1,57%

6,47%

8,15%

16,71

0,94

19,89

Bestuurskan
toor

0,03%

0

0

0

0,03%

0,24

1,00

Totaal

1%

2%

4%

5%

11%

1,26

13,22

Met name de verzuimcijfers van 43 dagen of langer zijn structureel veel te hoog. Dit heeft te maken
met verzuimaanpak in het verleden waardoor deze situatie is ontstaan. In november zijn we gestart
met het ontwikkelen van een plan om te zorgen voor een structurele daling van deze cijfers, de
samenwerking met een externe partij is hiervoor opgezocht om ons hierin te gaan begeleiden. In de
toekomstparagraaf wordt hierover aanvullende informatie gegeven.
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Naast dit hoge verzuim heeft ook het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na
ontslag onze bijzondere aandacht gekregen. We hebben maatregelen genomen om
ontslagvergoedingen te voorkomen. Dit krijgt met name vorm in de besprekingen in het
directieberaad waarbij het leren van elkaar centraal staat. Daarnaast is er veel nauwer contact met
bestuurder wanneer situaties zich voordoen waarbij het belangrijk is de juiste acties uit te zetten.
Indien nodig wordt snel en zorgvuldig onafhankelijk advies ingewonnen. Ook heeft dossieropbouw
de afgelopen maanden veel meer aandacht gekregen.
3.5
Klachtenafhandeling
Stichting Nutsscholen Geldrop kent een klachtenprocedure. In het jaar 2019 is er één externe
klachtenprocedure geweest welke is afgehandeld door de landelijke klachtencommissie. Eventuele
punten van onvrede of uitingen van ongenoegen zijn op adequate wijze afgehandeld door de
directeur van de school. De adviezen van de klachtencommissie zijn zorgvuldig opgevolgd en
meegenomen in het beleid voor de toekomst.
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4.

Maatschappelijke thema’s

4.1
Strategisch personeelsbeleid
Gesprekscyclus
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast is een
goede verbinding van het personeelsbeleid met de opgaven waar onze scholen voor staan is van
grote meerwaarde.
In kalenderjaar 2019 zijn er stappen gezet om te komen tot een “beleid gesprekscyclus”. De GMR is
hier nauw bij betrokken geweest en het beleid wordt in 2020 vastgesteld. Vanaf januari 2020 wordt
er al wel gewerkt volgens dit beleid en zijn de gesprekken opgepakt. In 2019 zijn er nauwelijks
gesprekken volgens de cyclus gevoerd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Deze cyclus speelt
iedere maand een rol in het bilateraal overleg met de directeuren, tijdens de directieberaden staat
het enkele keren per jaar op de agenda en per kwartaal wordt de stand van zaken meegenomen in
het dashboard.
(zie toekomstparagraaf)
Professionaliseringsbeleid
De afgelopen jaren is er te weinig gedaan aan professionalisering van iedereen binnen de stichting.
Echter vinden wij leren van elkaar erg belangrijk. Vanaf januari 2020 zijn er stappen gezet om te
onderzoeken welke behoeften er liggen op de individuele scholen en waar we kunnen gaan zorgen
voor een aanbod op stichtingsniveau. Daarbij zijn de partners die voor dit aanbod kunnen zorgen,
benaderd om te onderzoeken wie het beste aan kan sluiten. In de komende jaren zal er beleid
worden vastgesteld waarbij de ontwikkelingen tot en met 2023 worden vastgelegd. Het volgende
gebieden worden meegenomen:
● Competenties op basisniveau vanuit de gesprekscyclus
● Startende leerkrachten begeleiding
● aanbod versterking onderwijs rekenen/taal (directe instructiemodel, aanbod plus, …)
● begeleiding van stagiaires
● aanbod op aanvullende belangrijke gebieden zoals wetenschap&techniek, kunst&cultuur,
internationalisering, sport&bewegen
(zie toekomstparagraaf)
Verzuim
De afgelopen jaren laten de cijfers een erg hoog verzuim zien. Daarvoor zijn plannen uitgezet met
partners uitgezet. In het koersplan 20-23 speelt dit dan ook een grote rol. Goed onderwijs is gebaat
bij een stabiele leerkrachtengroep die fysiek en mentaal gezond zijn. Het is belangrijk hier intensief
in te investeren. (zie toekomstparagraaf)
4.2
Passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun
mogelijkheden. Iedere school heeft een School Ondersteunings Profiel waarin precies wordt
omschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden.
Het Nut is aangesloten bij SWV Helmond Peelland PO 3008. In dit samenwerkingsverband wordt er
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gezorgd voor een dekkend onderwijsaanbod zodat alle leerlingen in dit gebied een passende plek
kunnen krijgen.
Wat is er opgenomen in de School Ondersteunings Profielen:
● dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen
● dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
● dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen
● welke extra hulp zij kunnen geven aan een kind
● hoe de school die extra hulp biedt
● wat ouders van school mogen verwachten wanneer hun kind extra hulp nodig heeft
De extra hulp kan voor iedere school verschillend zijn. De school waar ouders hun kind hebben
aangemeld, gaat samen met ouders op zoek naar de beste plek voor het kind wanneer dit niet op de
school geboden kan worden. Dit is de zorgplicht die de school heeft. Het samenwerkingsverband
speelt hierin een grote rol en wij spelen als stichting Het Nut een actieve rol in deze participatie.
Op de site van het samenwerkingsverband zal het jaarverslag worden opgenomen.

4.3
Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
Op basis van het leerlingenaantal worden de gelden vanuit het ministerie ontvangen. Iedere school
stelt, in overleg met de bestuurder, een eigen meerjaarlijkse schoolbegroting op waarbij de
inkomsten gerelateerd zijn aan het werkelijke leerlingenaantal van oktober voorgaande jaar (T-1
systematiek). Deze worden samengevoegd tot een meerjarige bestuursbegroting.
Aanvullende dotaties/afdrachten:
Dotatie op schoolniveau in
bovenschoolse voorziening

●
●

Voorziening groot onderhoud
Voorziening personeel jubilea

Afdracht
schoolbegroting 9% totale
inkomsten

●
●
●
●

Kosten bestuurskantoor
Inhuur administratiekantoor
Kosten Arbodienst algemeen
Scholing directeuren en bestuurder

4.4
Werkdruk
Wij dienen in het bestuursverslag verantwoording af te leggen over zowel het gevolgde proces om
tot een effectieve aanpak van werkdruk te komen, als over de globale besteding van de extra
middelen bestemd voor de vermindering van de werkdruk.
In de teams wordt de inzet van deze werkdrukgelden ruim voor het einde van het schooljaar
besproken en de PMR heeft instemmingsrecht v.w.b. de inzet van deze middelen.
De werkdrukmiddelen zijn als volgt ingezet:
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Bestedingscategorie

Besteed bedrag

Beneden Beekloop

personeel
kleutermaterialen

€ 58.706

Ganzebloem

personeel

€ 52.372

Regenboog

personeel

€ 39.806

Naast de financiële middelen wordt met ieder team besproken welke acties, naast deze financiële
component, uitgezet kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Deze bespreking en de
daarbij behorende evaluatie wordt meegenomen aan het einde van het schooljaar.
4.5
Onderwijsachterstanden
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen
door het Rijk op een andere manier verdeeld. Op de scholen zijn we gestart met het inzichtelijk
maken van de opbrengsten. IB-ers leren nu meer van elkaar en er is een bovenschoolse aansturing
op dit gebied ingericht. Onderzocht wordt op verschillende niveaus (leerling-, groeps- en
schoolniveau) of de opbrengsten in lijn liggen van de verwachtingen en hoe we deze verder kunnen
verbeteren. Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen al onze scholen hiervoor een analysedocument
gebruiken dat schoolspecifiek is gemaakt. Hier moeten we zeker nog krachtiger in worden.
De gelden die we hiervoor ontvangen voor de Regenboog worden formatief ingezet om
ondersteuning in te richten voor de leerlingen met een taalachterstand. Met gerichte interventies
worden hierbij de taalachterstanden van kinderen als gevolg van ongunstige omgevingskenmerken
voorkomen of verkleind. In de analyses wordt deze inzet en opbrengsten hiervan meegenomen in de
toekomst.
4.6
Prestatiebox
Inzet prestatiebox
In 2019 is evenals voorgaande jaren aanvullende financiering ontvangen van het Rijk uit de
‘Prestatiebox’. Deze middelen zijn conform de 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord met
name ingezet voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame
onderwijs-verbetering, professionele scholen, doorgaande ontwikkellijnen en het ontwikkelen van
de interne audit ter verbetering van de schoolprestaties. Daarnaast zijn de eerder ingezette trajecten
op o.a. kunst en cultuur, techniek en kwaliteitsverbetering gecontinueerd of verder uitgebreid.
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5.

Kwaliteitsbeleid

Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin wij erin slagen de door ons opgestelde doelen te
bereiken. Daarnaast vinden wij het belangrijk binnen ons kwaliteitsbeleid te meten of, en in welke
mate, wij voldoen aan het landelijk toezichtskader van de Inspectie.
Wij leggen verantwoording af aan onze stakeholders over de kwaliteit en het bereiken van de door
ons zelf gestelde doelen, en over de doelen zoals die gelden vanuit het toezichtskader van de
inspectie. Verbeterpunten die voortkomen uit ons cyclisch ingebed systeem van kwaliteitsbeleid,
worden opgenomen in de schoolplannen en het meerjaren strategisch beleid van de stichting.
Onze kwaliteitszorg is integraal verankerd en cyclisch geborgd. Systemen die onze kwaliteitszorg
ondersteunen:
● Werken met Kwaliteitskaarten (WMK)
Onze scholen werken sinds 2013 met het kwaliteitsinstrument ‘Werken met kwaliteit’ van
Cees Bos. Dit is een kwaliteitssysteem dat landelijk op vele scholen gebruikt wordt en (mede)
in overleg met inspectie wordt opgesteld.
Dit systeem is gebaseerd op gezamenlijk gemaakte afspraken en verankert de
kwaliteitskaarten en kijkwijzers op de grote domeinen binnen onze schoolorganisaties.
De scores van de vragenlijsten uit WMK die dit kalenderjaar volgens planning zijn afgenomen
(score 1-4):
Onderwerp

Beneden
Beekloop

Ganzebloem

Regenboog

Taalleesonderwijs

3,29

3,27

-

KLassenmanagement

3,38

3,66

-

Opbrengst gericht werken

2,98

3,44

2,27

Leertijd

3,64

3,54

3,22

Contacten ouders

3,33

3,69

-

Kwaliteitszorg

2,89

3,30

2,77

Totaal

3,29

3,46

2,92

Op De Regenboog zijn vragenlijsten afgenomen van andere domeinen dan op de planning
ware opgenomen. In 2020 zijn er duidelijke afspraken gemaakt hierover en zijn de juiste
vragenlijsten opgenomen in de planning. De schoolscores laten zien dat de norm van 3 ook
niet altijd wordt behaald op de verschillende gebieden. Dit is steeds onderwerp van de
bilaterale overleggen met de directie en is opgenomen in de jaarplannen van 20-21 met
duidelijk meetbare doelen.
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●

●

●

De scores totaal laten een goed beeld zien over het algemeen. Opbrengstgericht werken en
kwaliteitszorg mag nog verder doorgroeien en dit is stichtingsbreed meegenomen in het
aangepaste koersplan. Daarnaast zijn de verbeteracties n.a.v. de specifieke schooluitslagen
meegenomen in het nieuwe jaarplan.
Tevredenheidsonderzoeken
De tevredenheidsonderzoeken worden in een vaste cyclus uitgezet onder ouders, collega’s
en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Toezicht onderwijsinspectie
De Wet op het Onderwijstoezicht doet recht aan de steeds grotere zelfstandigheid en
professionaliteit van het bevoegd gezag. Aanspreekpunt voor het toezicht is het bevoegd
gezag, en niet meer de directies van de scholen.
De analyse van het leerrendement van onze leerlingen
Wij volgen het leerrendement van onze leerlingen stelselmatig. Ons doel is om uit ieder kind
te halen wat ook daadwerkelijk past bij het vermogen van ieder individueel kind. Binnen ons
klassenmanagement dienen wij de ondersteuningsbehoeften van ieder kind te kennen.
Het leerrendement van kinderen kunnen wij afmeten op basis van methode gebonden
toetsen en de methode onafhankelijke toetsen van Cito. Deze gegevens zijn verankerd in
Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.

Naast bovengenoemde systemen die onze kwaliteitszorg ondersteunen, hanteren wij ook de PDCA
planning & control cyclus. Dit is een doorlopend proces van sturen en beheersen, waarbij bestuur,
directie en alle betrokkenen binnen onze organisatie voortdurend gericht moeten zijn op het
ontdekken en beheersen van risico’s die het behalen van de gestelde doelen op korte en lange
termijn mogelijk bedreigen.
Voorbeeld cyclus planning:
● ‘Plan’ (plannen maken): analyseren van tussenopbrengsten en een plan opstellen om te
komen tot verbetering
● ‘Do’ (uitvoeren): het plan wordt uitgevoerd
● ‘Check’ (bewaken en bijstellen): tussentoetsen worden afgenomen en geanalyseerd
● ‘Act’ (bijstellen): indien wij afwijkingen in deze opbrengsten bespeuren, wordt ons onderwijs
aangepast
Er is een dashboard op school-en stichtingsniveau ontwikkeld waar alle verschillende domeinen zijn
opgenomen. Dit dashboard wordt ieder kwartaal ingevuld en besproken met de verschillende
stakeholders. Hieruit vloeien eventueel onderbouwde aanpassingen voor ons kwaliteitsbeleid en
blijven we in control. Alle aanpassingen worden opgenomen in de schoolplannen, jaarplannen en
koersplan van de stichting.
Herstelopdracht
In september 2019 heeft een vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij onze stichting. De inspectie
heeft toen geconstateerd dat er nog onvoldoende intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording wordt afgelegd over de doelen en resultaten van ons onderwijs.
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Hiervoor hebben we in november 2019 een document opgesteld waarin de acties op deze gebieden
zijn uitgezet voor de komende jaren.
Het betreft een uitwerking op de volgende gebieden:
● Leren van elkaar
● Versterking van de onderwijskwaliteit
● Verantwoording en dialoog
● Samenwerking
De inspectie heeft vertrouwen uitgesproken in deze aanpak en de tekortkoming is opgeheven.
Natuurlijk vinden wij het belangrijk om proactief samen met de inspectie de ontwikkelingen te
blijven volgen en bij te sturen indien nodig.
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6.

Huisvestingsbeleid

Onderwijshuisvesting is een redelijk statisch beleidsveld. Normaal gesproken blijft de huisvesting van
onze scholen over de jaren gelijk. Uitzondering is natuurlijk een situatie van nieuwbouw.
De gebouwen van onze stichting zijn van goede constructie en kwaliteit. Deze voldoen aan de
veiligheidseisen van deze tijd. De wettelijke controles worden uitgevoerd en alle drie de scholen
bezitten een gebruikersvergunning.
In 2019 is het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) bijgesteld voor binnen-en buitenonderhoud. De
daaruit voortvloeiende kostenramingen zijn verankerd in de meerjarenbegroting. Dit meerjarig
onderhoudsplan wordt opgesteld door een extern bureau en directeuren en bestuurder zijn hierbij
betrokken geweest. De gebouwelijke afstemming aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs is
hierin meegenomen.
De begroting van de huisvestingslasten is gebaseerd op contracten met leveranciers en
ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De kosten die betrekking hebben op planmatig en groot
onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening onderhoud. De dotatie aan de
onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de ontvangen vergoeding zoals is opgenomen in de
subsidieprogramma’s van eisen voor het primair onderwijs.
In 2018 is er, op initiatief van de gemeente Geldrop, een werkgroep gestart over de nieuwbouw van
de Beneden Beekloop. De Beneden Beekloop zal gehuisvest worden in een multifunctionele
accomodatie, samen met de Dommeldal (Stichting Eenbes), een nog te bepalen Kinderopvangpartij
en mogelijk andere (wijk)organisaties.
Aan het eind van het kalenderjaar 2018 is er na de eerste twee overlegmomenten door de gemeente
besloten dit traject ‘on hold’ te zetten, door omstandigheden. In de loop van kalenderjaar 2019 is er
een voorzichtige opstart gemaakt met het nieuwbouwtraject ‘Skandia’. Er is in 2019 nog geen
officiële planning beschikbaar betreffende voortgang, voorbereiding, bouw en afronding van de
nieuwbouw van basisschool De Beneden Beekloop.
Voor De Regenboog, die deel uitmaakt van brede school De Coevering, is dit jaar een overeenkomst
op de gebruikerslasten tot stand gekomen. De verwachte gebruikersvergoeding is sinds 2015
opgenomen geweest in een voorziening. Hiervoor heeft in 2019 een afrekening plaats gevonden en
vanaf 2020 zal deze vergoeding een structurele plaats krijgen in de betalingen. In de Coevering
huisvesten ook een school van Stichting Eenbes en Kinderopvangorganisatie Potje Knor. De
samenwerking is nu voornamelijk gericht op huisvesting.
De semipermanente bouw bij De Ganzebloem is in 2019 verwijderd. Het leerlingenaantal sluit aan bij
het permanente gebouw.
In 2019 is er minder aandacht besteed aan duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. In het
nieuwbouwtraject Skandia zal dit een duidelijke rol gaan spelen.
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7.

Financieel beleid

Scholen krijgen van het Rijk één totaalbedrag voor personele en materiële uitgaven (lumpsum).
Schoolbesturen mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden, met inachtneming van de
verplichtingen ten aanzien van de medewerkers, voortvloeiend uit de CAO PO.
Stichting Nutsscholen voert een verantwoord financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden
ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd
worden de risico’s in de organisatie voldoende afgedekt. In de risicoanalyse van het ‘financieel
jaarverslag 2019’ is een paragraaf betreffende de risico’s en de financiële afdekking hiervan,
opgenomen.
De middelen die vanuit het ministerie OC&W of andere subsidieverstrekkers binnenkomen, worden
één op één toegeleid naar de scholen. Jaarlijks wordt een vastgesteld percentage (9%) van dit
budget gebruikt voor ‘gemeenschappelijke kosten’, zoals de kosten van het bestuurskantoor, het
administratiekantoor en de Arbozorg.
De kaders van de begroting 2019 en de daaruit vloeiende meerjarenbegroting dient het CvB met de
directeuren te delen. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting voor de
eigen school. De MR van elke school heeft adviesrecht op de schoolbegroting en de GMR op de
stichtingsbegroting.
Voor de werkwijze betreffende totstandkoming van de begroting, zijn afspraken gemaakt die zowel
aansluiten bij WMS, alsook het draagvlak binnen teams en directies bewerkstelligen.
Voor de financiële cijfers, zoals opgenomen in het ‘financieel jaarverslag 2019’ en de ‘Jaarrekening
2019’, verwijzen wij naar de betreffende bijlagen bij dit jaarverslag.
7.1
Inzet planning-en controlcyclus
De planning-en controlcyclus is een doorlopend proces van sturen en beheersen waarbij bestuur,
directie en alle betrokkenen binnen onze organisatie voortdurend gericht moeten zijn op het
ontdekken en beheersen van risico’s die het behalen van doelen op korte en langere termijn
mogelijk bedreigen.
De planning-en controlcyclus voor financiën ziet er als volgt uit:
● ‘Plan’ (plannen maken): het vertalen van beleidsvoornemens naar een gezonde
meerjarenbegroting en planning.
● ‘Do’ (uitvoeren): wij nemen de begroting als leidraad voor een beheersbare uitvoering van
activiteiten.
● ‘Check’ (bewaken en bijstellen): aan de hand van de financiële rapportages bewaken wij de
uitvoering van activiteiten.
● ‘Act’ (bijstellen): indien wij afwijkingen bespeuren, zullen wij actie ondernemen.
7.2
Financiën en personeel
Ten gevolge van de krimp in de regio ondervinden de scholen binnen Geldrop een terugloop van
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leerlingenaantallen welke via het bestuursformatieplan in beeld worden gebracht voor Stichting Het
Nut.
De krimp is via natuurlijk verloop en de inzet van tijdelijke contracten op te vangen.
Via (on)vrijwillige mobiliteit kan onderwijskwaliteit en een evenwichtig leerkrachtenbestand op alle
drie de individuele scholen behouden blijven en mogelijk zelfs verhoogd worden. Directeuren
werken hiervoor nauw samen.
We zien de afgelopen jaren een jaarlijkse afname van het marktaandeel:
2017

2018

2019

Beneden Beekloop

14,07 %

14,22 %

13,98 %

Ganzebloem

12,78 %

12,46 %

11,98 %

Regenboog

9.97 %

9,21 %

8,37 %

Totaal Stichting Het Nut

36,82%

35,89%

34,34 %

7.3
Financiën en communicatie
Het marktaandeel binnen de gemeente voor Stichting Het Nut ligt enkele jaren rond de 36%. We
zien echter de afgelopen jaren een dalende trend dus het is belangrijk om dit percentage weer te
gaan verhogen om gezond te blijven in de toekomst.
Er zal extra geïnvesteerd dienen te worden in de communicatie naar de ouders en de omgeving. De
digitale veranderingen binnen de stichting zullen een nadrukkelijke plaats dienen te krijgen binnen
het onderwijs en de communicatie.
Imago en PR hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen. Dit zal de komende periode een extra
accent krijgen d.m.v. PR-beleid. Het is hierbij van belang dat dit gecombineerd wordt met inhoud en
kwaliteit.
7.4

Financieel verslag 2019

Financiële analyse
Balans
De volgende opstelling dient ter analyse van de financiële positie, welke is gebaseerd op de
gegevens uit de balans.
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen
Kortlopende schulden
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancieerd met op lange termijn beschikbare
middelen

31-12-2019
642.067
488.307
-540.900
589.474

31-12-2018
667.862
498.219
-554.612
611.469

721.258
721.258

584.387
584.387

1.310.732

1.195.856
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Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen
Voorzieningen
Balans
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

947.843
362.889
1.310.732

762.301
433.555
1.195.856

31-12-2019

31-12-2018

721.258
488.307
642.067
1.851.632

584.387
498.219
667.862
1.750.468

947.843
362.889
540.900
1.851.632

762.301
433.555
554.612
1.750.468

Toelichting op de balans
Het balanstotaal is ten opzichte van 2018 met € 101.000 toegenomen.
Materiele vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa (aanschaf inventaris ,ICT en leermethoden, na aftrek van
afschrijvingen) is met € 136.000 toegenomen. De totale investeringen in 2019 bedroegen € 259.000.
Begroot was 335.000. De investeringen zijn lager dan begroot doordat een aantal investeringen in
2020 uitgevoerd zullen worden. De investeringen in leermethoden worden steeds meer vervangen
door het afsluiten van licenties.
Vorderingen
De vorderingen zijn toegenomen met € 10.000. De toename is met name toe te schrijven aan de per
balansdatum 31-12-2019 nog te ontvangen inkomsten inzake Letselschade (€ 48.000). Daarnaast zijn
de posten debiteuren ( € 14.000) en te ontvangen subsidie OCW (€ 12.000) per balansdatum 31-122019 afgenomen.
Liquide middelen
Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen hebben
beïnvloed. Met name het positieve resultaat van € 185.000, de hogere uitgaven dan dotatie in de
voorzieningen van € 70.000 en de hogere investeringen dan afschrijvingen in inventaris ,ICT en
leermethoden van € 136.000 zijn van invloed op de afname liquide middelen van € 25.000.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen, alleen wijzigen door het resultaat. De
toename van het eigen vermogen bedraagt € 185.000 en is gelijk aan het behaalde resultaat in 2019.
Het eigen vermogen dient ter dekking van de risico’s en financiering van materiele vaste activa.
Voorzieningen
De stand van de voorzieningen ten opzichte van 2018 is afgenomen met € 70.000.
De voorziening onderhoud gebouwen is afgenomen met € 75.000. De uitgaven ten laste van de
onderhoudsvoorziening bedragen € 124.000, voor 2019 bedraagt de dotatie € 50.000.
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De personeelsvoorzieningen zijn met € 4.000 toegenomen. In 2019 zijn geen uitkering in het kader
van jubileum verricht.
Kortlopende schulden
In 2019 zijn de kortlopende schulden met € 13.000 afgenomen. De afname is met name toe te
schrijven aan de post nog te betalen huisvestinglasten Eenbes. Deze post is in 2019 afgehandeld
voor de jaren 2016,2017 en 2018.
Staat van Baten en Lasten
De volgende opstelling dient ter analyse van de exploitatie, welke is gebaseerd op de gegevens uit
de Staat van baten en lasten.
Begroting
2019
2019

Verschil

5.112.221 4.860.100
39.510
31.800

252.121
7.710

5.112.221 5.022.675
39.510
35.717

151.924
30.000
5.303.655 4.921.900

121.924
381.755

151.924 100.959 50.965
5.303.655 5.159.351 144.304

Lasten
Personele lasten

4.362.500 4.233.100

129.400

4.362.500 4.495.504

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)
Totaal lasten

121.697
150.200
227.320
276.300
202.181
165.600
203.038
180.200
5.116.736 5.005.400

-28.503
-48.980
36.581
22.838
111.336

121.697 134.241
227.320 161.094
202.181 247.752
203.038 199.867
5.116.736 5.238.458

Baten
Rijksbijdragen
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

2019

186.919

-83.500

270.419

186.919

-1.377

0

-1.377

-1.377

185.542

-83.500

269.042

185.542

2018 Verschil
89.546
3.793

133.004
-12.544
66.226
-45.571
3.171
121.722

-79.107 266.026
-1.219

-80.326 265.868

Analyse verslagjaar ten opzichte van de begroting
Algemeen
Conform de richtlijnen van OCW zijn de baten in het kader van het loonruimte akkoord verwerkt in
2019. Hierdoor is het resultaat onevenredig hoog ten opzichte van de feitelijke situatie. In februari
2020 is namelijk de uitbetaling van het CAO akkoord uitgevoerd. Deze kosten zullen echter in 2020
verantwoord worden. Het genormaliseerde resultaat over 2019 is als volgt :
Resultaat 2019
Loonkosten CAO akkoord februari 2020

€
€

185.542
141.000

Genormaliseerd resultaat 2019

€

44.542

-158
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Baten
Rijksbijdragen.
De rijksbijdragen zijn in 2019 € 252.000 hoger dan begroot. De rijksbijdragen zijn in 2019 door het
Ministerie van OCW positief aangepast in het kader van de beschikbare loonruimte. Dit heeft
geresulteerd in een verhoging van de middelen van 2.55% ( € 65.000). Daarnaast zijn er eenmalige
extra middelen door het Ministerie van OCW beschikbaar (€ 79.000) gesteld om te investeren in
funderend onderwijs. De besteding van deze middelen zijn door het CAO akkoord van december
2019 in februari 2020 uitgevoerd.
Overige overheidsbijdragen
In 2019 zijn vanuit de gemeente subsidies ontvangen die overeenkomen met 2018 en opgenomen
waren in de begroting 2019.
Overige baten
De overige baten en lasten zijn € 121.000 hoger dan begroot. De stijging wordt voornamelijk
veroorzaakt door de ontvangsten van ouderbijdragen (€ 43.000) en het ontvangen van letselschade
voor € 48.000 in verband met extra kosten voor vervanging van personeel .
In de begroting zijn de baten- en lasten uit hoofde van de ouderbijdrage buiten beschouwing
gelaten. Dit is buiten de exploitatie van de scholen geplaatst en wordt separaat bijgehouden. Zij
worden echter wel integraal verantwoord in de jaarrekening.
Lasten
Personele lasten
De totale personele lasten zijn € 129.000 hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door :



De lonen en salarissen inclusief inhuur derden minus uitkering voor vervanging zijn € 10.000 hoger
dan begroot.
Hoge kosten dan begroot voor werving en selectie ( € 30.000), ARBO (€ 16.000) en scholingskosten ( €
30.000).

Afschrijvingen
De investeringen zijn lager dan begroot en daarmee ook de afschrijvingen.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 49.000 lager uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor 2019. De
lagere uitgaven worden voornamelijk gerealiseerd door de posten energie en water ( € 24.000) en
schoonmaak (€ 14.000).
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Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot (€ 36.000). De overschrijding komt vanwege het
feit dat de baten en lasten betreffende ouderbijdragen niet worden begroot. Zie eveneens de
opmerking bij de overige baten.
Kengetallen
Op grond van de kengetallen is er net als voorgaande jaren sprake van een sterke financiële positie.
De financiële positie is volgens de maatstaf van het Ministerie voldoende om eventuele tegenvallers
op te vangen. Het weerstandsvermogen is toereikend.
2019
2018
Signaleringswaarden
Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

0,71
2,09
0,04
0,18
0,03

0,68
2,10
0,03
0,15
-0,02

< 0,3
< 0,75
> 0,10
< 0,05
0

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden
geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale passiva, geldt
dat de norm 0,3 is.
Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende
activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden
voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 0,75 voldoende geacht.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten plus de afschrijvingen ten
opzichte van de totale lasten. Let wel, door de nieuwbouw komt dit ratio in 2018 hoger uit dan
daarvoor en kan dus niet als maatgevend worden aangehouden. In een 2019 is dit herstelt en is de
ratio onder de signaleringswaarde van 0,10
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opgetelde
totale en financiële baten. De signaleringswaarde ligt op 0,05.
Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen de winst en de baten die tot deze winst
hebben geleid. In het bedrijfsleven heeft de rentabiliteit een andere betekenis dan voor een
schoolbestuur, waar het 'rendement' vaak wordt gemeten aan de hand van resultaten van
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leerlingen. Het ministerie kijkt over het algemeen naar de rentabiliteit over een periode van 3 jaar
(of langer). Hierbij houdt men een signaleringsgrens van 0 aan.
Toelichting Kengetallen
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het bestuur is
erop gericht om de vermogenspositie in balans te brengen met de noodzaak om tegenvallers en
risico’s op te kunnen vangen en daarmee de toekomst van de stichting blijvend te garanderen.
Bovenstaande kengetallen van de Stichting zijn allen ruim boven de norm. Hieruit kan worden
geconcludeerd worden de Stichting financieel gezond is.
Treasuryverslag
Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door de bestuurder. De overtollige liquide
middelen zijn in 2019 op spaardeposito’s geplaatst. Er wordt geen gebruik gemnaakt van (afgeleide)
financiële instrumenten. De Stichting voldoet in 2019 aan de voorwaarden vastgesteld in het
treasurystatuut. Dit treasurystatuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten die sinds
15 juni 2016 van toepassing is op onderwijsinstellingen.
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8.

Meerjarig Strategisch Beleidsplan

Vanuit het meerjarig strategisch beleidsplan 19-23 zijn onderstaande doelen op stichtingsniveau
voor schooljaar 19-20 opgenomen. In het koersplan 2015-2019 waren voor schooljaar 2018-2019
geen meetbare doelen opgenomen. We gebruiken de doelen voor schooljaar 2019-2020 om een
tussenevaluatie op te nemen. In het aangepaste koersplan 20-23 zullen de doelen nog meetbaarder
en SMART worden opgenomen zodat we kunnen onderzoeken of de doelen zijn behaald.
Het totale aantal doelen voor schooljaar 19-20 is heel erg ambitieus geweest, met name ook omdat
er vanaf januari 2020 een bestuurswissel plaats vindt.

Schooljaar 19-20

Status voortgang

Opmerkingen

Visie op aanbod
internationalisering

De contacten met ISE zijn
gelegd en er is een eerste stap
gezet. In de komende jaren
moet dit nog verder gestalte
gaan krijgen.

Opgenomen in het koersplan
20-23

Visie op aanbod cocreativity&technology

In de bijeenkomst DBR is dit
onderwerp besproken. Er is
nog niet gestart met de
omschrijving van deze visie. In
de komende jaren moet dit
nog verder gestalte gaan
krijgen.

Opgenomen in het koersplan
20-23

Kwaliteitszorg (inclusief
afstemming van de
zorgstructuur op de scholen) +
analyse van alle resultaten +
resultaten van sociaal
welbevinden

Kwaliteitszorg is geborgd in
een cyclus die op alle scholen
is geïmplementeerd. Deze
wordt goed uitgevoerd.
Daarnaast worden de
vragenlijsten leerkrachten,
ouders en leerlingen volgens
de cyclus afgenomen en acties
worden uitgezet.
Een eerste aanzet voor een
analysedocument van de
resultaten op stichtingsniveau
is gemaakt. De wens van de
scholen is om deze zo
schoolspecifiek mogelijk in te
vullen. Hiervoor worden het
komende jaar minimumeisen
waaraan dit document moet
voldoen met elkaar
vastgesteld. Ook sociaal
welbevinden is hierin

Volgende stappen zijn
opgenomen in het koersplan
20-23
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meegenomen.
Opstellen functionerings-en
beoordelingsbeleid inclusief
opstellen van competenties IB
en OOP en werken met
portfolio’s

Voor dit jaar zijn de uitgezette
stappen genomen. Een
kijkwijzer IB en
competentielijst is vastgesteld
en wordt gebruikt. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt over
de uitvoering van de
gesprekkencyclus. Door de
situatie rondom de
coronacrisis heeft deze wat
vertraging opgelopen maar
hier zijn afspraken over
gemaakt. Ook is dit onderwerp
standaard opgenomen in het
kwaliteitsdashboard (ieder
kwartaal).
De stap om te werken met
portfolio’s is in DBR besproken
maar moet nog een vervolg
gaan krijgen.
Documenten OOP moeten nog
vorm gaan krijgen.

Vervolgstappen
professionalisering zijn
concreet opgenomen in het
koersplan 20-23

Opstellen veiligheidsplan

Is aanwezig maar nog niet
bijgesteld.

Opgenomen in planning 20-21

Bepaling van onze visie op
Passend Onderwijs

Vanuit de bestuursmonitor,
waarin de stand van zaken
rondom passend onderwijs is
gemeten, zijn acties uitgezet
voor de komende jaren. Deze
hebben een plaats gekregen in
de plannen op schoolniveau.

Acties opgenomen in
jaarplannen scholen

Vaststellen van
begrotingsbeleid en
transparantie

Door de bestuurswissel zijn we
aan dit onderwerp niet
toegekomen. Wel zijn er goede
stappen gezet in de uitvoering
hiervan waarbij de begroting
steeds beleidsrijker wordt
opgesteld en besproken met
stakeholders. Daarnaast
ontvangen directeuren
maandelijks een overzicht
stand van zaken financieel
waarbij de acties worden
opgenomen in het dashboard.
Dit is standaard een
bespreekonderwerp tijdens de

Volgende stap is gepland:
vaststellen van beleid en hoe
te zorgen voor transparantie.
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bila’s met
directeur/bestuurder.
ICT, beleid en inrichting

Dit jaar zijn we overgestapt van Opgenomen in koersplan 20provider omdat het vorige
23 en eerste aanzet van
netwerk voor veel problemen
beleidsdocument is gemaakt.
heeft gezorgd. Om te zorgen
dat het onderwijsproces geen
hinder meer zou ondervinden,
is hier een snelle beslissing in
genomen. De urgentie heeft
ervoor gezorgd dat hierdoor de
GMR niet goed gebruik heeft
kunnen maken van hun
instemmingsrecht. Dit is met
elkaar geëvalueerd en er zijn
afspraken gemaakt hoe dit in
de toekomst voorkomen kan
worden. Het netwerk werkt nu
erg goed en de overgang is
goed verlopen. Met name door
de ontstane situatie rondom
de coronacrisis heeft het
netwerk een hele goede rol
kunnen spelen in het
thuisonderwijs.
Beleid: er ligt een stappenplan
om samen met stakeholders
een visie op te gaan stellen
rondom ICT en van daaruit de
ontwikkelingen voor Het Nut
verder uit te gaan zetten.
Hierbij worden ouders,
leerkrachten en leerlingen zeer
intensief betrokken.

Samenwerkingsscenario

In dit jaar is er besloten met
stakeholders dat we als
zelfstandige organisatie verder
gaan. Wel zullen er stappen
gezet gaan worden om
constructieve
samenwerkingsverbanden aan
te gaan op verschillende
gebieden. Op dit moment is de
samenwerking met ISE op
personeelsgebied
(verzuimbeleid o.a.) intensief
uitgezet en deze
samenwerking verloopt erg
naar wens. Dit gaan we verder

Opgenomen in koersplan 2023
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continueren.
Er zijn veel
verkenningsgesprekken
gevoerd met partners (PABO
De Kempel, PABO Fontys
Eindhoven, SWV,
collegabesturen) door de
nieuwe bestuurder. Door de
coronacrisis moet een
duidelijke invulling nog
gestalte gaan krijgen.
Dialoog stakeholders

Er is dit schooljaar meer met
stakeholders gesproken maar
dit kan zeker nog worden
versterkt. Hiervoor is een plan
opgesteld waarbij
verschillende partijen zijn
betrokken. Eerste stappen zijn
al gezet door bijvoorbeeld te
zorgen dat bij ICT-beleid er een
duidelijke rol is voor ouders.
Daarnaast heeft de RvT
overleggen gepland met de
GMR om van elkaar te horen
wat ieders rol is en hoe de
stichting als geheel sterker kan
worden. Belangrijk blijft wel
dat er aandacht is voor het
scheiden van rollen. Hiervoor
zijn ook scholingen
opgenomen voor het komende
schooljaar.

Opgenomen in het koersplan
20-23

School specifieke uitwerking
missie en visie Nut
(talenten/samenwerking)

In het koersplan zijn de
ontwikkelingen voor de gehele
stichting opgenomen en
wanneer mogelijk is er een
koppeling met de jaarplannen.
De missie en visie van Het Nut
kan herijkt worden maar dit
staat pas over enkele jaren
gepland.

Opgenomen in het koersplan
20-23
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9.

Risicoparagraaf

Na enkele turbulente jaren is de rust wedergekeerd in de organisatie. De kengetallen laten een
positief beeld zien en dat zorgt voor veel vertrouwen in de toekomst.
In deze risicoparagraaf signaleren wij enkele risico’s waarmee we proberen bij de reguliere
bedrijfsvoering rekening te houden. De gesignaleerde risico’s kunnen in de praktijk financiële
gevolgen krijgen, waarop het bestuur niet anders kan anticiperen dan door een voldoende financiële
reserve aan te houden om de gevolgen te pareren.
In het Financieel Jaarverslag 2019 zijn in paragraaf 1.3 de risico’s omgezet naar de consequenties
betreffende de financiële componenten. Natuurlijk zijn niet alle risico’s te vatten in een financiële
oplossing. Hiervoor is meer nodig en deze acties zijn opgenomen in de toekomstparagraaf.
In het aangepaste koersplan 20-23 zijn deze acties uitgezet voor de komende jaren. In de
kwartaalrapportage wordt 4 keer per jaar de acties geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord in de
vergadering van de Raad van Toezicht en de GMR.
Voor Stichting Het Nut gelden de volgende risico’s:
● Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is hoog (zie paragraaf 3.4). Er zal rekening mee gehouden moeten worden
dat er een boete vanuit het vervangingsfonds wordt opgelegd. Dit hoge verzuim kan ook
negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het is dus belangrijk om
meer grip te krijgen op die componenten waar beïnvloeding mogelijk is, en het
ziekteverzuim structureel te verminderen.
● Krapte arbeidsmarkt
De afgelopen jaren is er steeds meer krapte ontstaan in het aantal beschikbare leerkrachten.
Dit zorgt, met name bij vervangingen, voor veel onrust. Daarnaast kost het veel kostbare tijd
van leerkrachten en directeuren om alles toch op een goede manier te organiseren. De
relatie met het hoge verzuim binnen de stichting is ook van groot belang en hiervoor moeten
stappen gezet gaan worden. De eerste oriëntatiegesprekken hierover met partners zoals
PABO worden gevoerd.
● Imago scholen en stichting Het Nut
In de cijfers marktaandeel is te zien dat dit aandeel steeds kleiner wordt. Het negatieve
imago uit het verleden is niet zomaar omgekeerd: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard’. Er is zeker een betere beeldvorming van Het Nut aan het ontstaan maar dit is zeker
nog erg kwetsbaar. Het is van groot belang hier bewust intensief op te blijven investeren.
Het is belangrijk om met een goed imago en een aantrekkelijke werkgeversrol, personeel
aan ons te binden voor de toekomst.
● Krimp
Stichting Het Nut kampt al jaren met krimp en dit heeft zeker ook te maken gehad met het
imago. De krimp bij onze stichting is iets hoger dan men van de prognosecijfers zou mogen
verwachten en onderzoeken samen met stakeholders waar dit in zit en hoe dit kan worden
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●

omgekeerd, is erg belangrijk. De scholen hebben hier alledrie last van en zijn intensief bezig
met het verbeteren van het imago en PR.
Verwijzingen Sbao en SO
Het beleid van het SWV 30-08 is dat de verwijzende school jaarlijks de kosten voor eigen
rekening neemt. Bij onverwachte grote hoeveelheden verwijzingen zijn de financiële
middelen die het SWV beschikbaar heeft gesteld niet toereikend en vindt er (achteraf) een
verrekening plaats met het bestuur. Het is dus belangrijk om al in een vroeg stadium te
onderzoeken of binnen de reguliere school het onderwijs afgestemd kan worden om aan te
sluiten bij de zorgbehoefte van de leerling. Hierdoor is het verwijzen in de toekomst
misschien niet nodig.
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10. Toekomstparagraaf
De in hoofdstuk 8 benoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende risico’s in de toekomst, zijn
financieel verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 20-24.
In paragraaf 1.2 van het Jaarverslag zijn de financiële componenten voor de toekomst verder
uitgewerkt.
Er is voor gekozen, in overleg met RvT/GMR en inspectie om het meerjaren strategisch beleidsplan
te herschrijven tot een koersplan 20-23 waarbij de plannen en doelen concreter worden uitgewerkt
en meetbaar zijn gemaakt. Dit zorgt ervoor dat o.a. toezichthouders hun rol goed kunnen nemen en
de voortgang op de juiste wijze gewaarborgd wordt.
In het koersplan 20-23 zijn de volgende doelen opgenomen en meetbaar weggezet voor de komende
3 schooljaren:
Ruimte voor kwaliteit
Onderwijskundig beleid

●
●

Schoolplannen en jaarplannen worden beleidsrijk opgesteld met ambitieuze doelen. Helder
moet worden waar wij aan denken bij de 3 speerpunten en hoe dit vorm gaat krijgen.
Analysedocument opbrengsten school-en stichtingsniveau met behulp van LVS ParnasSys
(cognitieve ontwikkeling) en LVS ZIEN (sociale ontwikkeling) in een cyclische opbouw en
met vervolgstappen.

Personeelsbeleid

●
●
●
●

Gesprekscyclus stichting voor alle functiegroepen
Beleidsstuk verzuim, hoe gaan we hiermee om.
Teamplan ontwikkelen waarin competenties team inzichtelijk worden gemaakt
Scholingsplan ontwikkelen

Organisatiebeleid

●
●
●

Managementstatuut met daarin opgenomen rol GMR en RvT
Reglement (G)MR afgestemd op WMO
Functiehuis, TBV verschillende functies

Financieel Beleid/huisvesting

●
●

Kwartaalrapportages versterken en plan en controlcyclus invoeren, stakeholders betrekken
Meerjaren Onderhoudsplan voor de scholen up to date en goed uitgevoerd

Beleid Kwaliteitszorg

●
●
●
●

Kwaliteitszorgdocument vastgesteld
Kwaliteitscyclus opnemen met de inzet van WMK
Jaarplan/schoolplan opgesteld in samenwerking met stakeholders
Schoolbezoeken Raad van Toezichtleden 2x per jaar met koppeling speerpunten

Ruimte voor ieders talent
Onderwijskundig beleid

●

Van ieder kind is er een kindprofiel gemaakt waarin talenten zijn opgenomen, eigenaarschap
en interesses van de leerling worden hierin meegenomen.

Personeelsbeleid

●

Van ieder personeelslid is een ontwikkelprofiel (POP) waarbij eigenaarschap centraal staat

Organisatiebeleid

●

Opnemen acties in Planning en Controlcyclus

Financieel Beleid/huisvesting

●
●

Scholingsbudget jaarlijks afgestemd op het scholingsbeleid
Budget opgenomen voor talentontwikkeling verschillende gebieden zoals Wetenschap en
Techniek, Kunst en Cultuur, enz. Huisvesting is hierbij meegenomen.
Plan voor talentontwikkeling op schoolniveau voor enkele jaren

●
Beleid Kwaliteitszorg

●

Kwaliteitszorginstrument afstemmen op het meten van het aanbod en opbrengsten van het
bredere aanbod
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Ruimte voor samenwerken
Onderwijskundig beleid

●
●

Document schoolniveau samenwerkend leren of duidelijke plaats in de jaarplannen
VVE beleid invoeren

Personeelsbeleid

●
●

Scholing personeel en het leren van elkaar krijgt een duidelijke rol in de jaarplannen
Managementstatuut is vastgesteld

Organisatiebeleid

●
●

Opnemen in Planning en controlcyclus
Beleidsplan samenwerking of samenwerking krijgt een duidelijke plaats in de jaarplannen

Financieel Beleid/huisvesting

●
●
●

Opnemen gelden scholing
Gebouw inrichten om samenwerking zo optimaal mogelijk te faciliteren
ICT afstemmen op samen werken voor alle betrokkenen van het onderwijs

Beleid Kwaliteitszorg

●

Veiligheidsplan op bestuursniveau waarin ook samenwerken een duidelijke plaats krijgt

Indicatoren en begroting
Financieel continuïteitstoezicht van de inspectie
Het financieel toezicht van de inspectie heeft twee toezicht arrangementen:
1. Basistoezicht: het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand van de
jaarcijfers;
2. Aangepast financieel continuïteitstoezicht: de financiële continuïteit van het onderwijs is binnen
afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het bestuur een verbeterplan op te stellen
en volgt de uitvoering daarvan met een intensiteit passend bij de ernst van de situatie.
De door de inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde indicatoren
voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de uitkomst van
dezelfde indicatoren, zoals deze berekend worden voor de stichting.
Indicatoren
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

2019
0,71
2,09
0,04
0,18
0,03

2020

2021

2022

2023

Begroting Begroting Begroting Begroting
0,72
0,73
0,74
0,75
2,01
2,30
2,63
2,93
0,06
0,06
0,06
0,06
0,20
0,22
0,23
0,23
0,00
0,01
0,01
0,00

Signalerings
waarde
< 0,3
< 0,75
> 0,10
< 0,05
0,00

Op basis van de bovengenoemde indicatoren is het basistoezicht van toepassing en hoeft niet
gevreesd te worden dat de continuïteit van de stichting in het geding is.
Ontwikkeling Corona
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de
Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De
gevolgen van deze maatregelen zullen in het boekjaar 2020 vooralsnog geen invloed hebben op de
ontwikkeling van de subsidie toekenning, het resultaat en de financiële positie van de stichting.
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Leerling ontwikkeling
Leerlingaantallen

1-10-19

Nutsschool Beneden Beekloop
Nutsschool De Regenboog
Nutsschool De Ganzebloem

307
184
263

Totaal
Toename + / afname -

754

1-10-20
1-10-21
Prognose Prognose
299
289
176
166
256
256
731
-23

711
-20

1-10-22 1-10-23
Prognose Prognose
289
289
161
161
255
255
705
-6

705
0

De komende jaren verwachten we een daling van het leerlingaantal. De daling heeft tot gevolg dat de
subsidieontvangsten vanuit het Ministerie van OCW afnemen. De stichting kan tijdig ingrijpen in
formatie om de verlaging op te vangen.
Formatieontwikkeling
Personeelsformatie

2019/2020

DIR
OP
OOP
Totaal

4,40
41,97
6,27
52,64

2020/2021
Prognose
4,20
41,57
6,27
52,04

2021/2022
Prognose
4,20
38,88
6,27
49,35

2022/2023
Prognose
4,20
37,71
6,27
48,18

De personeelsformatie zal naar verwachting afnemen als gevolg van de daling van het aantal
leerlingen.
In de formatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie bij aanvang van het
schooljaar. Dit betekent dat er formatie wordt toebedeeld op grond van wat een school nodig heeft
(T) en niet waarop de bekostiging is gebaseerd (T-1).
Balansontwikkeling
2019
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

721.258
488.307
642.067
1.851.632

2020
2021
Begroting Begroting
835.758 780.458
488.307 488.307
596.553 756.584
1.920.618 2.025.349

2022
2023
Begroting Begroting
691.758 588.758
488.307 488.307
934.915 1.097.446
2.114.980 2.174.511

947.843
362.889
540.900
1.851.632

955.243 992.943
424.475 491.506
540.900 540.900
1.920.618 2.025.349

1.015.543 1.008.043
558.537 625.568
540.900 540.900
2.114.980 2.174.511
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Toelichting op de balans
Activa
Algemeen
In 2020 zal de liquiditeit met € 45.000 afnemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
investeringen meubilair en ICT. Deze zijn investeringen nodig om onze concurrentiepositie te
verbeteren (inventaris) en de scholen uit te rusten met faciliteiten voor de 21-eeuwse vaardigheden
(ICT en lesmethoden).
Vlottende activa
De vlottende activa bestaat uit kortlopende vorderingen en liquide middelen.
Deze post is nauwelijks te voorspellen en hangt nauw samen met de kortlopende schulden, waar
bijvoorbeeld de crediteuren onder vallen.
Bij de berekening van vlottende activa is de stand per 31 december 2019 als uitgangspunt genomen
en zijn de volgende mutaties hierbij opgeteld:
 De mutaties van de materiële vaste activa (investeringen gaan ten koste van het banksaldo);
 De mutatie van de financiële vaste activa (expirerende obligaties worden bijgeschreven op de
bank);
 Het resultaat (winst zorgt voor extra liquide middelen, verlies voor een afname).

PASSIVA
Eigen vermogen
Het totale eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen, alleen muteren door middel van het
behaalde resultaat. Aan het private vermogen wordt een deel van het resultaat toegekend dat wordt
behaald met de financiële baten en lasten.
Het publieke vermogen is de sluitpost binnen de vermogensopstelling.
Voorzieningen
Deze balanspost wordt vooral gevormd door de huisvestingsvoorziening waar het meerjarenonderhoudsplan aan ten grondslag ligt.
Naast de onderhoudsvoorziening zijn er personele voorzieningen zoals jubileum, spaarverlof en
langdurig zieken onder deze post verwerkt.
Kortlopende schulden
Deze post is nauwelijks te voorspellen en hangt nauw samen met de vlottende activa.
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Resultaatontwikkeling
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

2019
5.112.221
39.510
151.924
5.303.655

2020
Begroting
4.677.800
18.000
22.700
4.718.500

2021
Begroting
4.502.000
18.000
22.700
4.542.700

2022
Begroting
4.379.800
18.000
22.700
4.420.500

2023
Begroting
4.291.100
18.000
22.700
4.331.800

4.362.500
121.697
227.320
202.181
203.038
5.116.736
186.919

3.949.500
153.500
280.500
135.800
191.200
4.710.500
8.000

3.743.300
160.300
275.500
134.100
191.200
4.504.400
38.300

3.637.800
158.700
275.500
134.100
191.200
4.397.300
23.200

3.589.900
148.000
275.500
134.100
191.200
4.338.700
-6.900

-1.377

-600

-600

-600

-600

185.542

7.400

37.700

22.600

-7.500

Toelichting op de begroting
In 2020 wordt voor de Stichting een positief resultaat geraamd van € 7.400.
Het uitgangspunt van de meerjarenbegroting 2020-2023 is dat voor alle scholen en het
bovenschoolse een sluitende begroting dient te worden opgesteld.
De scholen van de stichting hebben voor 2020 een sluitende begroting ingediend, waarin zij hun
plannen en ambitie voor 2020 kunnen uitvoeren. De Beneden Beekloop vormt hierop een
uitzondering. Deze school zal in 2020 de resterende middelen over 2019 éénmalig uitgeven.
De komende jaren vertoont de begroting van het bestuurskantoor/collectief een negatief resultaat.
Door de afname van het aantal leerlingen neemt ook de afdracht vanuit de scholen aan het collectief
af. Hierdoor ontstaat minder dekking om de bovenschoolse- en collectieve lasten te dragen.
Toelichting op de meerjarenraming van de staat van baten en lasten
Baten:
 Rijksbijdragen:
Als gevolg van de afname van het aantal leerlingen, neemt het bedrag aan subsidie evenredig af.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zorgt de nieuwe berekening onderwijsachterstandenbeleid
eveneens voor een vermindering van de inkomsten. De korting inzake de nieuwe berekening
onderwijsachterstandenbeleid (zie hoofdstuk 2.3) is verwerkt onder de “Overige subsidies”.
Vanuit het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland worden de komende jaren minder
middelen ontvangen. Dit komt voort uit een toename van het aantal SBO- en SO leerlingen.
Hierdoor zijn er minder middelen beschikbaar voor de reguliere scholen.
•

Gemeente:
De gemeentelijke subsidie wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en is afhankelijk van het
gemeentelijke beleid. De verwachting is dat de gemeente hun beleid de komende jaren
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continueert. De inkomsten betreffen voornamelijk subsidiegelden in het kader van de
vergoeding voor de gymzaal die basisschool De Ganzebloem in gebruik heeft.
De subsidie voor de inzet van een conciërge komt per 2020 te vervallen.


Overige baten:
Onder de overige baten vallen: verhuur onroerende zaken, vergoedingen voor personeel dat is
uitgeleend aan derden en incidentele projecten.

Lasten:
 Personele lasten:
De lonen en salarissen zijn geraamd met de volgende uitgangspunten:
-

De personeelssituatie van november 2019 zoals die is vastgelegd in de personeels- en
salarisadministratie, is bij de raming gehanteerd als vertrekpunt;
Toekomstige personele mutaties zijn verwerkt voor zover deze momenteel bekend zijn;
De loonkosten zijn gebaseerd op de rapportage van de formatie per november 2019,
waarin rekening gehouden is met werkgeverslasten en de periodieke verhoging per 1
augustus;
Loonstijgingen als gevolg van lopende cao onderhandelingen zijn niet in de begroting
opgenomen;
Toekomstige bezuinigingen zijn reeds in de begroting verwerkt en zijn zichtbaar in het
overzicht personeelsformatie.

Onder de personele lasten zijn voor 2020 verder de volgende lasten begroot :
Voor de bij -en nascholing is in totaal € 85.500 opgenomen in de begroting. Dit is een
aanzienlijke verhoging ten opzichte van de begroting 2019 (begroot 2019 : € 69.100).
Bovenschools is een budget opgenomen voor collectieve scholing en overige scholing van de
directie. Voor ARBO-kosten en begeleiding is een bedrag begroot ter hoogte van € 15.000.


Afschrijvingslasten:
De afschrijvingslasten zijn afgeleid van de meerjareninvesteringsplannen van de scholen. In 2020
zal worden geïnvesteerd in nieuw meubilair voor de leerlingen van basisschool De Ganzebloem.
Op alle drie de scholen zal eveneens worden geïnvesteerd in ICT en leermethoden.
Door het achterblijven van investeringen de afgelopen jaren zal in 2020 meer worden
geïnvesteerd dan gebruikelijk.



Huisvestingslasten:
De afgelopen jaren zijn de huisvestingslasten stabiel. De benodigde dotatie aan de
onderhoudsvoorziening om de gebouwen te kunnen onderhouden is afgenomen. Dit geldt
eveneens voor de energielasten. De overige posten vertonen de afgelopen jaren geen
significante afwijking.



Overige instellingslasten:
De overige instellingslasten zijn ten opzichte van de begroting 2019 afgenomen, dit komt
voornamelijk doordat de bestuurs- en ondersteuningskosten zijn afgenomen. Het NUT is door
omstandigheden de afgelopen jaren geconfronteerd met hoge bestuurskosten. In de begroting
2020 is teruggebracht naar een regulier bedrag.
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Ontwikkeling liquiditeit
Op basis van een kasstroomoverzicht wordt onderstaand de verwachte ontwikkeling van de
liquiditeit per kalenderjaar weergegeven.
Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten
2019
2020
2021
2022
2023
Begroting Begroting Begroting Begroting
Saldo baten en lasten
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

185.542
121.697

7.400
153.500

37.700
160.300

22.600
158.700

-7.500
148.000

9.912
-13.712
-3.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mutaties voorzieningen

-70.666
-70.666
232.773

61.586
61.586
222.486

67.031
67.031
265.031

67.031
67.031
248.331

67.031
67.031
207.531

-258.568
-258.568

-268.000
-268.000

-105.000
-105.000

-70.000
-70.000

-45.000
-45.000

0

0

0

0

0

-25.795

-45.514

160.031

178.331

162.531

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden
Mutatie liquide middelen

In 2020 zal de liquiditeit met € 45.000 afnemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
investeringen meubilair en ICT. De investeringen zijn nodig om onze concurrentiepositie te
verbeteren (inventaris) en de scholen uit te rusten met faciliteiten voor de 21-eeuwse vaardigheden
(ICT en lesmethoden).
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11. Jaarverslag Raad van Toezicht 2019
In het verslagjaar droeg de Raad van Toezicht a.i. haar taken en bevoegdheden over aan de huidige
Raad van Toezicht. Beide toezichthoudende organen hechtten groot belang aan transparantie,
zorgvuldige rolverdeling en heldere communicatie en aanhanteerden daarbij de Code Goed Bestuur
van de PO-raad als kompas. Er waren zeven reguliere vergaderingen en meerdere
deelbijeenkomsten in verband met de werving en selectie van zowel de nieuwe bestuurder als de
nieuwe Raad van Toezicht.
De toezichthoudende taak
Aan de hand van kwartaalrapportages van de (interim)bestuurder hield de Raad toezicht op de
naleving van wettelijk voorschriften en de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van de
middelen. Thema’s die in dat kader geagendeerd werden:
● Vasttelling begroting en jaarverslag
● Benoeming accountant
● Instemming fusie Stichting Kinderopvang NUT met Stichting Kinderopvang Potje Knotje
● Instemming keuze personeel toekomstscenario scholen
● Verificatieonderzoek inspectie
● Vaststelling procedure en profielschets werving toezichthouders (m.m.v. Erik Versteege)
● Benoeming nieuwe toezichthouders
● Overdracht taken Raad van Toezicht a.i. naar nieuwe Raad van Toezicht (augustus 2019)
● Benoeming voorzitter Raad van Toezicht (september 2019)
● Vaststelling honorering toezichthouders conform richtlijnen van VTOI-NVTK
Wat betreft de financiële situatie van de Stichting concludeerde de Raad van Toezicht dat na het
extreme dieptepunt in 2017, en de daarvan afgeleide financiële dip in 2018, de scholen in 2019
weer financieel gezond waren met een genormaliseerde, sluitende begroting. En minstens zo
vermeldenswaardig dat vooral dankzij de voortreffelijke aanpak van de interim bestuurder de rust
en het werkplezier in de scholen weer was teruggekeerd.
De Raad van Toezicht had meer malen contact met de (voorzitter van) GMR en dat overleg spitste
zich dit jaar vooral toe op de rol van de GMR bij de selectie van toezichthouders en bestuurder. De
samenwerking was constructief.
In september werd de nieuwe Raad van Toezicht 2019 door de inspectie gehoord in het kader van
het vierjaarlijkse verificatieonderzoek.
De werkgevers taak
De nieuwe bestuurder is met ingang van 1 november benoemd. De interim bestuurder bleef tot het
einde van het kalenderjaar in dienst om de nieuwe bestuurder te coachen en in te werken. In nauwe
afstemming met de Raad van Toezicht werd een overdrachtsdocument opgesteld. Thema’s die de
Raad van Toezicht in het kader van de werkgeverstaak agendeerde:
● Vaststelling procedure en profielschets werving bestuurder (m.m.v. Avident)
● Benoeming nieuwe bestuurder
● Inschaling bestuurder conform WNT-richtlijnen klasse A
● Overdracht bestuurlijke taken
● Afscheid interim bestuurder
Adviserende en meedenkende taak
De Raad van Toezicht ondersteunde de interim bestuurder bij het opstellen van de eerste contouren
van het meerjarenbeleidsplan. Dit document wordt in 2020 door de nieuwe bestuurder als koersplan
uitgewerkt.
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De nieuwe Raad van Toezicht maakte op de verschillende locaties kennis met de drie
schooldirecteuren en sprak met hen over hun bevindingen.
Tevens was de Raad aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie en bij het afscheid van de bestuurder a.i.
Taak als ambassadeur en netwerker
Op verzoek van de interim bestuurder informeerde de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de
wethouder van onderwijs naar het standpunt van de gemeente i.z. keuze aanbieders kinderopvang
en de bekostiging van deze voorziening.
Ans Buys
Voorzitter RvT Stichting Het Nut
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B

Jaarrekening

B1

Balans per 31 december 2019

1

Activa

31-12-2019
EUR

31-12-2018
EUR

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Leermiddelen

628.161
93.097

Totaal vaste activa

494.558
89.829
721.258

584.387

721.258

584.387

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.8

1.7

Vorderingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen

16.624
225.026
246.657

30.936
236.963
230.320
488.307

498.219

642.067

667.862

Totaal vlottende activa

1.130.374

1.166.081

Totaal activa

1.851.632

1.750.468

Liquide middelen
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2

Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserves

31-12-2019
EUR

873.532
74.311

683.946
78.355
947.843

Totaal vermogen
2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.3 Overige voorzieningen

31-12-2018
EUR

41.943
320.946

762.301

37.721
395.834
362.889

2.4
2.4.3
2.4.4
2.4.6
2.4.7
2.4.8

Kortlopende schulden
Crediteuren
Kortlopende schulden aan OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden en overlopende
passiva

Totaal passiva
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79.976
171.772
53.134
236.018

433.555

84.899
173.677
43.408
252.628
540.900

554.612

1.851.632

1.750.468
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B2

Staat van baten en lasten 2019
2019
EUR

3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

5.112.221
39.510
151.924

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)

4.362.500
121.697
227.320
202.181
203.038

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5
5.1
5.1

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo fin. baten en lasten

Exploitatieresultaat
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2018
EUR

4.860.100
31.800
30.000
5.303.655

Totaal baten
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Begroting 2019
EUR

5.022.675
35.717
100.959
4.921.900

4.233.100
150.200
276.300
165.600
180.200

5.159.351

4.495.504
134.241
161.094
247.752
199.867

5.116.736

5.005.400

5.238.458

186.919

-83.500

-79.107

41
-1.418

1.000
-1.000

80
-1.299

-1.377

-

-1.219

185.542

-83.500

-80.326
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B3

Kasstroomoverzicht 2019
2019
EUR

2018
EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Overige mutaties EV

186.919
186.919

-79.107
-79.107

Afschrijvingen

121.697

134.241

9.912
-13.712
-3.800

-17.307
-62.786
-80.093

-70.666

-83.475

41
-1.418
-1.377

80
-1.299
-1.219

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Mutaties voorzieningen
Ontvangen interest
Betaalde interest/financiële lasten

232.773
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa

-258.568

-109.653

-129.140
-258.568

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden

-

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen
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-129.140

-

-

-25.795

-238.793

667.862
-25.795

906.655
-238.793

642.067

667.862
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B4

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de (goedgekeurde)
begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die in
de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro’s kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.
Materiële vaste activa
De gebouwen en inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur.
De volgende afschrijvingstermijnen worden hierbij gehanteerd:
Jaren
Gebouwen
Verbouwingen
Stoffering
Machines en installaties
Meubilair
Leermiddelen
Speelmateriaal
ICT-apparatuur bestuurskantoor
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Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de
toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste
van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief.
Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is
aangegeven.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere
bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds.
De “Reserve passend onderwijs” dient ter dekking van het eventuele risico dat leerlingen extra zorgvoorzieningen nodig hebben.
De “Reserve schoolfondsen” zijn met middelen vanuit het schoolfonds, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voorof nadelig saldo van de exploitatie van het schoolfonds wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verlichtingen en risico’s niet op
activa in mindering zijn gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening
jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel van de voorziening met een
looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de
berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de
medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden
met een variabele blijfkans en een rekenrente van 2,5%.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten voor cyclisch
groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Voor het berekenen van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaaakt van de uitzonderingsregeling zoals
opgenomen in artikel 4 lid 1c van de RJO
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende
jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden
niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake
van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het
nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de
besteding.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover
zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen
opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

Opbrengstwaardering
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, opgenomen. Tevens
worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als
baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met 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 als
terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of andere
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn
gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten,
provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in de
staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die gekwalificeerd is als een toegezegde pensioenregeling.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte
vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde
premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor
de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2019 is 97,8% (2018 97%). De wet vereist een minimale dekkingsgraad van 90%
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van
het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven
van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en
passiva.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die
verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire
financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur
of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor
speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring
en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere
kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering
en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en
lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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B5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.2

Materiële vaste activa
Inventaris en
apparatuur
4% / 20%

1.5

Leermiddelen

Materiële
vaste activa

5% / 12,5%

Verkrijgingsprijs
Afschrijvingen t/m
Boekwaarde

31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018

1.810.447
-1.315.889
494.558

654.396
-564.567
89.829

2.464.843
-1.880.456
584.387

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Desinvestering afschrijvingen
Boekwaarde

2019
2019
2019
2019
31-12-2019

231.124
-97.521
-936.864
936.864
628.161

27.444
-24.176
-453.044
453.044
93.097

258.568
-121.697
-1.389.908
1.389.908
721.258

Verkrijgingsprijs
Afschrijvingen t/m
Boekwaarde

31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019

1.104.707
-476.546
628.161

228.796
-135.699
93.097

1.333.503
-612.245
721.258

Vorderingen

31-12-2019
EUR

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW
1.5.8 Overige vorderingen en overlopende activa
Vervangingsfonds
Vordering inzake bezoldiging topfunctionaris
Vooruitbetaalde kosten
Overige kortlopende vorderingen
Voorziening oninbare vordering

Totaal vorderingen

31-12-2018
EUR
16.624

30.936

225.026

236.963

17.291
25.085
71.624
157.743
-25.085

19.987
1.314
87.842
121.177
246.658

230.320

488.308

498.219

De vordering op het ministerie van onderwijs betreft de toerekening van de personele subsidie in gelijke maandelijkse termijnen. Het betaalritme van
het ministerie is echter op basis van het kasstelsel (voorbeeld hogere uitkering in mei door betaling van het vakantiegeld).
De posten vooruitbetaalde kosten en overige kortlopende vorderingen bestaan grotendeels uit:
Borg
Onder borg staan betaalde bedragen aan borg, die zijn betaald ter bruikleen van de hardware van Snappet. De hardware die wordt gebruikt betreft
tablets die gebruikt worden door de kinderen op school. Conform de overeenkomst zal de betaalde borgsom retour worden ontvangen bij inlevering
van de geleende hardware.
Te ontvangen regeling compensatie UWV
De regeling compensatie UWV ziet toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij
een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.
Vooruitontvangen kosten
Onder de vooruitontvangen kosten zijn lasten opgenomen van o.a. jaarlicenties ICT, voorschotnota kwartaal reproductie, de jaarbestelling 2019/2020
leermethoden die in het jaar 2020 ten laste van de exploitatie worden gebracht.

1.7

Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.7.3 Spaarrekening
Totaal liquide middelen
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243.557
398.510

169.431
498.431

642.067

667.862
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.2 Algemene reserve

Saldo
31-12-2018

Mutaties
Bestemming
Resultaat 2019

Saldo
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

683.946

189.586

873.532

43.230
35.125
78.355

-4.044
-4.044

39.186
35.125
74.311

762.301

185.542

947.843

Kortlopende deel

Langlopende
deel

< 1 jaar

> 1 jaar

2.1.3 Bestemmingsreserves
Reserve schoolfondsen (Privaat)
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (Publiek)
Totaal bestemmingsreserves

Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.2.1 Jubileumvoorziening
2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoud
Totaal voorzieningen

Saldo
31-12-2018

Dotaties
2019

Mutaties
Onttrekkingen
2019

Vrijval 2019

Saldo
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

37.721

4.222

-

-

41.943

-

41.943

395.834
395.834

50.000
50.000

-124.888
-124.888

-

320.946
320.946

43.414
43.414

277.532
277.532

433.555

54.222

-124.888

-

362.889

43.414

319.475

2.4

Kortlopende schulden en overlopende passiva

2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9

Crediteuren
Belastingen, sociale verzekeringen en pensioenen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Overige schulden/overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
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31-12-2019
EUR

31-12-2018
EUR

79.976
171.772
53.134
134.590
101.428

84.899
173.677
43.408
126.795
125.833

236.018

252.628

540.900

554.612
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling OCW-subsidies art.13. lid 2 sub a)
Toewijzing Kenmerk
datum

Omschrijving

--

Bedrag van
de
toewijzing
€

Ontvangen De activiteiten zijn ultimo verslagjaar
t/m
conform de subsidie
beschikking
verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond
€

--

--

--

Totaal

--

--

--

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A: aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

--

Toewijzing
Kenmerk
datum

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Totale kosten

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

€

€

€

€

-Totaal

--

--

--

--

--

--

--

--

G2-B : doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
datum

Bedrag van
de toewijzing

€
-Totaal

Saldo 01-01- Ontvangen in
2019
verslagjaar

€

€

Kosten in
verslagjaar

€

Saldo nog te
besteden
Totale kosten
ultimo
31-12-2019
verslagjaar

€

€

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Att.: deze subsidies worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Er kan bovendien prestatieverklaring of een
andere verantwoording over de prestaties worden verlangd. Zie tekst subsidiebeschikking.
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B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Canon
Met Canon Business Center Eindhoven is op 7 juni 2017 een nieuw contract voor printer apparatuur overeengekomen voor een periode
van 60 maanden. In de overeenkomst is opgenomen dat de contractduur aanvangt na installatie van de machines. De machines zijn
geïnstalleerd op 10 januari 2018.
De jaarlijkse contractwaarde bedraagt € 4.991. Dit contract bevat uitsluitend de huur van het kopieerapparaat en service. Het aantal
afdrukken wordt afgerekend tegen het werkelijke verbruik tegen een prijs van € 0,005 per zwart-wit afdruk en € 0,035 per kleur afdruk.
Driessen mantelovereenkomst:
Op 31 maart 2011 overeengekomen tussen Driessen B.V. te Helmond en Stichting Nutsscholen Geldrop een mantelovereenkomst
waarbij de opdrachtnemer de algemene voorwaarden hanteert voor het tewerkstellen van arbeidskrachten. Deze overeenkomst heeft
een duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
Gemeente Geldrop
OP 20 juni 2019 is een ingebuikname overeenkomst gesloten met de gemeente Geldrop over de Brede school Coevering - De
Branding. De Stichting zal voor het groot onderhoud jaarlijks +- € 13.000 overdragen aan de gemeente Geldrop die zorg draagt voor het
groot onderhoud van de Brede school Coevering - De Branding.
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria inclusief BTW van van Ree Accountants, zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar
dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controledienst

Van Ree
2019
11.408
11.408

DRV
2019
6.595
6.595

2018
15.868
15.868

WNT-verantwoording 2019 Stichting Nutsscholen Geldrop
De WNT is van toepassing op de Stichting Nutsscholen Geldrop. Het voor de Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 115.000,
bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse A.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
2
Gemiddelde totale baten
1
Gemiddelde aantal studenten
1
Gewogen aantal onderwijssoorten
4
Totaal aantal complexiteitspunten
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Stichting is € 115.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2019 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als
voor het uurtarief.
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1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband
Dienstbetrekking?

J.M.F. van Zuidam - Povel

M. Voogd

Voorzitter College van Bestuur ad interim

Voorzitter College van Bestuur

1/7 - 31/12

1/11 - 31/12

0,59

0,40

nee

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 59.150

€ 5.887

€0

€ 1.110

Subtotaal

€ 59.150

€ 6.997

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 34.065

€ 7.688

25.085

N.v.t.

€ 34.065

€ 6.997

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens

N.v.t

N.v.t

Aanvang en einde functievervulling 2018

N.v.t

N.v.t

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

N.v.t

N.v.t

Dienstbetrekking

N.v.t

N.v.t

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

N.v.t

N.v.t

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t

N.v.t

Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging 2018

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-

-

N.v.t

N.v.t

-

-

De overschrijding ten bedrage van € 25.085 is het gevolg van het voorzetten van de overeenkomst met
Avident BV zoals deze over de 1e 12 kalendermaanden van het jaar was overeengekomen. Vanaf de
13e maand is het bezoldigingsmaxim van Klasse A van kracht en derhalve is er sprake van een
overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Met de opdrachtnemer Avident BV is nog geen overeenstemming bereikt waarin de vordering reeds is
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
terugbetaald. Stichting Nutsscholen Geldrop zal in 2020 actie ondernemen om de vordering bij Avident
betaling
BV te innen.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

J.M.F. van Zuidam - Povel
Voorzitter College van Bestuur ad interim
2019

2018

1/1 -30/6

1/7 -31/12

6

6

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 187

€ 182

€ 117.600

€ 151.800

€ 241.294

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

Ja
€ 85.014

N.v.t.
€ 172.005

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Functiegegevens

Y.M.J.C.
Raaijmakers Rodenburg

J. Klomp

Voorzitter ad
interim Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

1/1 - 31/7

1/1 - 31/7

1/1 - 31/7

Aanvang en einde functievervulling in 2019

A. Hidding

J. van den Berg

J.W.M. Buys

J.W.M. Buys

Lid ad interim Voorzitter Raad
Raad van
van Toezicht
Toezicht
1/1 - 31/7

Lid Raad van
Toezicht

1/8-31/12

1/1 - 31/7

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 9.534

€ 4.575

€ 4.575

€0

€ 2.000

€ 3.601

€ 10.019

€ 6.679

€ 6.679

€ 6.679

€ 7.231

€ 6.679

-

-

-

-

-

-

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Y.M.J.C.
Raaijmakers Rodenburg

J. Klomp

A. Hidding

J. van den Berg

Voorzitter ad
interim Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

Lid ad interim
Raad van
Toezicht

1/7 - 31/12

26/3 - 31/12

26/3 - 31/12

1/8 - 31/12

10/9 - 31/12

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

J.W.M. Buys

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€ 4.767

€ 4.575

€ 4.575

€ 4.575

€ 3.436

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 8.393

€ 8.515

€ 8.515

€ 4.653

€ 3.436

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
R.S.B. Frederiks
M.C.H. Rietveld-Senden

Functie
Lid
Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

B7

Overzicht verbonden partijen
Statutaire Naam

Juridische Statutaire
vorm 2019 zetel

Stichting Kinderopvang
Nut Geldrop
Stichting Maatschappij
tot Nut van 't Algemeendepartement Geldrop
Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland

Stichting
Stichting

Stichting

Code
activiteiten

Eigen
vermogen 3112-2019

Resultaat jaar Omzet 2019
2019

Verklaring art.
2:403 BW
ja/nee

Deelname
percentage

Consolidatie
ja/nee

GeldropMierlo
GeldropMierlo

4

11.320

51.381

542.222

nee

n.v.t.

nee

4

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

n.v.t.

nee

Helmond

4

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

n.v.t.

nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3.onroerende zaken, 4. overige
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B8

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage (PO)

2019
EUR

Begroting 2019
EUR

4.503.998

4.326.900
4.503.998

3.1.2 Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies

339.714

298.100

268.509
-

Totaal rijksbijdragen OCW

4.435.956
4.326.900

339.714
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV PO
Ontvangen zorgmiddelen
Arrangementen zorgkinderen

2018
EUR

4.435.956

325.089
298.100

235.100
-

325.089

250.527
11.103

268.509

235.100

261.630

5.112.221

4.860.100

5.022.675

In oktober 2019 is de indexering van de lumpsum vergoeding 2018/2019 en 2019/2020 uitgekeerd. De extra inkomsten die uit de indexatie voortvloeien bedragen €
65.000, daarnaast is in het kader van het loonruimte akkoord in december 2019 een kabinetsbijdrage door het Ministerie uitgekeerd. De extra inkomsten bedragen €
79.000.

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
Overige gemeentelijke bijdragen
Gemeente BVL
Gemeente concierge
Gemeente gymzaal

3.5

14.153
15.000
10.357

6.800
15.000
10.000

10.139
15.000
10.578

39.510

31.800

35.717

Totaal gemeentelijke bijdragen

39.510

31.800

35.717

Totaal overige overheidsbijdragen

39.510

31.800

35.717

Overige baten

3.5.8 Overige
Ouderbijdragen/schoolkamp
Inleenvergoeding personeel
Verhuuropbrengsten
Overige

Totaal overige baten

43.413
18.969
11.710
77.832

12.000
18.000
-

38.275
19.039
-650
44.295

151.924

30.000

100.959

151.924

30.000

100.959

De overige baten € 77.000 hoger dan begroot dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontvangen van een uitkering in het kader van
letselschade voor € 48.000.
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4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Sociale lasten
Pensioenpremies

2019
EUR

Begroting 2019
EUR

2.961.450
680.522
467.561

2.806.203
644.847
443.050
4.109.533

4.1.3 Overige personele lasten
Overige
Dotatie/onttrekking voorziening
Inhuur derden
ARBO
Scholing
Overige
Totaal overige

4.222
312.243
34.067
75.344
119.083

4.1.4 Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten

2018
EUR

2.920.265
689.897
377.685
3.894.100

225.000
18.000
69.100
26.900

3.987.847

-16.028
598.974
22.855
45.969
53.873

544.959

339.000

705.643

-291.992

-

-197.986

4.362.500

4.233.100

4.495.504

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige FTE 56. (
2018: FTE 58)
4.2

Afschrijvingen

4.2.2 Inventaris en apparatuur
4.2.3 Leermiddelen

Totaal afschrijvingen

4.3

97.521
24.176

120.800
29.400

105.827
28.414

121.697

150.200

134.241

11.926
50.000
65.967
50.186
17.511

75.000
89.300
64.400
13.300

75.000
-130.000
96.900
70.950
17.633

Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening
Vrijval onderhoudsvoorziening
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4.3.7 Overige huisvestingslasten
Onderhoud
Tuinonderhoud
Alarmbeveiliging

Totaal huisvestingslasten
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27.902
100
3.728

28.600
5.700

25.517
137
4.957

31.730

34.300

30.611

227.320

276.300

161.094
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4.4

Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratiekosten
Planmatig onderhoudsbeheer
Contributie vakorganisatie
Accountant
Verzekeringen
Juridische en overige
adviseurskosten

2019
EUR

Begroting 2019
EUR

48.776
4.810
12.149
18.002
4.595
7.328

50.000
5.000
9.200
12.000
2.700
25.000
95.660

4.4.4 Overige
Schoolfonds/kampen
Telefoon
Arrangementen
PR/Marketing
Kosten vrijwilligers
Overige

2018
EUR

43.651
3.277
1.401
694
3.150
54.348

52.285
4.356
9.479
15.868
2.806
45.306
103.900

0
6.300
0
1.500
6.400
47.500

130.100
36.167
5.751
529
605
7.550
67.050

106.521

61.700

117.652

Totaal overige instellingslasten

202.181

165.600

247.752

4.5

Leermiddelen en ICT

203.038

180.200

199.867

5

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten
5.1.2 Overige financiële lasten

41
-1.418

Saldo fin. baten en lasten
B9

1.000
-1.000

80
-1.299

-1.377

-

-1.219

-1.377

-

-1.219

Gebeurtenissen na balansdatum
Ontwikkeling Corona
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van deze maatregelen zullen in het boekjaar 2020
vooralsnog geen invloed hebben op de ontwikkeling van de subsidie toekenning, het resultaat en de financiële positie van de stichting.

B10 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

De bestemming van het resultaat 2019 is als volgt
Algemene reserve
Bestemmingsreserve passend onderwijs
Reserve schoolfonds (privaat)

189.586
0
-4.044

Totaal

185.542
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B11 Formele vaststelling jaarrekening 2019
Het jaarverslag 2019 is goedgekeurd door de raad van toezicht op,
………………/………………../………………….
Handtekeningen leden raad van toezicht:

-------------------------------------J.W.M. Buys

-------------------------------------R.S.B. Frederiks

-------------------------------------M.C.H. Rietveld-Senden

Het jaarverslag 2019 is vastgesteld door het college van bestuur op,
………………/………………../………………….
Handtekening voorzitter

-------------------------------------M. Voogd
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