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1. Schoolgegevens 

 

Algemene gegevens  

Naam vereniging   Stichting tot het verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag  

Bestuursnummer   76663  

Naam school   Eben‐Haëzerschool  

Adres   Molenstraat 98  
6721 WP Bennekom  

E‐mailadres   directie@ehbennekom.nl   

Website   www.ehbennekom.nl 

Info  via  scholen  op  de 
kaart 

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12049/Reformatorische‐
Basisschool‐Eben‐Haezer/categorie/Algemeen?school=12049 

BRIN‐nummer   06YM  

Directeur‐bestuurder   Dhr. J.B. Roodbeen RDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord Jaarrekening en Jaarverslag 2021 namens het bevoegd gezag:  

Naam: E.J. Preuter  

Functie: voorzitter Collectief Bestuur  

Datum: __________  

Handtekening: ____________________  

 

 

 

Akkoord Jaarrekening en Jaarverslag 2021 namens de toezichthouders:  

Naam: __________________ 

Functie: Toezichthouder 

Datum: __________  

Handtekening: ____________________ 
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2. Voorwoord bestuurder 
 

Voor u  ligt het  jaarverslag over het kalenderjaar 2021. Naast de verantwoording van de ontvangen 

financiële middelen is het doel van het jaarverslag een getrouw beeld te geven van de onderwijskundige 

activiteiten die wij in het jaar 2021 hebben ondernomen. Bij het lezen van dit verslag is het goed om te 

realiseren dat het kalenderjaar jaar 2021 twee schooljaren betreft, namelijk 2020/2021 en 2021/2022. 

In de verslaglegging is uitgegaan van het kalenderjaar 2021. 

 Aan het verslag hebben verschillende collega’s meegewerkt. De bouwcoördinatoren hebben een deel 

van de paragraaf onderwijskundig voor hun rekening genomen. De intern begeleider geeft in een aantal 

paragrafen weer wat we het afgelopen jaar gedaan hebben in het kader van zorg, arrangementen en 

extra ondersteuning. Naast de collega’s van de medezegschapsraad geven ook de  interne en externe 

vertrouwenspersoon inzicht wat er het afgelopen jaar gedaan is binnen de school.  

In menig jaarverslag zal iets vermeld staan van de wereldwijde pandemie waar we mee te maken kregen. 

Wat nooit eerder is gebeurd, overkwam ook onze school: een periode van een gesloten zijn en onderwijs 

op afstand. Er werd een enorme aanslag gedaan op het improvisatievermogen en de creativiteit van de 

collega’s. Naast moeite en zorgen die dit alles met zich meebracht, mogen we ook vaststellen dat we 

nieuwe en vernieuwde inzichten en ervaringen hebben opgedaan. Met dankbaarheid merken we op dat 

hele grote zorgen ons als school, zowel onder leerlingen als onder collega’s bespaard zijn gebleven. 

Verantwoorden in een jaarverslag doen we naar onze overheid, inspectie, naar ouders en naar collega’s. 

Er zit echter ook een diepere dimensie aan ons verantwoorden. Dat vinden we terug in de Bijbelse notie 

van  bouwen  en  bewaren.  Hierover  schrijven we  ook  op  onze  website  en  vindt  u  verderop  in  dit 

jaarverslag.  Deze  notie  brengen  we  over  naar  onze  leerlingen.  Als  mensen  hebben  we  onze 

verantwoordelijkheid, maar we doen ons werk in het vertrouwen dat God voor ons zorgt. Het is zoasl 

we kunnen lezen in een van de boeken van de Bijbel, de psalmen. In de 127ste psalm staat: 

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; 

De lezer wensen we een genoegen bij het doorlezen en heeft u na het lezen van ons jaarverslag vragen 

of opmerkingen dan stellen we het erg op prijs dat u hierover contact opneemt. 

Velswijk, 29 april 2022 

Hans Roodbeen 

Directeur‐bestuurder 
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3. Verslag toezichthouder 
 

Hieronder de juridische structuur van de stichting en de school. 
 

 
Namens de toezichthouders brengen we verslag uit van het gehouden toezicht in 2021. Het jaar 2021 
was opnieuw een bijzonder  jaar wat sterk beïnvloed werd door de pandemie. Dit heeft een enorme 
impact gehad op onze samenleving als geheel, maar zeker ook op onze leerlingen, ouders, leerkrachten 
en  andere  collega’s  en betrokkenen.  Zij  toonden  enorme  flexibiliteit  en  veerkracht. De  coronacrisis 
maakte ook de knelpunten zichtbaar, zoals een hoge ervaren werkdruk en het structurele lerarentekort.  
  
Ondanks deze  lastige periode kunnen we als toezichthouders opnieuw met dankbaarheid terugkijken 
op het afgelopen  jaar, waarin het onderwijs aan onze  leerlingen door mocht gaan en  leerlingen en 
collega’s bewaard mochten blijven. “Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.” (2 Kor 9:15).  
  
3.1. Samenstelling toezichthoudend bestuur  
 

In 2021  is de  samenstelling  van het  toezichthoudend bestuur  gewijzigd. Dhr. Van Roekel heeft  zijn 
toezichthoudende taak beëindigd in verband met het invullen van de vacature groep 7 als meester en 

wij  zijn  hem  dankbaar  voor  dit  alles. Daarnaast  is  dhr.  Van Wolfswinkel  begin  2022  is  gestart  als 
toezichthouder. Een compleet overzicht van de bestuursleden per 31 december 2021, de werkwijze, hun 

taken en vergoedingsregeling kunt u terugvinden in de bijlagen.  
 
  
3.2. Wettelijk verplichte taken toezichthoudend bestuur  
Op basis van de code goed bestuur hebben de toezichthouders in 2021 onder andere invulling gegeven 
aan de volgende wettelijk verplichte taken:  
‐ Goedkeuring van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 met begeleidende beleidsnotitie;  
‐ Uitvoering van het strategisch beleids‐ en schoolplan 2019 ‐2023  
‐ Naleving wettelijke voorschriften;  
‐ Toezicht houden op rechtmatige verwerving van middelen;  
‐ Rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;  
‐ Benoeming externe accountant;  
‐ Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur en personeel;   
‐ Opvolging geven aan het vierjaarlijks inspectieonderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden  

Eben‐Haëzerschool

Leerkrachten

Stichting tot het verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische 

Grondslag 

Directeur‐bestuurder

Collectief bestuur

MT:

Directeur‐bestuurder

Bovenbouw coördinator

Onderbouw coördinator

Diverse functionarissen

Toezichthouder
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3.3. Vergadercyclus  
De toezichthouders hebben in 2021 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur‐bestuurder. 
Naast vaste agendapunten als  identiteit, onderwijs en financiën, waren bijzondere aandachtspunten: 

besluitvorming over en monitoren van het coronabeleid van onze school, opvolging  inspectierapport 
o.a.  over  bewaken  kwaliteit  door  MT,  monitoren  doorgaande  leerlijnen  vanuit  onderbouw  naar 
bovenbouw,  zelfevaluatie,  statuten  actualiseren  +  WTBR,  NPO  begroting,  gesprekken  directeur‐
bestuurder, communicatie, meerjarig onderhoudsplan, notitie burgerschap vorming en de meerjaren‐
formatie.  
  
3.4. Identiteit  
De Eben‐Haëzerschool  is een streekschool voor reformatorisch basisonderwijs, die haar onderwijs en 
opvoeding vanuit de christelijke  identiteit gestalte geeft. We baseren ons op de Bijbel en de daarop 
gefundeerde  Drie  Formulieren  van  Enigheid. We  zien  het  als  onze  opdracht  bij  te  dragen  aan  de 
opvoeding en de vorming van onze  leerlingen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap 
verstaan, maar allermeest dat zij tot Gods eer en in liefde tot hun naaste leven.   
  
De christelijke identiteit is verweven met ons dagelijkse leven. Het beïnvloedt ons denken en handelen. 
Hoe we met elkaar omgaan, hoe we kijken naar de opvoeding, de manier waarop we in de samenleving 
staan en daar een bijdrage aan leveren; het is ondenkbaar zonder onze identiteit. Heel specifiek wordt 
de identiteit zichtbaar in bijvoorbeeld de Bijbelvertellingen, waar kinderen de boodschap van zonde en 
genade  horen,  of wanneer we  bezig  zijn met  rentmeesterschap  en  duurzaamheid  of wanneer we 
kinderen leren omgaan met moderne media.  
  
Jaarlijks hebben we als bestuur met het team een gezamenlijke avond gehad over b.v. identiteit. Helaas 
heeft deze samenkomst in 2021 opnieuw vanwege de corona‐situatie niet kunnen plaatsvinden. Ook de 
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klassenbezoeken die we periodiek als  toezichthouder uitvoeren, hebben  in 2021 helaas niet kunnen 
plaatsvinden.   
  
3.5. Onderwijs  
Ieder  jaar  publiceert  de  Inspectie  van  het  Onderwijs  in 
Nederland  een  rapport  onder  de  naam  ‘De  staat  van  het 
primair  onderwijs’.  In  de  samenvatting  is  te  lezen  dat  de 
kwaliteit van het onderwijs op de meeste scholen voldoende 
is.  De  coronacrisis  heeft  geleid  tot  vertraging  in  de 
ontwikkeling  van  veel  leerlingen.  Scholen  zijn  aan de  slag 
gegaan om deze vertraging  in te  lopen. Hiervoor zetten zij 
de  inhaal‐  en  ondersteuningssubsidies  in.  Zicht  op  de 
ondersteuningsbehoeften van de  leerlingen, kennis van de 
leerlijnen  en  verdieping  van  vakdidactische  vaardigheden 
zijn  nodig  om  dit  doelgericht  aan  te  pakken.  Belangrijk 
hierbij  is dat scholen zowel de doelen voor de korte als de 
lange termijn in het oog houden. Ook wordt opgemerkt dat 
er  een  hoge  ervaren  werkdruk  door  leraren  en  het 
structurele  lerarentekort  pijnlijk  zichtbaar  is  welke  een 
directe bedreiging vormt voor de onderwijskwaliteit. Wij zijn 
dankbaar dat we  in  algemene  zin  goede  invulling hebben 
kunnen geven aan de formatie. In het afgelopen jaar hebben 
we  ook  op  onze  school  ervaren  dat  het  onderwijs  dat 
dagelijks gegeven wordt geen vanzelfsprekendheid is en dat de invulling van het team een lastige puzzel 
is. Als toezichthouders delen we deze zorg graag met alle betrokkenen bij de school, maar zijn we ons 
er ook van bewust dat we dankbaar mogen en moeten zijn over hoe het tot nu toe mag gaan binnen 
onze school.  
  
3.6. Wijze van toezichthouden over beleid 
Het onderwijskundig beleid wordt door het bestuur vooral getoetst aan de hand van de realisatie van 
het  Schoolplan  (2019  –  2023)  en  de  managementrapportages.  Gedurende  het  jaar  ontvangt  het 
toezichthoudend bestuur managementrapportages waarin de directeur‐bestuurder rapporteert over de 
operationele gang van zaken, waarin over de volgende onderwerpen wordt gerapporteerd: Onderwijs, 
Interne Begeleiding, Personeel, Financieel, Huisvesting, Communicatie en  Identiteit. Het beeld uit de 
managementrapportages,  tezamen  met  overige  rapportages,  gesprekken  met  diverse  geledingen 
(waaronder ook het ambitiegesprek met de MR en gesprekken met ouders) en eigen waarnemingen 
geeft het bestuur vertrouwen in de uitvoering van het onderwijs.  
Een afvaardiging  van het  toezichthoudend orgaan heeft, naast de bestuursvergaderingen, periodiek 
overleg met de directeur‐bestuurder en waar nodig vindt afstemming op thema’s plaats met één van de 
toezichthouders.  Met  deze  gesprekken  ondersteunt  en/  of  adviseert  de  toezichthouder  over 
beleidsvraagstukken en financiële aangelegenheden.   
  
Het bestuur en team heeft samen invulling gegeven aan de uitvoering van het schoolplan (2019 – 2023). 
Verder  is  het  strategisch  beleidskader  en  een  strategisch  personeelsbeleid  opgepakt,  waarbij  het 
professionaliseren  van medewerkers  en  team  vorming  en  sociale  veiligheid  een  belangrijk  doel  is. 
Waarin we samen bijdragen aan het realiseren van de ambitie en het behalen van de doelstellingen, 
uiteraard door het geven van goed onderwijs op basis van onze  identiteit. De school voldoet aan de 
vereisten van de Code goed bestuur.  
  
3.7. Financiën  
Gedurende het jaar zijn tussentijdse financiële cijfers besproken, zodat waar nodig tijdig bijsturing  
heeft kunnen plaatsvinden. Hierbij heeft het toezichthoudend bestuur zich niet alleen gericht op het  
binnen de begroting houden van de cijfers, maar zijn kwaliteit van onderwijs en aandacht voor de  
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werkdruk en druk op personele  invulling een belangrijk uitgangspunt  geweest. Daarnaast heeft het 
toezichthoudend bestuur toegezien op de financiële doelmatigheid van de bestedingen die in het jaar 
hebben plaatsgevonden.  
  
Voor de jaren 2019 en 2020 is het bestuur van mening geweest dat, naast de strategische keuzes vanuit 
het schoolplan, anti‐cyclisch begroot kon worden als dit voor de langere termijn ten gunste komt aan de 
kwaliteit  van  het  onderwijs.  Hierdoor  is  voor  deze  jaren  een  (verwacht  en  acceptabel)  negatief 
exploitatieresultaat gerealiseerd. Voor 2021 is een beperkt positief resultaat begroot. Door onder meer 
de NPO‐gelden, die nog niet volledig konden worden  ingezet  in 2021,    is over 2021 een ruim positief 
resultaat gerealiseerd.  
De verwachte stijging van het leerlingaantallen zien we nu nog niet terug en we willen hier d.m.v. PR 
campagnes aandacht aan geven.  In de komende begrotingen verwachten we daardoor een groei  in 
leerlingen aantal en de doorkijk naar daaropvolgende jaren leidt tot een steeds positiever resultaat. Ook 
met de gemaakte keuzes blijft er sprake van een gezonde  financiële situatie voor onze school, zoals 
eveneens blijkt uit het financieel verslag.  
  
3.8. Tot slot  
We danken alle ouders (opnieuw) voor het gestelde vertrouwen in de Eben‐Haëzerschool. Verder ook 
hartelijke dank aan de medezeggenschapsraad, de oudercommissie, de directie, het personeel en alle 
andere vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid in het jaar 2021.   
 
Wij spreken de wens uit dat ook in de komende jaren het werk van de Eben‐Haëzerschool op een 
goede wijze voortgang mag hebben en Het Woord van God een centrale plek mag  hebben en er liefde 
tot God en onze naasten mag zijn. “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 
ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.” (1 Joh 4:10)  
Daarvoor weten we ons afhankelijk van Gods onmisbare zegen en laat dit dagelijks onze bede zijn!  
  
Namens de toezichthouder,  
J. Bosch 
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4. De Eben‐Haëzerschool 
 

De Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Bennekom e.o. is 
opgericht in 1974. Er werd een noodzaak gevoeld om de kinderen onderwijs te geven overeenkomstig 
de  reformatorische  levensovertuiging.  Die  levensovertuiging werd  niet meer  gevonden  binnen  het 
onderwijs van Protestants Christelijke denominatie, de PC ‐ basisscholen in Bennekom en Wageningen. 
De school heeft een zogenaamd gesloten toelatingsbeleid wat betekent dat ouders van de leerlingen de 
grondslag en de doelstelling van de Stichting, zoals deze verwoord zijn  in de artikelen 2 en 3 van de 
statuten  dienen  te  onderschrijven. Het  Collectief  bestuur  hanteert  daarvoor  de  voorwaarde  in  het 
tekenen  van  de  identiteitsverklaring.    Het  Collectief  Bestuur  i.c.  het  bestuur  van  bovengenoemde 
Stichting, is sinds 1 augustus 1975 het bevoegd gezag van de Eben‐Haëzerschool te Bennekom.  
 

4.1. Doelstelling van de school 
De Eben‐Haëzerschool  is een maatschappelijke  instelling met een specifieke verantwoordelijkheid. Zij 
verzorgt  de  vorming  en  opleiding  van  kinderen,  in  relatie  tot  artikel  2  “grondslag”  en  artikel  3  “ 
onderwijs” van de statuten. Daarbij zorgt zij voor kwalitatief goed onderwijs. 
 
Voor de dagelijkse operatie vertaalt zich dit naar verantwoordelijkheden die er toe leiden dat: 

 ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het 
best mogelijke onderwijs krijgt; 

 de school adequate leerresultaten boeken; 

 de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving 
(burgerschap); 

 de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling ; 

 de  medewerkers  zich  optimaal  kunnen  ontwikkelen  en  onder  optimale  omstandigheden  hun 
bijdrage  aan  het  onderwijsleerproces  kunnen  leveren  (goed  werkgeverschap). 
 

4.2. Missie van de school 
Wij willen onze leerlingen toerusten om ze als christen in een seculiere en meer en meer globaliserende 
maatschappij een plaats te laten in nemen.  

 

4.2.1. Onze visie 
Deze missie is gebaseerd op onze visie is: “samen optrekken’, waarbij we een beeld voor ogen hebben 
van een herder met zijn kudde schapen. Wanneer u onze school binnenkomt via de hoofdingang ziet u 
hier de ‘visualisering’ van onze missie. We zien de regenboog, een teken van Gods trouw, en de steen 
met daarop de naam van onze school: Eben‐Haëzer. Zoals God voor ons zorgt, zo willen wij ook voor 
elkaar zorgen. De basis voor ons handelen en omgaan met elkaar, is Gods Woord (de Bijbel). Van daaruit 
wordt onze houding bepaald  tegenover onze Schepper  (God), het  schepsel  (onze medemens) en de 
schepping (de maatschappij).  
Als reformatorische school ligt de oorsprong van het onderwijs immers bij De Bron, waarmee de school 
ook  aansluit  bij  datgene  dat  in  het  doopformulier  gevraagd  wordt:  ‘hen  te  doen  én  te  helpen 
onderwijzen’.  
 
Ook zien we daar een schaap staan. Een schaap is door de Heere God in Zijn wijsheid op zodanige manier 
geschapen dat zij een passend beeld voor ons mensen is. Schapen hebben leiding nodig, zij horen naar 
de  stem  van  de  herder.  De  leerkrachten mogen  functioneren  als  aardse  herders  die  de  kinderen 
onderwijs mogen geven, en zij mogen leiden in de ontwikkelingen van de kinderen. Maar ook mogen zij 
heenwijzen naar de Herder der schapen Die alles bestuurt en regeert. 
   
In een kudde zien we grote schapen en kleine schapen. Een trouwe herder kent zijn schapen en zorgt 
voor zijn schapen. Elke dag neemt hij ze weer mee en zijn ze samen op weg. De herder waakt en zorgt 
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voor veiligheid. De herder is liefdevol, geduldig en zorgzaam. De leerkrachten (herders) dienen dan ook 
hun onderwijs dienend en vanuit liefde te geven. 
 
Het te geven onderwijs moet voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt, mits niet in strijd met Gods 
Woord. Het onderwijs dient ook uitdagend te zijn en is steeds in ontwikkeling. Hierbij wordt gestreefd 
naar optimale opbrengsten.  
 
 

4.2.2. Een zorgzame herder 
Een  zorgzame  herder  kijkt  goed  naar  wat  elk 
schaap nodig heeft. Voor een voorspoedige groei 
is het nodig dat een schaap voldoende voedsel 
en water  krijgt. Maar  ook: Wie  heeft  er  extra 
voedsel (aandacht) nodig of gaat de ontwikkeling 
zo  snel  dat  er  meer  ruimte  moet  worden 
geboden. Er zijn immers ook leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. Aan de andere kant zijn 
er ook 'schapen' die achter blijven. Ook voor hen 
moet er passend onderwijs zijn. Het is onze dure 
plicht om alles aan hulpmiddelen uit de kast te 
halen om elk schaap alles te geven wat hij nodig 
heeft.  
 
We  zeggen  niet  teveel  als we  de  leerkrachten 
een  grote  rol  toedichten  bij  het  samen 
optrekken. In het begin nemen ze de leerling bij 
de hand en gaan dan het proces  in van  steeds 
verder  loslaten. Van  een  leerkracht mogen we 
dan ook verwachten dat hij goed kan luisteren en 
observeren,  doet wat  hij  zegt  en  zegt wat  hij 
doet, om kan gaan met verschillen  in de kudde 
(zowel op  leerling‐ als op  leerkracht niveau) en 
zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de 
hele leefgemeenschap. 
 

4.2.3. De Goede Herder 
Tegelijkertijd  ligt in het ‘Samen optrekken’, ook een prachtig Bijbels beeld, waarin direct het hart van 
ons onderwijs vertaald  is: De Goede Herder te mogen  (leren) kennen en volgen,  luisterend naar Zijn 
Stem. Die Goede Herder, die Zijn leven stelt voor Zijn schapen. Een Herder, zoals geen andere herder, 
met een kudde zo groot, dat niemand deze tellen kan. En te mogen weten: Deze Herder waakt over ons: 
Eben‐ Haëzer! 
 

4.3. Onderwijs van goede kwaliteit 
In de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
“Scholen voor morgen, Samen op weg naar duurzame kwaliteit in het primair onderwijs”, is de opdracht 
aan de scholen ten behoeve van goed kwalitatief onderwijs verwoord.  
 
Het gaat in de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs om de volgende intentie:  
“Als we alle kinderen willen  toerusten voor de  toekomst, als we sterk willen blijven, dan moeten we 
continu werken aan een duurzame ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Er 
zijn  signalen dat met extra aandacht  kinderen  verder  kunnen  komen dan  vooraf gedacht  en dat de 
kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Dit betekent werk aan de winkel! Met de kwaliteit van het 
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primair onderwijs mogen we  immers geen  enkel  risico  lopen.  Kinderen hebben  recht op  inspirerend 
onderwijs van de hoogste kwaliteit.”  
 
Vanuit die overheidsopdracht is het voorliggend strategisch kader geschetst.  Het Collectief Bestuur van 
de Eben‐Haëzerschool voegt daar, vanuit de denominatieve verantwoording een verbijzondering aan 
toe:  “de  opdracht  om  onderwijs  te  laten  geven  met  een  christelijke  identiteit,  gebaseerd  op  een 
reformatorische geloofsovertuiging.” Die overtuiging is richtinggevend en maatgevend.  Hiermee wordt 
naar de mening van het Collectief Bestuur, de directie en de medewerkers voldaan aan de behoefte van 
de ouderpopulatie.  
 
Op de grondslag van Schrift en Belijdenis zijn het de volgende kernwaarden die als uitgangspunten voor 
onze  richtinggevende uitspraken, de  kaderstelling, de uitvoeringsbeperkingen en de doelen worden 
gebruikt.  
 

4.4. Governance 
Sinds  het  besluit  in  2016  om  over  te  gaan  op  een  toezichthoudend  bestuur,  zijn  geen wijzigingen 

noodzakelijk gebleken voor wat betreft het bestuursmodel. Het belangrijkste instrument voor de goede 

samenwerking  is  het managementstatuut  (vastgesteld  d.d.  6  juni  2017)  en  het  hierbij  behorende 

management  jaarcontract. Hiermee wordt  invullen gegeven aan de aanbevelingen uit de code goed 

bestuur PO.   

4.5. Organisatie 
De school is georganiseerd over een onderbouw met een onderbouw coördinator en een bovenbouw 

met een bovenbouw  coördinator. Beide  functionarissen  zijn verantwoordelijk voor het operationele 

gebeuren binnen hun afdeling en mee vormen en uitvoeren van het onderwijskundige beleid.  Beiden 

leggen maandelijks middels de managementrapportage verantwoording af aan de directeur bestuurder. 

Naast deze hiërarchische  functionarissen  kent de organisatie een aantal  functionele  functionarissen 

zoals een internbegeleider(IB‐er) voor de onderbouw en een internbegeleider voor de bovenbouw, een 

talentbegeleider(TB) en een remedial teacher(RT). De uitvoering van het onderwijskundig beleid wordt 

maandelijks besproken in het overleg tussen IB‐er en bouwcoördinatoren. De IB‐ers overleggen over de 

operatie met RT en TB. Maandelijks vindt er tenslotte een overleg plaats tussen IB en directie.  
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5. Identiteit 
 

Op de  grondslag  van De Bijbel  als Gods onfeilbaar Woord  en de Belijdenisgeschriften(Heidelbergse 

Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) zijn het de volgende kernwaarden 

die als uitgangspunten voor al ons spreken en handelen worden gebruikt. 

a. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; ieder schepsel is uniek. 

b. Door de zondeval is de schepping verwoestend aangetast. 

c. Dankzij Gods (algemene) genade wordt de doorwerking van de zonde getemperd. 

d. Dankzij Gods (bijzondere) genade kan de verhouding met God worden hersteld. 

e. Pedagogisch‐didactisch geven we opvoeding en onderwijs vorm overeenkomstig de waarden en 

normen van de 10 Geboden. 

Dat brengt ons tot de volgende kernwaarden in relatie tot: 

I. de schepping: rentmeesterschap 

II. de medemens: dienstbaarheid 

III. de maatschappij: gerechtigheid 

 

 
 

f. Het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen kenmerken zich door de basisvoorwaarden, die 

gelden voor elke medewerker en leerling (naar L. Stevens1): 

I. competentie 

II. relatie 

III. autonomie (in de zin van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid) 

 

 

 
1 Prof.dr. L. Stevens is de grondlegger van adaptief onderwijs (Utrecht). 
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g. Met betrekking tot  leidinggeven geldt dat de schoolleiding bevoegd  is te handelen op grond van 

redelijke  interpretatie.  Eventueel  laat  de  directie  zich  adviseren. Dit  alles  ten  behoeve  van  het 

realiseren van de omschreven resultaatverwachtingen. 

Dit mag echter niet betekenen dat: 

I. daarmee de grenzen van wat  in het maatschappelijk verkeer  in het algemeen als betamelijk 

wordt gezien worden overschreden; 

II. er bepalingen of aanwijzingen van het bestuur worden overtreden; 

III. er wordt gehandeld in strijd met redelijke interpretatie van vastgelegd bestuursbeleid; 

IV. er voordeel wordt gehaald uit wetsovertreding van derden en 
V. er kennelijk wordt berust in onaanvaardbaarheden. 

 

h. Meer in het bijzonder kenmerkt de schoolleiding zich door de volgende ‘voorbeeldige’ gedragingen 

(identificatie): 

I. integer leiderschap 

II. hartelijke uitstraling en gerechtigheid 

III. erkende ongelijkheid 
IV. dienstbaarheid 
V. het benutten van een ‘tegenover’ (bestuur, ouders, inspectie) 
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6. Onderwijs 
De missie die we boven ons schoolplan hebben staan is: “Samen optrekken”, met de daarbij behorende 

kernwaarden: ‘Samen zorgen’ en ‘Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap’. Met deze 

missie  zijn  we  ook  in  2021  aan  de  slag  gegaan.    Deze  thema’s  kwamen  geregeld  terug  op 

teamvergaderingen en studiedagen.  

6.1. Schoolontwikkeling 
De werkgroepen die in 2019 zijn gevormd, zijn ook in 2021 bij elkaar gekomen en hebben, ieder op zijn 

eigen manier, gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van ons onderwijs.   

De hieronder genoemde werkgroepen hebben in meerdere sessies nagedacht over hun doelstellingen 

en ontwikkelpunten. 

 De werkgroep Onderwijsconcepten 

 De werkgroep Ouderbetrokkenheid en communicatie 

 De werkgroep Burgerschap 

 De werkgroep  ICT en nieuwe methodes  (deze werkgroep blijft  vanuit de  vorige  schoolplan‐ 

periode bestaan)  

 

De  werkgroep  onderwijsconcepten  is  in  het  verslagjaar  6  keer  bijeengeweest.  Samen  hebben  we 

nagedacht over waar we staan als school en waar we heen willen. 

Een aantal steekwoorden daarbij zijn: 

 een ontwikkeling van sturend en leidend naar coachend en begeleidend 

 van alle kinderen werken aan hetzelfde doel naar ieder kind heeft een eigen leerlijn met eigen 

doelen 

 van summatief toetsen ( leerdoel voldoende behaald ) naar formatief toetsen ( inzicht geven in 

eigen ontwikkeling  

 van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie 

 hoe krijgen alle leerlingen aanbod op zijn/haar eigen niveau 

 aansluiten bij de talenten en gaven van kinderen 

 uitdagend onderwijs wat aansluit bij de leerstijlen van kinderen 

 de leerling voelt zich verantwoordelijk voor het eigen leerproces en zijn doelbewust aan het 

leren 

 ons onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op wat van hen aan 

vaardigheden/competenties gevraagd wordt in de 21e eeuw 

 Is uit te breiden met meerdere doelen 

Om ons breder te oriënteren zijn een tweetal voorlichtingssessies gegeven door respectievelijk een 

leerkracht die werkt op een school met het TOM concept ( Teamonderwijs op maat ) en een leerkracht 

die werkt op een school waar het Jeelo concept wordt gehanteerd. ( Je eigen leeromgeving)  

Afgesproken wordt dat we ons in 2022 verder zullen verdiepen in Jeelo wat werkt met de volgende 

drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren.  

Vanuit de werkgroep communicatie en ouderbetrokkenheid zijn we begonnen met de voorbereiding van 

de ouderavond ‘Sociale Veiligheid’ die gepland staat op 1 februari 2022 (en door de geldende Corona‐

maatregelen is verschoven naar 7 juni 2022) . 

Voor het verstevigen van de onderlinge band en contacten continueren zijn er vanuit de werkroep de 

volgende ideeën uitgewerkt: 
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In groep 1 en 2 een koffie‐ochtend voor kennismaking en onderlinge band te verstevigen. 

In groep 3 een koffie‐ochtend met wat info vanuit de groep 

In groep 5 een koffie‐avond met ouders en spreker: Pre‐puber/ groepsvorming/ verschil jongens en 

meisjes 

In groep 7 een koffie‐avond met ouders en spreker: Wat kunnen ze/ we verwachten in groep 8/ VO 

Deze worden m.i.v. van 2022/ 2023 in de jaarplanning opgenomen, en daarna elk jaar als standaard. 

6.2. LeerUniek 
Voor het beter  zicht krijgen  in onze  leeropbrengsten hebben we het afgelopen  jaar geïnvesteerd  in 

LeerUniek. Dit  is  niet  alleen  een  overzichtelijke webapplicatie maar  biedt  ook  een  gestructureerde 

manier van evalueren en duiden van resultaten en het bedenken van de juiste interventies. We hebben 

de READ‐cyclus 2geïmplementeerd en volgen op deze manier binnen de school van groep 3 tot en met 

groep 8 een en dezelfde manier van verwerken van onze opbrengsten. 

6.3. Burgerschap 
Vanuit de werkgroep ‘Burgerschap’ zien we concrete initiatieven ontstaan om het christen‐zijn meer in 

de praktijk te brengen. Er is o.a. aan elke Kwink‐ van‐ de – week (SOVA) een Bijbeltekst gekoppeld. Ook 

is in december een ‘winterkrant’ gemaakt voor ouderen en eenzame mensen.  

 

6.4. Internationalisering 
Als  school  hebben  we  internationalisering  ook  staan  als  topic  en  onderhouden  dan  ook  een 

vriendschapsband met de  Stezhynkaschool  in  Izmail  ( Oekraïne) Dit  verslagjaar hebben we  een  gift 

gegeven waarvoor  kleurenprinters zijn aangeschaft om christelijk lesmateriaal te maken. Het is en blijft 

 
2 Zie bijlage 2 
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een wens om de  leerlingencontacten  te  intensiveren, het  is nu veelal een uitwisseling van gezongen 

groeten  rondom de christelijke  feestdagen. Rondom de huidige situatie  in Oekraïne hebben we een 

aanvullende actie gehouden. Naast financiële hulp blijft het gebed voor onze verre naaste een belangrijk 

aspect van ‘hulp’. 

6.5. Corona 
Ook  in dit schooljaar was de invloed van Corona nadrukkelijk aanwezig. Met een zekere regelmaat kwam 

het  voor  dat  leerlingen  en  leerkrachten  in  quarantaine moesten,  door Gods  goedheid  bleven  zeer 

ernstige klachten of sterfgevallen uit. Een algehele sluiting van de school  was gelukkig niet nodig, wel 

moest de vinger aan de pols worden gehouden door aanpassingen in het protocol, wat mag wel en wat 

is  absoluut  niet  toegestaan.  In  een  incidenteel  geval moest  een  groep  naar  huis worden  gestuurd 

vanwege een tekort aan personeel. Vergeleken met andere jaren was het aantal gastlessen en excursies 

tot een absoluut minimum beperkt. 

6.6. Nationaal  programma onderwijs 
Vanuit de schoolscan, gesprekken met collega en kijkend naar de actuele schoolsituatie hebben we met 

de inzet van de middelen uit het NPO ingestoken op twee hoofdlijnen. We hebben nadrukkelijk ook voor 

het cognitieve deel van ons onderwijs, maar zeker ook voor het sociaal emotionele. Vanuit deze twee 

hoofdlijnen is gekozen voor een drietal interventies die beide hoofdlijnen raken. 

Baten Nationaal programma onderwijs  2021/2022  2022/2023 

      € 145.841,00  € 94.500,00 

Lasten Nationaal programma onderwijs       

In
te
rv
e
n
ti
e
s 

Groep gesplitst omdat er veel ondersteuning nog is en er extra inzet op 
rekenen nodig is 

 €  65.000,00    € 70.000,00  

T.b.v. extra handen in de klas voor onder andere kleine groepen voor 
rekenen en spelling 

 €  14.000,00    € 15.000,00  

Werken aan sociaal veilig klimaat. Eerst binnen team daarna richting 
de groep 

 €  15.000,00    €    8.000,00  

Er is behoefte aan stabiele ICT en een omgeving die faciliteerd ipv 
frustreet. Zeker nu er veel aandacht moet gaan naar gericht en 
effectief onderwijs 

 €  12.000,00     

   Totaal  € 106.000  € 93.000 

           

   Saldo NPO  € 39.841  € 1.500 
 

We  hebben  in  het  naar  onze  mening  de  meeste  kwetsbare  deel  van  de  school  geïnvesteerd  in 

groepsverkleining. Een groep met bijna 30  leerlingen met de nodige zorgvraag  is opgesplitst  in twee 

groepen. Hiermee is er formatief een extra wtf ontstaan.  

Daarnaast hebben we ingestoken op het sociaal welbevinden. Vanuit de gedachte dat een professioneel, 

gezond en sterk team significant bijdraagt aan zowel een goed pedagogisch klimaat als aan kwalitatief 

goed onderwijs is er een teamontwikkelingstraject gestart door de inzet van PCM. 

Tenslotte  vinden  het  belangrijk  dat  ons  onderwijs wordt  ondersteund  door  goede  ICT.  Er  dan  ook 

geïnvesteerd in zowel de hardware als aan een goede service organisatie die het onderwijs van binnenuit 

kent. 

Niet alle middelen zijn tot nu toe ingezet. In 2022 geven we een vervolg aan de inzet van PCM door ook 

juist hier  in de groep gebruik van te gaan maken. Ook zullen er nog een aantal investeringen worden 
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gedaan in ICT. De nadere details over het effect van deze NPO‐gelden in de exploitatie over 2021 vindt 

u in de toelichting bij de jaarrekening over 2021. 

6.7. Cultuur en onderwijs 
Cultuureducatie  is  een  belangrijk  aandachtsgebied  op  de  Eben‐Haëzerschool.  Het  belang  van 

muziekonderwijs mogen we  zeker  niet  onderschatten,  naast  het  aanleren  van  een  aantal muzikale 

vaardigheden heeft dit vak ook een positieve  invloed op o.a. de concentratie, het samenwerken, het 

luisteren naar etc.   

In het verslagjaar 2021  is door de beperkende maatregelen rondom Corona geen muziekles gegeven 

door  externen. Wel  zijn,  in  samenwerking met  Cultura  ,  een  aantal  andere  activiteiten  geheel  of 

gedeeltelijk uitgevoerd. Zo heeft de kinderboekenauteur Ineke Krayo aan de groepen 6,7 en 8 een aantal 

lessen gegeven als Schoolschrijver met als doel dat leerlingen begrijpen hoe teksten zijn opgebouwd en 

ook daadwerkelijk tot betere schrijfproducten komen.  

Zo bracht groep 2 een bezoek aan “Zwaan” in het in het park de Hoge Veluwe gelegen museum Kroller 

Muller. Een aantal andere groepen ging een en andermaal aan de  slag met de module  techniek en 

nieuwe  ambachten. Groep 8  ging nog  aan de  slag met het maken  van een boek maar  kon dit niet 

afronden daar externen in de loop van het jaar niet meer welkom waren voor gastlessen, ditzelfde geldt 

voor een aantal  lessen  rondom van Gogh  in de bovenbouwgroepen. We hopen deze  lessen  in 2022 

alsnog te kunnen afronden.  

6.8. Onderwijs in andere vormen 
Op 23 december stond de Kerst‐ leerlingbijeenkomst voor de bovenbouw en onderbouw gepland. Door 

de vervroegde schoolsluiting door een nieuwe lock‐down is deze vervroegd en hebben de kinderen op 

16 december stilgestaan bij het Kerstevangelie.  

Zoals eerder  al  vermeld  zijn er  veel  activiteiten  geschrapt waaronder  Schoolfruit, Koningsontbijt en 

Koningsspelen. Digitale activiteiten konden wel doorgaan zoals  de Kangoeroewedstrijd ( rekenen) als 

de Beverwedstrijd ( logisch denken ) . 

Een aantal andere activiteiten kon gelukkig wel doorgaan: zo deden de groepen 7 en 8 mee aan een 

tekenwedstrijd in het kader van 75 jaar historische vereniging Bennekom.  In de groepen 7 en 8 werd 

een  gastles  gegeven over  Zeebenen, project binnenvaart. Eveneens bezochten deze groepen  in het 

verslagjaar de Dag van de Bouw.  

In  tegenstelling  tot  het  voorgaande  jaar  kon  nu  de  Centrale  Eindtoets  Basisonderwijs wel worden 

afgenomen, we scoorden conform de verwachting voor onze populatie. 

Het  is even spannend geweest maar uiteindelijk kwam er groen  licht zodat het geplande schoolkamp 

van  groep  8  op  9,  10  en  11  juni    doorgang  kon  vinden  op  het  bekende    terrein  van  YMCA  in 

Hierden/Hulshorst. Het thema “de geestelijke wapenuitrusting” stond centraal tijdens de kampdagen. 

Om het afscheid van de leerlingen van groep 8 te houden met ouders en het schoolteam moesten we, 

om aan de geldende beperkende maatregelen rondom Covid 19 te voldoen, uitwijken naar de kerkzaal 

van de Evangelische Gemeente “De Schuilplaats” in Ede, waar we gastvrij ontvangen zijn.  

Op vrijdag 5 november 2021 namen we schoolbreed deel aan het Nationaal Schoolontbijt. 

In de diverse kleutergroepen  zijn gastlessen verzorgd en excursies gemaakt, naar aanleiding van de 

thema’s waar over gewerkt werd. In groep 1 is op de boerderij (vanuit Cultura Ede) geweest en groep.  
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6.9. Remedial Teaching 
Naar  aanleiding  van  de  groepsbesprekingen  met  groepsleerkracht  en  intern  begeleider  worden 

leerlingen bij de Remedial teacher (RT’er) aangemeld. De groepsleerkracht vult de onderwijsbehoeften, 

de stimulerende – en belemmerende factoren in voor de leerling. De RT’er maakt een hulpplan, waarin 

doelen  en  aanpak worden beschreven.  In  ParnasSys  (leerlingvolgsysteem)  komt  dat  te  staan onder 

hulpplan, dat ook voor ouders is in te zien. Zo blijven ouders betrokken en kunnen ze ook reageren. Ook 

noteert de groepsleerkracht de bevindingen vanuit de groep m.b.t. deze leerling. Naast de RT’er zijn ook 

onderwijsassistenten (OA’s) ingezet om de leerlingen te ondersteunen. Het hulpplan wordt dan door de 

groepsleerkracht gemaakt en ingevuld door de OA. Zowel de RT’er als de OA’s worden gecoacht door de 

intern begeleiders. Dit  jaar hadden we vanwege ziekte veel te maken met uitval en met vervanging. 

Hierdoor is er veel tijd gaan zitten in het organiseren van de lopende zaken en hebben we onvoldoende 

aandacht kunnen geven aan kwaliteitsverbetering van de ondersteuning. 

 
6.10. Ondersteuningsteam (OT) 
Het ondersteuningsteam heeft in 2021 drie keer een bijeenkomst belegd. Vanwege de lockdown zijn is 

er een bijeenkomsten uitgevallen. Er zijn dit jaar zeven leerlingen besproken. In het ondersteuningsteam 

worden  die  kinderen  besproken  voor wie  de  gangbare  ondersteuning  in  de  klas  en  op  school  niet 

toereikend  is en waarbij er vermoedens bestaan van belemmeringen op verschillende niveaus: kind, 

gezin en/ of leerkracht. De pedagogische en didactische ondersteuning van de school is niet voldoende 

om deze  leerling optimaal  te  laten profiteren van het onderwijs. De school en/of de ouders wensen 

advies of ondersteuning voor dit kind. Het ondersteuningsteam kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

het bepalen of de school de zorgplicht in het kader van passend onderwijs zelf kan waarmaken of dat 

elders een passende plek gevonden moet worden (arrangeren.) Daarbij moet ook de wettelijke plicht 

tot  het  bepalen  van  de  behoefte  van  ouders  aan  opvoedsteun,  in  aanvulling  op  de 

ondersteuningsbehoeften van het kind, worden meegenomen. 

In het ondersteuningsteam hebben naast twee IB’ers, een orthodidacticus, een schoolmaatschappelijk 

werker  en  een  schoolverpleegkundige  zitting.  Daarnaast  kunnen  nog  andere  disciplines,  zoals  een 

orthopedagoog, een dyslexiedeskundige of een logopediste worden toegevoegd. Omdat we veel waarde 

hechten  aan  de  betrokkenheid  van  ouders,  zijn  tijdens  de  leerlingbesprekingen  in  het 

ondersteuningsteam de ouders aanwezig. 

In 2021 is er een vervolg gegeven aan het coachingstraject van het ondersteuningsteam gecoacht. Ons 

samenwerkingsverband  Berséba  biedt  dit  traject  aan  vanuit  de  pilot  (zie  paragraaf  6.12).  Het 

ondersteuningsteam  is mede door de  coaching nu  goed  toegerust om  zelf  te  gaan  arrangeren. Het 

betreft arrangementen op het gebied van gedrag. Ons ondersteuningsteam heeft de afgelopen  jaren 

veel ervaring opgedaan, waardoor het nu kwalitatief op een hoogwaardig niveau  functioneert. Onze 

ambitie is om dit de komende jaren vast te houden en verder uit te bouwen. 
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6.11. Passend Onderwijs 
Ook  in 2021  is voor een aantal kinderen binnen de school een arrangement beschikbaar. Dat betreft 

leerlingen  van wie  de  ondersteuningsbehoefte  groter  is  dan  dat  de  school  kan  bieden.  Er  bestaan 

arrangementen op het gebied van  taal‐spraak, gedrag, medisch,  lichamelijk en hoogbegaafdheid.  In 

schooljaar  2020‐2021  zijn  er  drie  gedragsarrangementen,  vier  combinatiearrangement 

hoogbegaafdheid  ‐gedrag, een  arrangement hoogbegaafdheid  en  twee  arrangementen op medisch‐

lichamelijk gebied toegekend.  

Een arrangement houdt in dat er een ambulant begeleider meekijkt met de leerkracht en de IB‐er. In 

sommige gevallen komt er extra budget beschikbaar. Een belangrijk doel van een arrangement is naast 

het bieden van de juiste ondersteuning aan de leerling voor wie het arrangement is aangevraagd, ook 

het uitbreiden van de expertise binnen de school(verduurzaming).  

6.12. Pilot verbinding jeugdzorg‐onderwijs 
In het kader van Passend Onderwijs maakt de Eben‐Haëzerschool zich sterk om de aansluiting tussen 

onderwijs en jeugdzorg te verbeteren. Hiervoor is er in samenwerking met een orthopedagoog in 2019 

een pilot voorbereid. Vanuit Berséba en de gemeente Ede werd er in 2020 een budget ter beschikking 

gesteld, waarmee de pilot vormgegeven kon worden. De pilot is in 2020 gestart en had een doorlooptijd 

gedurende heel 2021. Het doel van de pilot  is om  laagdrempelige en preventieve ondersteuning  te 

bieden in de onderbouw van onze school. Daarnaast is een doel om te ontdekken wat de succesfactoren 

zijn, die ingezet kunnen worden in de begeleiding van leerlingen. Tijdens de pilot was er een ambulant 

begeleider vanuit Agathos een dag per week op school aanwezig Ze begeleide leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Ook de schoolmaatschappelijk werker is betrokken bij deze pilot. Een van de IB’ers begeleidt 

dit proces. Vanwege de  lockdowns en  ziekte kende de pilot nogal wat  strubbelingen, waardoor het 

moeilijk de concrete opbrengst van de pilot moeilijk is vast te stellen. Voor 2022 is het met behulp van 

financiering vanuit Berséba en de gemeente Ede mogelijk om de pilot door te laten lopen. 

6.13. Samenwerkingsverband Berséba 
Onze  school  is aangesloten bij het  samenwerkingsverband zoals dat  is vast gelegd  in de wet op het 

primair  onderwijs.  Dit  samenwerkingsverband  dat  de  naam  Berséba  draagt  is  georganiseerd  als 

vereniging en heeft onder andere tot doel: 

het  realiseren  van  een  samenhangend  geheel  van  ondersteuningsvoorzieningen  binnen  en  tussen 

basisscholen en  in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal 

onderwijs; 
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het  realiseren  dat  leerlingen  op  scholen  van  het  samenwerkingsverband  een  ononderbroken 

ontwikkelingsproces doormaken; 

een  zo  passend  mogelijke  plaats  in  het  onderwijs  te  realiseren  voor  alle  leerlingen  die  extra 

ondersteuning behoeven. 
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7. Personeel 
Onderwijskwaliteit begint bij goede  leerkrachten voor de groep. Daarnaast betekent werken aan de 

ontwikkeling van kinderen ook werken aan de ontwikkeling van jezelf. Professionaliseren wordt dan ook 

sterk aanbevolen binnen de school. Er is wel het bewust zijn dat niet elke medewerker op dezelfde wijze 

leert. 

 

7.1. Scholing 
Het  schooljaar  2020/2021  hebben  een  aantal  collega’s 

individuele  scholing  gevolgd.  In  het  schooljaar  2021/2022 

hebben  we  een  start  gemaakt  met  een  meerjaren 

teamscholing op het vlak van teamontwikkeling. Met behulp 

van de inzet van externe expertise via Driestar Educatief zijn 

we  gestart  met  PCM‐scholing.  Verdeeld  over  diverse 

studiedag  zijn  we  in  2021  gestart  en  heeft  dat  ook  een 

vervolg gekregen in 2022.  

 

Om onze onderwijskwaliteit een stevige impuls te geven zijn 

we  in  2021  gestart met  LeerUniek. Naast  een  scholing  als 

MT/IB hebben we ook  vanuit  LeerUniek  een  teamscholing 

gevolgd.  De  eerste  scholing  LeerUniek  in  2021  krijgt  haar 

vervolg in 2022. 

 

7.2. In‐, uit‐, en doorstroom 
In het kalender 2021 hebben we te maken gehad met vele personele wisselingen. Een viertal collega’s 
gingen met  zwangerschapsverlof.  Een  van  de  collega’s  nam  aansluitend  ouderschapsverlof  op.  De 
hierdoor ontstane vacatures zijn in drie gevallen ingevuld door collega’s die meer zijn gaan werken of 
ambulante tijd hebben  ingeleverd. In één geval moesten we een nieuwe collega benoemen. Door de 
enorme schaarste op de arbeidsmarkt hadden we alleen beschikking over een ongediplomeerde collega. 
Uiteraard werkt  deze  collega  onder  de  verantwoordelijkheid  van  de  gediplomeerde  duo‐collega  en 
vinden er wekelijks voortgangsgesprekken plaats met teamleider en directie.  
 
Begin  2021  is  er  een  onderwijsassistent  benoemd  die  in  juni  om  privé  redenen  haar  ontslag  heeft 
genomen. In juni konden we gelukkig weer een nieuwe onderwijsassistent benoemen, die tevens deels 
via NPO gelden is benoemd. 
 
 

7.3. Werkdruk 
Ten behoeve van de werkdruk zijn er door de overheid financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze 

zijn volledig ingezet voor extra handen in de klas. De inzet van de werkdruk is verdeeld ingezet. Voor 

bijna 30% worden de middelen ingezet voor een onderwijsassistent. Praktisch is dit verdeeld over twee 

collega’s die vanuit deze middelen de hele school bedienen. Daarnaast is een van de IB‐ers ingezet als 

extra handen in de klas vanuit de gedachte aan werkdrukvermindering.   

Voor schooljaar 2020/2021 hebben we in het kader van werkdrukverlaging de volgende inzet: 

Inzet  Wtf  kosten 

Onderwijs assistent  0.4  € 18.000 

IB‐er 3 dagen extra inzet  0.6  € 48.000 

(voor  10/12  –deel  ivm  vervanging 

vanaf nov‐2021) 

  € 40.000 
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Totaal  1.1  € 58.000 

 
 

7.4. Duurzaamheid en verzuim 
Als  uitvloeisel  van  de  nieuwe  cao  wordt  door  diverse  medewerkers  gebruik  gemaakt  van  de 

duurzaamheidsregeling. Dit zorgt beduidend voor een beter werklast verdeling. 

 
  Verzuimpercentage 2020 

Jan  Feb  Mrt  Apr  Mei  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  Totaal 

Totaal  0,00  0,00  0,22  4,84  8,23  5,96  3,61  3,40  4,91  7,85  7,27  7,07  4,53 

 

De  ziekteverzuimpercentages  over  2021  zijn  lastig  te  duiden.  Dit  komt  doordat  collega’s  die  in 

quarantaine  moesten  soms  ook  als  ziek  werden  geboekt  om  vervanging  op  de  juiste  manier  te 

administreren. Daarnaast moesten collega’s thuis blijven vanwege een positieve GGD‐test zonder dat er 

er klachten waren. Temeer daar we ons realiseren dat we te maken hebben met een pandemie die ook 

de school kan raken. In 2021 moesten diverse collega’s verzuimen vanwege Corona.   

 

 

7.5. Beleid beheersing uitkeringen na ontslag 
Onderwijsinstellingen zijn eigenrisicodrager als het gaat om WW uitkeringen. Dit betekent dat de WW 

lasten  door  de  school  gedragen worden, wanneer  het  dienstverband  van  de werknemer  beëindigd 

wordt. Onze school heeft deze risico’s afgedekt middels de aansluiting bij GS‐Vitaal(Voorheen het BWGS, 

Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). Dit neemt niet weg dat er een aantal 

regels gelden om voor vergoeding van de WW lasten in aanmerking te komen. Binnen onze scholen zijn 

we bekend met de risico’s die op financieel terrein gelopen kunnen worden. Alvorens er een beslissing 

genomen wordt, vindt vaak eerst overleg plaats met GS‐Vitaal. 

 

7.6. Prestatiebox 
Vanuit de middelen Prestatiebox werken we verder aan het professionaliseren van het team. Een team 

is niet een optelsom van een aantal individuele collega’s, samen zijn we meer dan de som der delen. Een 

optimaal functionerend team komt de onderwijskwaliteit ten goede. 

 

Daarnaast blijven we werken aan individuele professionalisering. Een aantal collega’s hebben scholing 

gevolgd op het gebied van Sociale Veiligheid, Sociaal Emotioneel  leren, gedrag en hoogbegaafdheid.  

Verder is er gedurende de studiedagen gewerkt aan teamscholing. 
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8. Leerlingen 
 

De school is het afgelopen schooljaar bezocht door ruim 205 leerlingen. Hieronder het verloop van de 

afgelopen  jaren  en  een prognose  voor de  toekomst  gebaseerd  op doopcijfers  van de  verschillende 

kerkelijke gemeenten. 

 

 
Schooljaar  2020/2021  2021/2022  2022/2023  2023/2024  2024/2025  2025/2026 

Teljaar  1‐10‐2020  1‐10‐2021  1‐10‐2022  1‐10‐2023  1‐10‐2024  1‐10‐2025 

Onderbouw totaal  105  99  92  92  96  103 

Bovenbouw totaal  103  90  99  104  102  99 

Leerlingtotaal  208  189  191  196  198  202 

Tabel 1:Bron:ParnasSys en eigen bronnen(doopcijfers) 

Kijken we naar onze leerlingen populatie dan zien we rijk palet aan gaven en talenten, maar ook met 

eigen problematieken. Over het algemeen komen de kinderen uit gezinnen met relatief hoog opgeleide 

ouders.   De  leerlingen komen naast Bennekom uit de omliggende plaatsen. Het overzicht hieronder 

geeft daarvan een goed beeld. 

 
Postcode  Woonplaats  Aantal  % 

6703/6705  Wageningen  <5   

6706  Wageningen  7  3,7% 

6708  Wageningen  <5   

6709  Wageningen ‐ Nude  <5   

6713  Ede ‐ West  6  3,2% 

6716  Ede ‐ Rietkampen  5  2,6% 

6717  Ede‐ Zuid  42  22,2% 

6721  Bennekom  113  59,8% 

6866  Heelsum  <5   

6871  Renkum  <5   

Tabel 2:Bron:www.scholenopdekaart.nl 

De Eben‐Haëzerschool is naast een streekschool ook een school binnen het reformatorische volksdeel 
met een grote diversiteit qua kerkelijke achtergrond. 
 

 
 Afbeelding 2:Verdeling denominatie leerlingen 
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8.1. Resultaten en uitstroom 
Als eindtoets maken we gebruik van de toest van CITO. Het schooljaar 2020‐2021 scoort de school (ruim) 

boven de ondergrens van de inspectie. De scores zijn voor het grootste deel conform de verwachtingen 

die  de  school  van  de  leerlingen  heeft.  Het  schoolrapport  van  de  Eindtoets  geeft  aan  dat we  een 

gemiddelde van 535.7 hebben. Ieder jaar analyseren we de uitslag van de eindtoets en formuleren we 

acties waarmee we het onderwijs verder willen verbeteren.  Voor de Eben‐Haëzerschool gaat het niet 

alleen om de cognitieve resultaten, maar richten we ons ook op  vorming. Als school staan we voor de 

opdracht om onze leerlingen datgene mee te geven wat hij of zij nodig heeft om als christen te staan in 

de moderne maatschappij. 

 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert. 
 

8.1.1. Wat zijn referentieniveaus? 
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

 Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd). 

 Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, 
worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 
 

8.1.2. Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed 
scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed 
gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 
 

8.1.3. Fundamenteel niveau 
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit 

wordt het  fundamentele  niveau of  1F 

genoemd. Iedere leerling zou dit niveau 

aan  het  einde  van  de  basisschool 

moeten behalen. Voor alle basisscholen 

in Nederland  is de  signaleringswaarde 

(minimale  waarde)  voor  het 

fundamentele niveau 85%. Dus: op alle 

scholen moet 85% van de leerlingen het 

basisniveau  halen,  anders  is  dat  een 

signaal voor de inspectie. 
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8.1.4. Streefniveau 
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. 

Dit wordt het streefniveau of 2F  (taal) en 1S  (rekenen) genoemd. Het streven  is dat zoveel mogelijk 

leerlingen dit niveau aan het einde van 

de  basisschool  behalen.  Voor  elke 

basisschool  in  Nederland  is  de 

signaleringswaarde (minimale waarde) 

voor  het  streefniveau  apart  bepaald. 

Hoeveel procent van de leerlingen het 

hogere niveau moet behalen, verschilt 

dus per school. De inspectie kijkt eerst 

goed naar kenmerken van de leerlingen 

(en  van  hun  ouders)  om  de 

verwachting  te  bepalen.  Heeft  een 

school  meer  leerlingen  die  meer 

aandacht  nodig  hebben,  dan  ligt  de 

signaleringswaarde  van  de  inspectie 

lager. 

 

 

 

 

Tabel 3:Uitstroom groep 8 2020/2021 

V=Vwo (TTO=TweeTalig Onderwijs); H=Havo; VTL=Vmbo‐Theoretische  Leerweg  (was  Mavo); VGL=Vmbo‐

Gemengde leerweg; VBBL/VKBL= Vmbo‐Basis ‐ en Kader Beroepsgerichte Leerweg; PrO = Praktijkonderwijs  

   

Niveau VO school  VWO/VWO+  HAVO /VWO  TL/HAVO  TL/GL  BL/Kl   

jaar:  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022 

Jacobus Fruytier sg. Apeldoorn  2  3      1       3    6  3 

Ichthus‐college Veenendaal  5  2  7  6  3  2    3  1    16  13 

Van Lodenstein College, 

Kesteren 
2    2      2  1    3  2  8  4 

Van Lodenstein College, 

Barneveld 
                       

Overig  1        1        1  1  2 

Totaal:  10  5  9  6  4  5  1  3  7  3  31  22 
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9. Jaarverslag Vertrouwenspersonen 
 
In dit jaar hebben beide vertrouwenspersonen niet alle afgesproken acties uit kunnen voeren. Vanwege 

de situatie rond Covid‐19 was er weken geen school. Dit bemoeilijkte het werk van de IVP.  

 

De vertrouwenspersonen zijn ook dit  jaar weer betrokken geweest bij de  implementatie van de Wet 

Sociale Veiligheid (2015) op onze school. De vertrouwenspersonen houden via een nieuwsbrief contact 

met de Stichting School & Veiligheid en worden zo op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, 

studiedagen etc. Er is dit jaar geen studiedag gevolgd.  

 

In 2021 zijn de volgende, deels geplande, activiteiten gedaan:  

1a. De IVP heeft zich aan het begin van het nieuwe schooljaar voorgesteld aan de groepen 5,6,7 en 8. En 

in de schoolnieuwsbrief aan de ouders. 

 

1b. De poster met gegevens van de IVP hangt in de 

school en de folder "Ik wil je helpen" is opgehangen 

c.q. uitgereikt aan leerlingen van de groepen 5, 6, 

7 en 8. En digitaal meegestuurd naar ouders via de 

schoolnieuwsbrief. 

 

2. De IVP heeft samen met de coördinator Sociale 

Veiligheid  (Arjan  Slootweg)  een  filmpje 

opgenomen  om  ouders  te  bemoedigen  toen  de 

leerlingen thuis onderwijs moesten volgen en ze te 

wijzen op hulp die ingezet kon worden als het thuis 

om welke  reden dan ook niet ging. Dit  filmpje  is 

verstuurd naar de ouders en op de website gezet. 

Er is geen respons op gekomen. 

 

3. De IVP heeft zich  ingezet om als school mee te 

doen  met  de  Week  tegen  Pesten  (sept).  In  de 

klassen  zijn  lessen  gegeven.  Ouders  zijn  daarbij 

betrokken via de nieuwsbrief.  

 

4. Directie heeft ouders diverse keren geïnformeerd over het thema Sociale Veiligheid dat dit jaar wat 

meer dan anders op de kaart stond. De IVP heeft meegedacht en directie geadviseerd.   

 

5.  De  Interne  Vertrouwenspersoon  is  enkele  keren  benaderd  door  personen.  Redenen: 

‐ Vermeende lichamelijke mishandeling door een leerkracht. Klager is door IVP doorgestuurd naar EVP. 

Na gesprek heeft klager zelf actie ondernomen door  in gesprek te gaan met de betreffende persoon. 

‐ Klachten betreffende de veiligheid van een groep en van individuele leerlingen daarin. Tevens over het 

handelen van de betreffende  leerkracht. Deze klacht  is door IVP en  IB opgepakt, na gesprek met alle 

betrokkenen is deze situatie verbeterd. 

 

6. De  IVP  is betrokken geweest bij het monitoren van de Sociale Veiligheid  (groep 6,7 en 8) via een 

leerling enquête. 

 

7. De EVP heeft bij een pestsituatie een concrete inbreng gehad (gesprek IB, leerkrachten en ouders). 
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Urenverantwoording: niet exact bijgehouden. Op jaarbasis staat er 20 uur voor het uitoefenen van deze 

functie (taakbeleid, IVP). IVP is van plan om met ingang van het nieuwe jaar de bestede tijd te registreren 

omdat de hoeveelheid blijkt toe te nemen en meer is dan de beschikbare tijd.  

 

De  Interne Vertrouwenspersoon kan vrij gemakkelijk contact  leggen met de directeur en kan  indien 

nodig met hem ontvangen signalen bespreken. Dat bleek dit jaar soms nodig te zijn.  

 

De beide vertrouwenspersonen spreken elkaar als daar aanleiding toe  is. We houden elkaar alert en 

waken samen over het behoud van zorgvuldigheid en respect in het omgaan met alle betrokkenen bij 

de Eben‐Haëzerschool.  

 

April 2022 

de vertrouwenspersonen (resp. IVP en EVP) C. Dorst en D. van der Hoek 
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10.  Klachtenregeling 
De klachtenregeling zoals die we die op school hanteren  is opgenomen  in de schoolgids 2021‐2022, 

hoofdstuk 7.19 zodat bij klachten duidelijk  is waar men terecht kan. In het kalenderjaar 2021   zijn er 

geen klachten via deze klachtenregeling ingediend of in behandeling genomen. 

 

 

11. Huisvesting 
 

In 2018 is er door de gemeente een beleidsrijk Strategisch Huisvestingsplan vastgesteld. Dit komt er op 

neer dat voor de Eben‐Haëzerschool pas na 60 jaar ruimte is voor nieuw‐ of herbouw. In het kader van 

deze verlenging van de technische levensduur heeft het bevoegd gezag het opstellen van een meerjaren 

onderhoudsplan uitbesteedt. Ook de regie op het onderhoud zal worden uitbesteed.  

 

In 2020 hebben alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats gehad. Vanwege de Corona‐

maatregelen  hebben  we  minder  onderhoudswerkzaamheden  verricht  dan  gepland.  Het  groot 

onderhoud wordt vormgegeven langs het meerjaren onderhoudsplan. Zo is in het voorjaar van 2021 de 

verwarmingsinstallatie  van het  voorste deel  van de  school  vervangen. Voor  kleine  reparaties wordt 

gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

 

Duurzaamheid  vinden  we  een  belangrijk  aspect  vanuit  onze  identiteit.  We  willen  onze 

verantwoordelijkheid nemen om als goed rentmeester voor onze school en omgeving te zorgen. We 

nemen dit aspect niet alleen bij allerhande  investeringen voor zowel huisvesting als onderwijs mee, 

maar  geven  duurzaamheid  ook  plaats  binnen  ons  onderwijs.  Dit  doen  we  door  hier  binnen 

burgerschapskunde aandacht te geven aan thema’s als schepping en natuur. 
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12.  Communicatie 

 

12.1. Interne en externe ontwikkelingen  
In dit tijdperk wordt veelal gecommuniceerd via digitale media. Een belangrijk medium is hierin e‐mail. 

Sinds 2021 is ook het Parro‐platform in gebruik. Naast directe communicatie van de groepsleerkracht 

met ouders vindt ook de schoolbrede communicatie, waaronder de nieuwsbrief voor ouders via Parro 

plaats. Daarnaast worden ouders geïnformeerd via het ouderportaal van het LVS ParnasSys waarmee 

ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen.  Er zijn ook relaties met instanties buiten de school. 

Veelal gaat het daarbij om extra ondersteuning van leerlingen.  

 

12.2. Politiek en maatschappij  
Het onderwijs  is onderdeel van het publieke debat. Hier speelt efficiency een steeds belangrijker rol. 

Daarnaast wordt vanuit de politiek ook gekeken naar de prestaties van de scholen. Het  is niet alleen 

belangrijk om de  focus  te  richten op de prestaties,  ze doen er wel degelijk  toe, maar het  is  tevens 

belangrijk de focus te richten op het proces hoe de prestaties bereikt worden. In dit kader is het goed 

dat de Onderwijsinspectie de normen heeft losgelaten betreffende tussentijdse toetsen: de school is nu 

zelf aan zet en krijgt de kans meer eigenaar te worden van het onderwijs en de kwaliteit.  

Daarnaast  heeft  een  leerling  niet  alleen  cognitieve  mogelijkheden,  maar  ook  sociaal‐emotioneel 

probeert de school de leerling in zijn ontwikkeling te stimuleren.  

Aan  scholen worden  steeds meer eisen gesteld die onderwijsinhoudelijk  ingrijpen of die betrekking 

hebben op het personeelsbeleid. Bij de overheid wordt het reformatorisch onderwijs vertegenwoordigd 

door de VGS.  

 

Als reformatorische school weten we ons verbonden met diverse kerkelijke denominaties. Binnen een 

termijn van twee jaar gaat het Collectief Bestuur met alle kerkenraden in gesprek. Gedurende dit 

gesprek wordt onder andere gesproken over hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. 

Gezin, Kerk en School vormen een driehoek. Onder andere geven we daar op deze wijze invulling aan. 

12.3. Verantwoording  
Het bestuur en de toezichthouder willen op een eerlijke, transparante wijze verantwoording afleggen 

van het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. Dit jaarverslag draagt daaraan bij. Verantwoording 

wordt afgelegd ten aanzien van de accountant voor de financiën, de inspecteur voor het onderwijs en 

ouders voor het gevoerde beleid.  
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12.4. Website  
Om op een moderne manier te communiceren met de mensen om ons heen en om te zorgen voor een 

goede PR is een goede website onontbeerlijk. De website neemt hier een belangrijk positie in. In 2021 

is er een promotiefilm van de school gemaakt. Deze wordt via de website en een eigen YouTube‐kanaal 

aangeboden. 

 

12.5. Communicatieplan 
In het verslagjaar is verder invulling gegeven aan het opstellen van een communicatieplan. Hierbij zijn 

naast de MR ook de toezichthouders en een vrijwilliger uit de achterban van ouders met expertise op 

het gebied van communicatie en PR betrokken.  Inmiddels  is er vanuit voornoemde betrokkenen een 

initiatief gestart om actief het de slag te gaan met promotie.   
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13.  Jaarverslag MR 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Eben‐Haëzerschool te Bennekom 
over het kalenderjaar 2021. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.   
  
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 
overzicht  van de onderwerpen die  in het  afgelopen  schooljaar  in de  vergaderingen  zijn behandeld. 
Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende schooljaar.  
 
Samenstelling MR 
De MR  is  samengesteld uit 6 personen, 3 personen uit de personeelsgeleding en 3 personen uit de 
oudergeleding. 
Namens de oudergeleding maakten in 2020 deel uit van de MR:  mevr. J van der Maas (voorzitter), Dhr. 
A. van Gent en mevr. D. Bazen. 
Namens de personeelsgeleding namen deel: mevr. R. Verheij, mevr. L. Hazeleger en mevr. M. van Kan 
(secretaris). 
 
Werkwijze MR 
Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de 
wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR 
overlegt met het bestuur, de directie en het MT van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid.    
 
De MR heeft een adviserende taak en moet ook haar instemming geven over bepaalde zaken, zoals de 
formatie en de begroting.  
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR ziet ze haar rol daarbij vooral als ondersteunend aan het 
bevoegd gezag, en probeert steeds op positieve wijze mee te denken. 
 
Vergaderschema 
De MR heeft in 2020 zes keer vergaderd. Ongeveer drie van de vier keer werd de vergadering bezocht 
door de directeur om de MR bij te praten over de zaken die op school speelden. Met het bestuur is er 
tweemaal een ambitie gesprek geweest.  
 
Onderwerpen 
Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 De begroting 2022 

 Vakantierooster 2021‐2022 

 Formatieplan 2021‐2022 

 Inhoud schoolgids 

 Strategisch personeelsbeleidsplan 

 Coronabeleid 

 Sociale veiligheid 

 Doorgaande lijn op school 

 AVG medewerkers 

 Eindrapport RIE 
 
Communicatie 
Via de nieuwsbrief werden de ouders op de hoogte gehouden van zaken die door de MR behandeld zijn. 
Via de weekbrief van het personeel werden de teamleden op de hoogte gehouden van de activiteiten 
van de MR. 
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Afsluiting 
Als MR beseffen we dat we dit alles niet kunnen zonder de zegen van de Heere. We vinden het dan ook 
heel waardevol dat we iedere MR vergadering beginnen met een korte Bijbelstudie en gebed. Het jaar 
2021 en ook dit nieuwe jaar doen we het aan de hand van het Bijbelboek 1 en 2 Korinthe. 
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14.  Financiële paragraaf 
 

14.1. Treasury 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 

wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn 

niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar 

een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ en met het oog op het  zoveel als mogelijk waarborgen  van een goed beheer  van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd  inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de  regeling. Daarnaast  is  in dit statuut 

opgenomen  wie  welke  verantwoordelijkheden  op  dit  terrein  heeft.  Op  hoofdlijnen  staat  in  het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid  ten  aanzien  van beleggingen,  leningen  en derivaten met 

betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 

te zijn. 

14.2. Coronacrisis 
Vanwege de corona‐crisis heeft de school ook 2021 extra kosten gemaakt. Met name de personele en 

materiele schoonmaakkosten zijn toegenomen. Anderzijds zijn er  lagere kosten voor schoolreizen en 

overblijven zichtbaar. 

De coronacrisis heeft geen impact gehad op de meerjarenbegroting van 2021‐2025. 
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15.  Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 

15.1. Staat van baten en lasten 
    

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021   
  

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  Verschil 
Baten 

 
 

 
      

Rijksbijdragen 
 

                1.257  
 

                1.359                   1.254             104  
Overige overheidsbijdragen 

 
                     10  

 
                     14                         2               12  

Overige baten 
 

                     23  
 

                     34                        26                 8  
Totaal baten 

 
                1.290  

 
                1.406                   1.282             124  

 
 

 
 

      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

                1.063  
 

                1.094                   1.066               28  
Afschrijvingen 

 
                     35  

 
                     32                        32                 0  

Huisvestingslasten 
 

                     56  
 

                     58                        56                 2  
Leermiddelen 

 
                     72  

 
                     80                        60               20  

Overige instellingslasten 
 

                     59  
 

                     59                        60                -1  
Totaal lasten 

 
                1.286  

 
                1.324                   1.275               49  

 
 

 
 

      

Saldo baten en lasten 
 

                      4  
 

                     82                         7               75  
 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -1  
 

                     -1                        -                -1  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                      4  
 

                    81                         7               74  

 
 

 
 

     

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie. 
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         
  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 
Eben-Haëzerschool                  2.081                 81.953                   7.328         74.625  
Stichting                  1.728                     -487                        -            -487  
Totaal                 3.809                81.465                  7.328        74.137  
 

15.2. Algemeen 
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 

en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan het begin van 

het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 november 2020 en 

was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening mee gehouden dat 

hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot en 

met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk  is vastgesteld. Het beeld  in de 

monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.  

Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag  is 

hier  reeds  melding  van  gemaakt  en  is  er  een  verantwoording  opgenomen.  Onderdeel  van  deze 

omvangrijke gelden die het onderwijs  is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 

klas’. Hier is door de organisatie gebruik van gemaakt.  

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 

afwijkingen  vanwege  leerlingaantallen  en  ontwikkeling  van  de  compensatie  voor  de 

leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidie en de 

NPO bijdragen die  vanaf  augustus worden ontvangen.  In 2020 was  er  sprake  van  extra  loonkosten 

waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden 
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gematcht. Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten 

(41.000 euro)  laat zien waarvoor de baten reeds  in 2019 waren ontvangen. In 2021  is deze matching 

door tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse 

indexatie.  

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 

grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In de 

begroting wordt  er  van  uitgegaan  dat  gestegen  loonkosten  en  gestegen  pensioenpremies worden 

gecompenseerd  in  de  indexatie  van  de  bekostiging.  De  loonkosten  laten  als  gevolg  hiervan  een 

vergelijkbare overschrijding zien.  

15.3. Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 

categorie ten opzichte van de begroting. 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 104.000 euro. Dit is voor 26.000 euro toe te 

wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO baten 

(701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 61.000 euro aan extra baten. De subsidie ‘extra hulp 

in de klas’ betrof een bedrag van 29.000 euro. Daarnaast waren 12.000 euro baten subsidie studieverlof 

begroot.  Omdat  de  studie  echter  voortijdig  is  beëindigd  dient  de  subsidie  die  reeds  in  2020 was 

verantwoord terugbetaald te worden. Hierdoor zijn de baten 22.000 euro lager dan begroot. Daarnaast 

wijkt de bijdrage Passend onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband 

welke in december is ontvangen (in totaal 5.000 euro hogere baten). Er is 5.000 euro meer ontvangen 

voor zorgarrangementen. 

De bijdragen vanuit de gemeente zijn bijna 14.000 euro. Dit betreft subsidie pilot jeugdzorg. De begrote 

subsidie van 1.900 euro voor vandalisme is niet ontvangen. 

De overige baten komen 8.000 euro hoger uit dan begroot. Er is ruim 15.000 euro ontvangen vanwege 

detachering van personeel. Daartegenover zijn de overige baten, bestaande uit bijdragen overblijven en 

schoolreis, bijna 7.000 lager dan begroot.  De baten (5.000 euro) van de stichting zijn hier opgenomen. 

Deze wijken 3.000 euro af van de begroting.  

De personele lasten komen op totaalniveau 28.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 6.000 euro heeft 

dit betrekking op loonkosten en voor 22.000 euro op overige personele lasten. De afwijking van deze 

kosten kent de volgende verklaringen:  

o Voor  22.000  euro  wordt  dit  verklaard  vanwege  de  CAO  wijziging.  Deze  is  in  november 

vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o De gerealiseerde inzet is 0,79 fte hoger dan begroot. Hierdoor zijn de loonkosten circa 43.000 

euro hoger dan begroot; 

o De ontvangen vergoedingen vanwege ziekte en zwangerschap zijn hoger dan de gerealiseerde 

vervangingskosten.  Daardoor  is  er  een  voordeel  op  de  vervangingskosten  gerealiseerd.  De 

vervangingskosten laten een voordeel zien van 37.000 euro ten opzichte van de begroting; 

o Als laatste verschil op de loonkosten is er een BWGS‐premierestitutie ontvangen. Deze was niet 

verwacht en bestaat uit een teruggave van ruim 22.000 euro, welke is gecorrigeerd op de sociale 

lasten; 

o De  overschrijding  van  22.000  euro  op  de  overige  personele  lasten  is  voor  25.000  euro 

veroorzaakt door hoge kosten voor schoolontwikkeling/begeleiding. Daar staan  lagere  lasten 

tegenover zoals (na)scholingskosten. 

 
De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd. 
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Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van bijna 5.000 euro. De overschrijding 

betreft  met  name  hogere  onderhoudskosten.  Daartegenover  staat  een  besparing  op  de 

schoonmaakkosten. 

Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 20.000 euro. Dit is toe te schrijven aan het 

onderwijsleerpakket (9.000 euro), computerkosten (5.000 euro), kopieerkosten (3.000 euro) en overige 

lasten (3.000 euro). 

De overige instellingslasten laten een besparing zien van 1.000 euro. Dit is voornamelijk toe te wijzen 

aan lagere kosten voor cultuureducatie en de schoolkrant. Daarnaast zijn de lasten (5.000 euro) van de 

stichting  hier  verwerkt.  Deze  zijn  ruim  2.000  euro  lager  dan  de  begroting.  Hier  staan  hogere 

telefoonkosten en kosten voor bestuurs‐/managementondersteuning tegenover. 

Er is geen rente begroot. De betaalde creditrente bedraagt ruim 1.000 euro.  

15.4. Balans 
 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Materiële vaste activa               171                189                181  
Totaal vaste activa              171               189               181  

       

Vorderingen                81                 74                 69  
Liquide middelen               568                464                452  
Totaal vlottende activa              649               538               522  

Totaal activa              820               727               703  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               364                282                239  
Bestemmingsreserves publiek               131                131                172  
Bestemmingsreserves privaat                10                 11                 13  
Bestemmingsfonds privaat                20                 19                 15  
Eigen vermogen              525               443               439  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               172                155                134  
Kortlopende schulden               123                130                130  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               820                727                703  
 

 

Bovenstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

De verschillen  in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere  jaren zijn reeds  in de vorige paragraaf 

opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  

In 2021 is er voor ruim 14.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

15.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 32.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 

activa is gedaald. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

ICT  5.200  euro 
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Leermiddelen  5.000  euro 

Inventaris en apparatuur  3.800  euro 

Totaal  14.000  euro 

De  ICT‐investeringen  hebben  betrekking  op  onder  meer  de  aanschaf  van  een  touchscreen.  De 

leermiddelen bestaan onder meer uit  leesboeken en ‘Namen en Feiten’. De  investeringen binnen het 

inventaris en apparatuur worden veroorzaakt door de aanschaf van leerling meubilair en bureaustoelen.  

De reserves zijn met circa 78.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen  de  reserves wordt  onderscheid  gemaakt  tussen  de  publieke  (school)  en  private  (stichting) 

reserves. 

De voorzieningen zijn met 21.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 22.500 euro 

gedoteerd en ruim 2.600 euro onttrokken  (vervanging cv‐ketel). Daarnaast heeft er op basis van het 

personeelsbestand een dotatie aan de voorziening jubileumuitkering plaatsgevonden. 
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16. Financieel beleid  

 

16.1. Doelen en resultaten 
Het  doel  van  de  vereniging  is  om  de  huidige  onderwijskwaliteit  te  behouden  en  zo  mogelijk  te 

verbeteren.  In  het  hoofdstuk  ‘onderwijs’  zijn  de  verschillende  doelen,  zoals  geformuleerd  in  het 

schoolplan  reeds  benoemd.  In  de  begroting  zijn  deze  uitgangspunten  altijd  de  leidraad.  Indien  de 

gewenste  invulling hiervan binnen de begroting niet passend  is, wordt nagegaan waar de  inzet van 

middelen  kan worden  verminderd,  echter  zonder  daarbij  al  teveel  afbreuk  te  hoeven  doen  aan  de 

doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel wenselijk. 

Specifiek:  Vanuit  intrinsieke  motivatie  die  terug  te  voeren  is  op  onze  missie  en  visie  waarin 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap belangrijke kernwaarden zijn hebben we een 

kwaliteitsverbetering ingezet. Meer eigenaarschap bij de leerkrachten ondersteunt door een verbeterde 

aanpak van de analyse van onderwijsresultaten. 

16.2. Treasury 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 

wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn 

niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar 

een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ en met het oog op het  zoveel als mogelijk waarborgen  van een goed beheer  van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd  inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de  regeling. Daarnaast  is  in dit statuut 

opgenomen  wie  welke  verantwoordelijkheden  op  dit  terrein  heeft.  Op  hoofdlijnen  staat  in  het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid  ten  aanzien  van beleggingen,  leningen  en derivaten met 

betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 

te zijn. 
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17. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

17.1. Leerlingen 
Bij  het  opstellen  van  de  meerjarenbegroting  2022‐2026  is  rekening  gehouden  met  de  volgende 

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

Onderbouw totaal  105  99  92  92  96  103 

Bovenbouw totaal  103  90  99  104  102  99 

Totaal  208  189  191  196  198  202 

 

 

 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met 

een stabiel leerlingaantal.  

17.2. FTE 

Functiecategorie  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

Directie  0,70  0,70  0,66  0,60  0,60  0,60 

Leerkracht  11,35  12,24  13,00  12,33  11,46  11,46 

Onderwijsondersteunend personeel  2,21  1,53  1,70  1,70  1,30  1,30 

Schoonmaak  0,53  0,53  0,50  0,50  0,50  0,50 

Vervanging eigen rekening  0,02  0,00  0,20  0,20  0,20  0,20 

Totaal  14,81  14,99  16,06  15,33  14,06  14,06 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 

jaren. De  leerlingen zijn  in 2021 verdeeld over 9 groepen. De bekostiging  is gebaseerd op 8 groepen. 

Gezien het verwachte stabiele leerlingaantal zal het aantal groepen teruggebracht moeten worden naar 

8.  In 2022 neemt de  inzet naar verwachting  toe, doordat de ontvangen gelden vanuit het Nationaal 

Programma Onderwijs. Wanneer deze gelden niet meer ontvangen worden  is er een teruggang  in de 

formatie begroot. Uiteindelijk zal bij een nieuwe begrotingsronde gekeken worden of de daadwerkelijke 

begrote afbouw nog noodzakelijk is. Het leerlingaantal kan namelijk positiever uitvallen, waardoor een 

afbouw van de inzet uitgesteld kan worden. 
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17.3. Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen              1.359               1.360                   1.226               1.182  
Overige overheidsbijdragen                   14                      2                         2                      2  
Overige baten                   34                    25                        28                    24  
Totaal baten              1.406               1.387                   1.256               1.208  

  
       

Lasten         

Personele lasten              1.094               1.149                   1.126               1.054  
Afschrijvingen                   32                    36                        35                    34  
Huisvestingslasten                   58                    56                        56                    56  
Leermiddelen                   80                    58                        60                    58  
Overige instellingslasten                   59                    60                        64                    60  
Totaal lasten              1.324               1.358                   1.340               1.261  

  
       

Saldo baten en lasten                  82                   28                      -85                  -54  
  

       

Saldo fin. baten en lasten                    -1                    -                        -                    -  
  

       

Nettoresultaat                   81                    28                       -85                   -54  
 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de komende 

jaren wisselende resultaten zien. In de begroting van 2022 zijn hogere personele lasten opgenomen door 

een begrote toename van de formatie wat de belangrijkste reden voor het dalende resultaat is.  

Voor 2025 en 2026  zijn eveneens negatieve  resultaten begroot. Van  jaar  tot  jaar  zal nader bepaald 

worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk 

van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders 

van onder andere de kengetallen.  

De  belangrijkste  ontwikkeling  in  de meerjarenbegroting  is  de  verwachte  teruggang  in  de  formatie 

vanwege een stabiel leerlingaantal in combinatie met de huidige situatie waarin er meer groepen zijn, 

dan dat er bekostigd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eben‐Haëzerschool 
Streekschool voor Reformatorisch Onderwijs 

43 
 

17.4. Balans  
 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Materiële vaste activa               171                172                167                143  
Totaal vaste activa              171               172               167               143  

         
Vorderingen                81                 69                 69                 69  
Liquide middelen               568                579                473                443  
Totaal vlottende activa              649               648               542               512  

         
Totaal activa              820               819               709               656  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve               364                376                292                238  
Best. reserve publiek               131                131                131                131  
Best. reserve privaat                30                 30                 30                 30  
Eigen vermogen              525               537               453               399  

  
       

Voorzieningen               172                159                133                133  
Kortlopende schulden               123                123                123                123  

  
       

Totaal passiva              820               819               709               656  
 

Bovenstaande  tabel  toont de  balans  over  2021  en de  jaren hierop  volgend. De balans  van  2021  is 

gebaseerd  op  de werkelijke  cijfers. De waarden  vanaf  2022  zijn  echter  berekend  op  basis  van  een 

voorlopige  inschatting  ten  tijde van de begroting  in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 

afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen doordecentralisatie 

van huisvesting plaatsgevonden. 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren af zullen nemen. Na 

2022 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen. De belangrijkste 

investering  voor 2022  is  een  vervangingsinvestering  ICT.  Er  is  aandacht  voor het opstellen  van  een 

investeringsplanning, waarbij de stelposten in de komende jaren gespecificeerd zullen worden. 

Door  de  huidige  begrote  resultaten  zal  het  eigen  vermogen  zich  overeenkomstig  ontwikkelen.  De 

voorziening groot onderhoud laat een dalend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende 

jaren.  De  belangrijkste  onttrekkingen  voor  de  komende  jaren  zijn;  het  vervangen  van  de  keuken, 

vervanging van verlichtingsarmaturen en nieuwe vloerbedekking. 

 

De  liquide  middelen  laten  een  verwachte  daling  zien.  De  belangrijkste  redenen  hiervoor  zijn  de 

verwachte onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud en de negatieve resultaten. 
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18. Financiële positie 

18.1. Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 

de begrote waarden getoond. De norm betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De organisatie 

hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de toelichting.  

Kengetal  Norm  2020  2021  2022  2023  2024 

Solvabiliteit  0,30  0,61  0,64  0,66  0,64  0,61 

Weerstandsvermogen inspectie  5%  34,34%  37,30%  38,75%  36,06%  33,06% 

Liquiditeit  1,50  4,15  5,26  5,26  4,40  4,16 

Rentabiliteit  n.v.t.  0,30%  5,79%  2,05%  ‐6,74%  ‐4,43% 

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen)  <1  0,92  1,05  1,07  0,90  0,83 

De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk geeft 

alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige normen zijn dermate 

laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  

De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 

lange als op de korte  termijn. Bij een waarde die hoger  ligt dan 0,5  is er meer eigen vermogen dan 

vreemd vermogen. De norm is gesteld op 0,3. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim 

boven.  

Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 

te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 

de  totale  baten.  Hier  wordt  ruimschoots  aan  voldaan.  Voor  onze  organisatie  wordt  een  andere 

berekening  van  het  weerstandsvermogen  gehanteerd.  Hierbij  wordt  het  eigen  vermogen  eerst 

gecorrigeerd  door  de  aanwezige materiële  vaste  activa. Dit  deel  is  immers  direct  beschikbaar  voor 

financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  

Kengetal  Norm  2020  2021  2022  2023  2024 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau)  15%  20,20%  26,03%  26,88%  23,30%  21,65% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau)  15%  20,82%  23,85%  24,67%  20,84%  19,10% 

De  liquiditeit  geeft  de  verhouding  tussen  de  kortlopende  vorderingen  en  liquide middelen  en  de 

kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden. 

Bij  een waarde  van  1,5  zijn  de  aanwezige  kortlopende middelen  anderhalve  keer  zo  hoog  als  de 

kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  

De rentabiliteit is nu twee jaar positief. Voor de toekomst wordt een negatieve rentabiliteit verwacht, 

als gevolg van negatief begrote resultaten. De rentabiliteit  is  in een  ideale situatie nul. Hierbij zijn de 

totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een 

negatieve  rentabiliteit  hoeft  geen  probleem  te  zijn  als  de  buffers  daar  hoog  genoeg  voor  zijn.  De 

inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  

De signaleringswaarde  is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 

waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging houdt 

gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 

buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig 
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is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet  in gevaar  te brengen. Naast deze buffer 

wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 

o Er  is  een  vordering  opgenomen  aan  het ministerie  van  OCW  vanwege  een  onregelmatig 

betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 

vervalt deze  vordering  en  zal  in mindering worden  gebracht op het  eigen  vermogen. Deze 

vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;  

o Voor  2023  dient  de  voorziening  groot  onderhoud  te  worden  omgezet  naar  een  nieuwe 

systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van 

de voorziening benodigd is (wat ten koste gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog niet 

exact bekend maar zal substantieel zijn; 

o In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. Er wordt 

reeds  substantieel  negatief  begroot,  wat  zorgt  voor  een  lager  weerstandsvermogen  en 

daarmee een eigen vermogen die dichterbij de signaleringswaarde komt te liggen. 
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19. Risico’s en risicobeheersing 
 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus waarbij 

de directie,  samen met een externe adviseur van VGS, de ontwikkeling van de  financiële prestaties 

monitort  en  hier  ook  periodiek  verantwoording  over  aflegt  richting  het  bestuur. De  basis  voor  de 

verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 

elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In 

deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld 

in hoeverre acties nodig zijn. 

Daarnaast  is ten behoeve van de  interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen  met  een  financieel  risico.  Hierin  is  de  functiescheiding,  overdraagbaarheid  en 

betrouwbaarheid  van  informatie  gewaarborgd.  Tussen  het  bestuur  en  haar  administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 

19.1. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed 

is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  

Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond. De verwachting 

is dat de komende jaren de formatie eerst toeneemt en daarna enigszins daalt. Mogelijk risico is echter 

wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel 

ingezet moet worden om gaten op  te vullen. Het bestuur  is hiervan op de hoogte en probeert deze 

ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 

Een meer school‐specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 

kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal 

is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.  

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid 

van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als 

deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht 

aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  

In  het  verlengde  hiervan  zijn  er  diverse  risico’s  omtrent  onderwijskwaliteit  te  onderkennen.  De 

deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van  leerlingen of 

inspanningskosten  om  de  onderwijskwaliteit  op  peil  te  krijgen.  Er wordt  het  personeel  zoveel  als 

mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. 

Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen 

is dat vanaf 2023 de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek opgebouwd dient te 

worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per onderhoudscomponent én 

zal op  een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het  effect  van deze  andere  systematiek  is 

meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft 

dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht worden aan risico’s die 

kunnen gaan  spelen bij nieuwbouw of  renovatie. Ook  leegstand of  juist het gebrek aan  ruimtes  zijn 

risico’s die zich kunnen voordoen.  
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Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 

eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet‐financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt 

het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

19.2. Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar  is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer  is 

gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%.  

Om  niet  onnodig  de  risicobuffer  aan  te  spreken,  wordt  in  elk  geval  getracht  om  risico’s  tijdig  te 

onderkennen, om  indien nodig acties  te ondernemen om de  impact van het  risico  te verkleinen. De 

meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 

de pas  lopend kostenpatroon  is  zo  inzichtelijk. Ook kunnen  in de meerjarenbegroting aanpassingen 

doorgerekend worden.  

De hierboven beschreven  risicobeheersings‐ en controlesystemen  zijn het afgelopen  jaar  toereikend 

geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie  in gevaar 

hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus waarbij 

de  directie  samen met  een  externe  adviseur  van  VGS  de  ontwikkeling  van  de  financiële  prestaties 

monitort  en  hier  ook  periodiek  verantwoording  over  aflegt  richting  het  bestuur. De  basis  voor  de 

verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 

elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In 

deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld 

in hoeverre acties nodig zijn. 

Daarnaast  is ten behoeve van de  interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen  met  een  financieel  risico.  Hierin  is  de  functiescheiding,  overdraagbaarheid  en 

betrouwbaarheid  van  informatie  gewaarborgd.  Tussen  het  bestuur  en  haar  administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
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Bijlage 1 Toezichthoudend bestuur d.d. 31‐12‐2021 
 

Naam:  Functie:  Taken / portefeuille: 

Dhr. E.J. Preuter  Toezichthouder ‐ voorzitter  Algemene zaken 
Financiën 
Identiteit 
Personeelszaken 

Dhr. J. Bosch  Toezichthouder – secretaris  Secretariaat 
Identiteit 
Communicatie 

Mevr. I. van Driel  Toezichthouder  Identiteit 
Personeelszaken 
 

Dhr. A. van Wolfswinkel  Toezichthouder  Huisvesting 
Identiteit 
 

Mevr. H. Bakker  Toezichthouder  Identiteit 
Personeelszaken 
Onderwijs 
 

     

De toezichthouders hebben geen geldelijke vergoeding ontvangen voor de door hen uitgevoerde 

activiteiten voor de Stichting.  
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Bijlage 2 Cyclisch werken 
De halfjaarlijkse analyse is een onderdeel van cyclisch werken. Wij hebben daar de READ‐cyclus voor 
ontwikkeld. De stappen van de READ‐cyclus kun je zowel bij de analyse van de Cito‐, IEP‐ en Diatoetsen 
volgen. 
 
 Resultaten 
 Evaluatie 
 Aanpassingen 
 Doen 

De resultaten als vertrekpunt vertellen je wat het huidige niveau van de leerling is. Bij de evaluatie kijk 
je wat de groei is geweest en in welke context de leerling hier is gekomen. Hierdoor ontstaat begrip, 
die nodig is om te bepalen welke aanpassingen er nodig zijn in de vervolgaanpak. Alles staat in dienst 
om de leerling beter te begrijpen en te bepalen wat je de komende periode gaat doen! 

De resultaten voer je in en worden inzichtelijk in Leeruniek. Hieronder leggen we uit hoe je die 
evalueert en hoe je de aanpassingen voor de aanpak bepaalt en noteert. De uitvoering gebeurt daarna 
natuurlijk in het klaslokaal 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 170.844     189.012     

170.844         189.012         

Vlottende activa
Vorderingen 80.968       74.496       
Liquide middelen 567.959     463.833     

648.927         538.329         

Totaal 819.772         727.341         

PASSIVA

Eigen vermogen 524.530         443.065         

Voorzieningen 171.901         154.567         

Kortlopende schulden 123.341         129.710         

Totaal 819.772         727.341         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

Baten
Rijksbijdragen 1.358.571      1.254.259      1.257.446    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 13.662           1.900            10.198         
Overige baten 34.098           25.800          22.568         

Totaal baten 1.406.331      1.281.959     1.290.212    

Lasten
Personeelslasten 1.094.300      1.066.269      1.063.467    
Afschrijvingen 32.248           32.062          35.032         
Huisvestingslasten 58.108           56.000          55.769         
Overige lasten 139.210         120.300         131.458       

Totaal lasten 1.323.866      1.274.631     1.285.726    

Saldo baten en lasten 82.465           7.328           4.486          

Financiële baten en lasten 999-               -                  677-             

RESULTAAT BOEKJAAR 81.465           7.328           3.809          

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 81.465 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 81.953          
Bestemmingsreserves privaat 1.577-            
Bestemmingsfonds privaat 1.090            

Totaal 81.465         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 82.465       4.486         

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 32.248       35.032       
- Mutaties van voorzieningen 17.334       20.961       

49.582       55.993       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 6.473-         5.190-         
- Mutaties kortlopende schulden 6.368-         12             

12.841-       5.178-         

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 119.206     55.301       

Ontvangen interest 999-           677-           

Totaal 999-           677-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 118.207     54.624      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 14.080-       43.127-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 14.080-      43.127-      

Mutatie van liquide middelen 104.127     11.497       

2021 2020

54



GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/kopieerapperaat 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden/touchscreens 8 Zonnepanelen -

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

23 juni 2022
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Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2021-2022 dat betrekking heeft op 2021 en de in 2021 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal
Dit is het kapitaal dat bij oprichting van de rechtspersoon is gestort.

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves publiek
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-
stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Bestemmingsfondsen privaat
Hieronder worden de bestemmingsfondsen opgenomen die gevormd zijn vanuit private middelen, waaraan een 
specifieke bestemming is toegekend door derden. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening 
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden 
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 
waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 110,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 19.679           7.184             12.495             -                    -                    492                12.003           19.679           7.675             

Inventaris en apparatuur 200.396          102.611          97.785             9.038             -                    20.443            86.380           207.130          120.750          
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 146.176          67.445            78.731             5.043             -                    11.313            72.461           150.371          77.909           

Totaal 366.251          177.239          189.012           14.080           -                    32.248            170.844          377.179          206.335          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 2.304             2.304             -                     
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 848                848                -                     

Totaal 3.152             3.152             -                     

Vorderingen

Debiteuren 4.575              2.273             
OCW/EZ 59.655            55.698           
Gemeenten en GR's 1.459              -                    

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 15.279           16.525           
Overlopende activa 15.279            16.525           

Totaal 80.968            74.496           

Liquide middelen

Kasmiddelen 14                 51                 
Tegoeden op bank- en girorekeningen 567.945          463.782          

Totaal 567.959          463.833          

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2021 2020

2021 2020

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Stichtingskapitaal
Stichtingskapitaal 5                   -                    -                    5                   

5                   5                   

Algemene reserve
Algemene reserve 282.085          81.953            -                    364.038          

282.085          364.038          

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve personeel 20.000           -                    -                    20.000           
Bestemmingsreserve materieel 110.889          -                    -                    110.889          

130.889          130.889          

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 11.218           1.577-              -                    9.641             

11.218           9.641             

Bestemmingsfonds (privaat)
Schoolfonds 18.868           1.090              -                    19.957           

18.868           19.957           

Totaal 443.065          81.465            -                    524.530          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 10.936             703                -                    -                    11.638           -                    11.638           
Voorziening voor groot onderhoud 143.631           22.500           5.869             -                    160.262          61.291           98.971           

Totaal 154.567           23.203           5.869             -                    171.901          61.291           110.610          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 10.936             703                -                    -                    11.638           -                    11.638           

10.936             703                -                    -                    11.638           -                    11.638           

Stand per 31-12-2021Stand per 1-1-2021
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Kortlopende schulden

Crediteuren 15.642            18.316           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 45.204            36.451           
Schulden ter zake van pensioenen 14.682            17.912           
Kortlopende overige schulden 9.202              18.367           

84.729            91.046           
Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 731                -                    
  Vakantiegeld en -dagen 37.881           32.553           
  Overige overlopende passiva 0                   6.111             

Overlopende passiva 38.612            38.664           

Totaal 123.341          129.710          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

Lerarenbeurs 2020/2021 2020-2021
Impuls en innovatie 
bewegingsonderwijs IIB210058

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -                -                

2021 2020

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.182.945       1.149.249       1.132.876       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 9.674-             12.697           22.372           
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 124.491         41.890           41.637           

114.817         54.587           64.008           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 
SWV 60.809           50.423           60.562           

Totaal 1.358.571       1.254.259       1.257.446       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Huisvesting -                    1.900             1.995             
  Overig 13.662           -                    8.203             

13.662           1.900             10.198           

Totaal 13.662           1.900             10.198           
 

Overige baten

Verhuur 3.878             4.150             3.318             

Overige
  Bestuursbaten 4.588             7.500             5.614             
  Giften inz ANBI-instelling 200                150                720                
  Detachering 15.400           -                    -                    
  Overige baten personeel 2.442             -                    1.960             
  Overige 7.591             14.000           10.955           

30.220           21.650           19.249           

Totaal 34.098           25.800           22.568           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 797.277         744.173         773.605         
Sociale lasten 114.334         129.708         104.140         
Premies Participatiefonds 404                509                690                
Premies VFGS 28.973           27.699           27.651           
Pensioenlasten 124.256         113.598         118.252         

1.065.244       1.015.687       1.024.338       

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 703                8.603             188-                
Personeel niet in loondienst 25.510           18.000           10.333           

Overige
  (Na)scholingskosten 2.460             13.000           8.142             
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 28.732           4.000             11.953           
  Kosten werving personeel 5.140             1.000             4.803             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 3.666             5.000             1.212             
  Representatiekosten personeel 3.521             -                    2.620             
  Overige 2.502             979                7.492             
Totaal overige 46.020           23.979           36.222           

72.232           50.582           46.368           

Af: uitkeringen 43.177-           -                    7.239-             

Totaal 1.094.300       1.066.269       1.063.467       

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 16 FTE. (2020 15)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 492                492                492                
Inventaris en apparatuur 20.443           20.029           23.018           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 11.313           11.541           11.521           

Totaal 32.248           32.062           35.032           

Huisvestingslasten

Onderhoud 5.606             5.500             4.422             
Energie en water 18.726           17.000           17.182           
Schoonmaakkosten 3.621             5.000             6.019             
Belastingen en heffingen 6.273             5.000             4.785             
Dotatie voorziening onderhoud 22.500           22.500           22.500           
Bewaking/beveiliging 1.382             1.000             861                

Totaal 58.108           56.000           55.769           
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2021 Begroting 2021 2020
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 25.303           25.000           24.410           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.934             2.900             2.934             
Telefoon- en portokosten e.d 3.006             1.500             2.985             
Kantoorartikelen 62                  250                82                  
Stichtingslasten 5.275             7.650             4.415             
Bestuurs-/managementondersteuning 965                -                    7.885             

37.545           37.300           42.711           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 1.784             1.000             3.659             

1.784             1.000             3.659             
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 42.197           33.000           37.976           
Computerkosten 23.328           18.000           20.628           
Kopieer- en stencilkosten 9.780             7.000             10.026           
Overige lasten 4.503             2.000             3.574             

79.809           60.000           72.204           
Overige
Kantinekosten 3.507             2.000             2.438             
Cultuureducatie 470                3.000             823                
Schoolkrant -                    2.000             10                  
Abonnementen 1.326             1.000             1.216             
Verzekeringen 485                500                474                
Medezeggenschapsraad 527                1.000             454                
Overige 13.757           12.500           7.471             

20.072           22.000           12.885           

Totaal 139.210         120.300         131.458         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.934             2.900             2.934             

Accountantslasten 2.934             2.900             2.934             

Financiële baten en lasten

Rentelasten 999-                -                    677-                

Totaal 999-                -                    677-                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige

Eigen 
vermogen     

31-12-2021

Resultaat jaar 
2021

Omzet Art. 2:403 BW  
ja/nee

Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
niet van toepassing
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2021

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,7                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 52.717
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.053
Subtotaal € 62.769

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 86.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 62.769

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 0,7                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 52.293
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.951
Subtotaal € 61.244

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 83.300
Bezoldiging € 61.244

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag is berekend
conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 124000. 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 vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

JB Roodbeen

WNT-verantwoording 2021 - Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische 
Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische 
Grondslag  van toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
E.J. Preuter Penningmeester
J. Bosch Lid
H. van Driel-Paul Lid
H.W. Bakker- van Leeuwen Lid
E.W. van Roekel Lid 2021 uitgetreden
W. Doeleman Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Ten behoeve van het kopieerapparaat is een contract afgesloten met Ricoh. Het contract loopt per januari 2021 en 
heeft een looptijd van 60 maanden. De contractwaarde betreft € 425,- per maand.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting tot het Verstrekken 

van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs 

op Reformatorische Grondslag te Bennekom gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot het Verstrekken 

van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag op 31 december 2021 en 

van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 

Reformatorische Grondslag zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 



 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.  

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 



 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 23 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

T. van Dolderen RA MSc 

 

 



BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE EBEN - HAEZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.358.571 1.254.259  1.257.446  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 13.662      1.900        10.198      
Overige baten 29.310      18.150      16.406      

Totaal baten 1.401.544  1.274.309  1.284.050  

Lasten
Personeelslasten 1.094.300  1.066.269  1.063.467  
Afschrijvingen 32.248      32.062      35.032      
Huisvestingslasten 58.108      56.000      55.769      
Overige lasten 133.935    112.650    127.043    

Totaal lasten 1.318.591  1.266.981  1.281.311  

Saldo baten en lasten 82.952      7.328        2.739        

Financiële baten en lasten 999-           -               658-           

Netto resultaat 81.953      7.328        2.081        

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE STICHTING

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 200           150           735           
Bijdragen m.b.t. fondsen 4.578        7.000        5.427        
Overige baten 10            500           -               

Totaal baten 4.788        7.650        6.162        

Lasten
Personele lasten 96            500           551           
Lasten m.b.t. fondsen 3.488        7.000        2.052        
Overige lasten 1.691        150           1.812        

Totaal lasten 5.275        7.650        4.415        

Saldo baten en lasten 487-           -               1.747        

Financiële baten en lasten -               -               19-            

Netto resultaat 487-           -               1.728        

2021 Begroting 2021 2020
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