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Voorwoord  
 
Via dit jaarverslag willen we u inzicht geven in het verloop van het schoolleven in 2021. Onderdelen die aan de 
orde komen zijn het onderwijs (en de ontwikkeling ervan), de professionalisering van het team, de financiën enz. 
Uit de hand des Heeren mochten we in 2021 als toezichthoudend bestuur, de directie (uitvoerend bestuur), de 
medezeggenschapsraad het  team en onze  leerlingen alles ontvangen wat nodig was om de schooltaken uit  te 
voeren.  

Het  jaar 2021 was opnieuw een bijzonder  jaar vanwege de coronacrisis. Het  jaar startte met een periode van 
thuisonderwijs; het jaar eindigde met een vervroegde kerstvakantie. In de gesprekken die we over de gevolgen 
van de corona voerden hebben we steeds aangegeven dat thuisonderwijs funest is voor kinderen, zeker ook voor 
de populatie van onze school. De leervertraging is duidelijk aanwezig. Binnen de school zijn alle geledingen blij 
met de NPO‐gelden, maar het is tekort om de ontstane schade in voldoende mate te kunnen herstellen.  

Het onderwijs uit de Bijbel mocht in Gods voorzienig beleid voortgang hebben. Het is het biddende uitzien van 
allen die bij de school betrokken zijn of de Heere de Bijbels boodschap wil zegenen tot tijdelijk, maar bovenal 
eeuwig welzijn van de leerlingen.   

Investeren  in  onderwijsontwikkeling  en  onderwijskwaliteit  stond  in  2021  hoog  in  het  vaandel. Mede  door  de 
coronapandemie was dat zeker nodig. Het deed een groot beroep op de inzet van de medewerkers. Het was in 
2021 hard werken. Gelukkig werd het met veel liefde en inzet gedaan, waarom we dan ook als uitvoerend en als 
toezichthoudend bestuur grote waardering hebben voor ons team.  

Terwijl  het  in  2020  niet  kon 
plaatsvinden,  werd  in  2021  de 
Centrale  Eindtoets  weer 
afgenomen.  Ook  de  LVS‐toetsen 
(E‐versie)  werden  in  mei/juni 
afgenomen.      Doel  van  deze 
afname was vooral om het niveau 
van de groepen als geheel en van 
de leerlingen elk in het bijzonder 
in  kaart  te  brengen.  Het  team 
maakt zich sterk om het onderwijs 
af  te  stemmen  op  de  behoefte 
van  de  leerlingen.  Naast  het 
toenemende  verschil  in  niveau 
waarvoor  passend  onderwijs 
nodig  is,  zagen  we  ook  in  2021 
weer  een  toename  van 
onderscheiden  gedrags‐  en 
gezinsproblematiek.  

Naast  blijdschap  was  er  ook 
verdriet en zorg. Veel verdriet wordt in stilte gedragen. Soms zijn verdriet en zorg bekend. Dat geldt ook binnen 
het schoolleven. Er vielen lege plaatsen in de familiekring van leerlingen, in de familiekring van collega’s en in de 
familiekring van verschillende directie‐/bestuursleden.   Er kwam ook een  lege plaats binnen het team. Na een 
ernstige ziekte, die begin 2021 doorzette, overleed collega Sarien Weststrate in de leeftijd van 54 jaar. Ze nam 30 
jaar  een  gewaardeerde  plaats  in  binnen  het  team.  Aan  allen  die  het  betreft  wensen  we  van  harte  Gods 
ondersteuning, kracht en vertroostende nabijheid toe.  

In dit voorwoord willen we ook onze dank uitspreken aan het adres van de vele vrijwilligers die binnen de één of 
andere werkgroep,  in de medezeggenschapsraad,  in het ouderpanel of  in het  toezichthoudend bestuur actief 
waren. Zonder hen zou het schoolleven niet zo kunnen functioneren als nu. Fijn om in onderlinge saamhorigheid 
de school te kunnen ondersteunen. Tegelijk vanaf deze plaats een hartelijke oproep om dit te blijven doen, want 
de school kan niet zonder de betrokkenheid van de ouders.  



 
 

Jaarverslag 2021  4   Ds. G.H. Kerstenschool - Yerseke 

Veel zaken passeren in dit jaarverslag de revue, hier en daar kijken we ook vooruit. Dat vooruit kijken is voor ons 
mensen erg lastig. Zaken kunnen zo snel een andere wending nemen, plots doen zich allerlei gebeurtenissen voor. 
Hoe ontwikkelt de pandemie verder? Hoe zal het gaan in het Nabije Oosten, het Midden Oosten en het Verre 
Oosten? Hoe zal het gaan met allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ethisch terrein in ons 
eigen land. In dat alles is slechts één ding dat we zeker weten: Bij de Heere zijn de antwoorden op al onze vragen 
bekend, omdat deze liggen opgesloten in Zijn onveranderlijke Raad. Mag dat ons rust en vertrouwen geven om 
het werk op onze school voor onze jongens en meisjes voort te zetten.   
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1. Organisatie  
 
Contactgegevens 

Naam schoolbestuur  Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Yerseke 

Bestuursnummer  42836 

Adres  Postbus 104 4400 AC Yerseke 

Telefoonnummer  0113‐571678 

Email  info@ghkerstenschool.nl 

Website  www.ghkerstenschool.nl 

Contactpersoon  E.J. (Lies) de Korte (directeur)  l.dekorte@ghkerstenschool.nl 

 
Juridische structuur 
De  juridische  vorm  van  de  rechtspersoon  is  een  vereniging.  Jaarlijks  wordt  de  algemene  ledenvergadering 
bijeengeroepen waarbij het jaarverslag wordt vastgesteld. Tijdens deze algemene ledenvergadering worden de 
leden van het toezichthoudend bestuur gekozen voor een periode van 3  jaar. Voor de verkiezingen wordt een 
bindende voordracht gesteld.  
 
Organisatiestructuur 
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Governance Code en Functiescheiding  
Onder de Code Goed Bestuur wordt verstaan dat er functiescheiding moet zijn tussen het bestuur van de school 
welke  als  bevoegd  gezag  functioneert,  en  het  toezicht  op  het  bevoegd  gezag  conform  een  vastgestelde 
bestuurscode.  
De  scheiding  tussen  toezicht  en  bestuur  heeft  gestalte  gekregen  door  het  hanteren  van  het  zogenaamde 
mandaatmodel. Het (toezichthoudend) bestuur voert de toezichthoudende taken uit, de bestuurlijke taken zijn 
vrijwel  volledig  gemandateerd aan de directeur‐bestuurder.  Een  uitzondering daarop  vormt de aanstelling  van 
personeel. De beslissing daarover ligt bij de toezichthouders.  
 
De ‘Code Goed Bestuur’ van de PO‐Raad, die ook door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) wordt 
gehanteerd, vormt het uitgangspunt voor het functioneren van bestuur en toezicht. In deze ‘Code Goed Bestuur’ 
zijn vier principes leidend.  

‐ Goed onderwijs aan alle kinderen. 
‐ Verbinding met de maatschappelijke context. 
‐ Professionaliteit 
‐ Integriteit en transparantie. 

 
Voor de verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen de toezichthouders, en de (gemandateerd) directeur 
is  een  managementstatuut  opgesteld.  In  het  verslagjaar  2021  hebben  er  geen  wijzigingen  van  dit  statuut 
plaatsgevonden.  
 
Directie/Uitvoerend Bestuur  

Naam  Functie  Aandachtsgebieden 

E.J. de Korte  Directeur  Dagelijkse leiding 
Onderwijs 
Financiën 
Personeel 

C.J. van der Hart  Adjunct‐directeur  Onderwijs 
Gebouw en onderhoud 
ICT en media 

 
Intern toezichtsorgaan 

Naam  Functie  Aandachtsgebieden 

Ds. C. van Krimpen  1e Voorzitter  Algemene zaken / personeel 

J.W. v/d Velde  1e Secretaris   Algemene zaken 

J.E. Everse  1e Penningmeester  Financiën 

P. van Vijven  2e Voorzitter  Onderwijs 

P.D. de Looff  2e Secretaris  Personeel 

J. de Jager  2e Penningmeester  Financiën 

O. Koster  Lid  Gebouw en onderhoud 

A.C. Scheele  Lid  Personeel 

H.F. Waverijn  Lid  Onderwijs 

J.L. Bolleman  Lid  Gebouw en onderhoud 

J.G. Duynkerke  Lid  Onderwijs  

 
In 2021 heeft K. Ras het toezichthoudend bestuur verlaten. Per maart 2021 is deze ontstane vacature en zijn de 
twee nog openstaande vacatures vervuld. Bij de vervulling van de vacatures is in het kader van de bestuurskracht 
expliciet gekeken naar de beschikbare expertise, zodat het toezichthoudend bestuur op professionele wijze haar 
taken kan uitvoeren.  
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De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen geen vergoedingen voor de verrichte werkzaamheden (of 
een vrijwilligersvergoeding). In afwijking van de governance code is omwille van de privacy van de vrijwilligers‐
bestuursleden, de vermelding van de (on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.  
Tevens hebben in afwijking van het advies uit de Code Goed Bestuur meerdere bestuursleden een zittingstermijn 
van meer  dan  8  jaar  om  de  continuïteit  van  de  bestuurlijke  verantwoording  als  intern  toezichthouder  en  de 
continuïteit van het professioneel toezichthouden te bevorderen. Binnen het toezichthoudend bestuur bewijst de 
praktijk dat er ook regelmatig personen na een kortere periode vertrekken, waarom het  langer aanblijven van 
anderen temeer noodzakelijk blijkt.  
 
Het jaarverslag van de toezichthouder is opgenomen in bijlage A.  
 
Medezeggenschap 
In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting. Bestuur, ouders en personeel 
hebben zich uitgesproken voor een medezeggenschapsraad met adviesrecht. Het is gebruikelijk dat vijf keer per 
jaar de MR bijeen komt. De MR vergadert gewoonlijk twee á drie weken voorafgaand aan de vergadering van het 
toezichthoudend  bestuur,  zodat  het  advies  kan  uitbrengen  over  aangeleverde  beleidsstukken.  De  directie 
(uitvoerend  bestuur)  informeert  de MR  elke  vergadering  over  actuele  zaken,  maar  geeft  ook  uitleg  over  de 
verplichte  documenten  o.a.  begroting,  jaarplan,  resultaten  en  jaarverslag.  De  MR  publiceert  ook  een  eigen 
jaarverslag. Twee keer per jaar wordt een gezamenlijke vergadering van de MR en het toezichthoudend bestuur 
gepland. Voor het jaar 2022 staat als eerste een gezamenlijke bijeenkomst rond ‘burgerschapsonderwijs’ op de 
agenda.  
  
In het  jaar 2021  is de MR ook steeds nauw betrokken geweest bij het opstellen van regels en het maken van 
afspraken die nodig waren i.v.m. de coronacrisis. Daarbij ging het om de schooltijden, de noodopvang e.a. 
 
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad is opgenomen in bijlage B 
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1.2. Profiel 
 
Missie & visie 
In 2019 is na een vijftal werksessies met het team het Schoolplan 2019‐2023 door de directie vastgesteld, door de 
MR van een positief advies voorzien en door het toezichthoudend bestuur goedgekeurd.  
Voor de schoolontwikkeling is/wordt door het team de metafoor van “het bouwen van een huis” gebruikt. Het 
huis bestaat uit vier kamers, die wijzen op de vier schoolontwikkelingsthema’s die elk door de ‘bewoners van die 
kamer’ (een leerteam) worden uitgewerkt.  
De grondwaarden en de missie vormen het fundament van ‘het huis’.: 

‐ Grondwaarden: Het Christelijk geloof en de Bijbelse liefde (Gods onfeilbaar Woord) 
‐ Missie: De school wil, in het besef van het reizen naar de eeuwige bestemming, onder inwachting van 

de  onmisbare  zegen  van  de  Heere,  Passend  Onderwijs  bieden  aan  onze  leerlingen,  zodat  ze  zich 
cognitief, sociaal en maatschappelijk kunnen ontwikkeling met als doel een goede doorstroom naar 
het vervolgonderwijs en een dienende opstelling in de wereld om ons heen.  

Vanuit de genoemde Grondwaarden (het fundament) zijn een aantal kernwaarden benoemd die het kader vormen 
voor onze visie nl.: Geborgenheid, Verantwoordelijkheid, Rust, Kwaliteit en Samenwerken.  
Binnen de metafoor van het huis duiden we de kernwaarden aan als de ‘vloerverwarming’ waarvan de warmte 
het hele huis doortrekt.  
In  het  Schoolplan  2019‐2023  zijn  een  ‘Visie  op  identiteit’,  een  ‘Visie  op  lesgeven’,  en  een  ‘Visie  op  leren’ 
beschreven. Deze kunnen als volgt worden samengevat: ‘We gaan voor reformatorisch onderwijs dat voldoet aan 
de  kwaliteitseisen  van  de  huidige  en  toekomstige  maatschappij  en  werken  daaraan  vanuit  een  Bijbels 
vertrekpunt’. 
(zie verder: Schoolplan 2019‐2023)  
In het verslagjaar 2021 heeft het team opnieuw veel tijd besteed aan de verdere inrichting van de ‘kamers van het 
huis. Verder is er veel aandacht besteed aan het zichtbaar/voelbaar/merkbaar worden van de kernwaarden in ons 
onderwijs. Nadat in 2020 voor alle lokalen en hallen posters en een banner waren aangeschaft, hebben we ons in 
2021 vooral gericht op de gedragspraktijk van team en leerlingen.  
  
Kernactiviteiten 
De belangrijkste kernactiviteiten van het toezichthoudend bestuur zijn: 

 Naleven van de governance op basis van de Code Goed Bestuur  

 De identiteit bewaken 

 Het beleid beoordelen 

 Integraal toezicht houden op alle domeinen, doch met name op de onderwijskwaliteit 
Daarvoor  heeft  het  toezichthoudend  bestuur  in  2021  in  totaal  10  keer  vergaderd,  hetzij  in  de  volledige 
samenstelling, hetzij in een setting van de toezichthouders op een bepaald domein.  
Om de belangrijke kernactiviteit van het integraal toezicht houden professioneel vorm te geven, specialiseert elke 
bestuurslid zich op één van de domeinen en geeft op dat domein vanuit de opgebouwde expertise het toezicht 
vorm.  De  toezichthoudende  commissies  bestaan  elk  uit  twee  of  drie  leden.  Van  hun  vergaderingen  wordt 
schriftelijk verslag gemaakt. Omdat het volledige bestuur integraal verantwoordelijk is voor het toezicht op alle 
domeinen, komen deze verslagen terug tijdens de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur.  
 
Strategisch beleidsplan – strategisch kader 
Het toezichthoudend bestuur heeft haar kaders vastgesteld in een Meerjaren Strategisch Beleidsplan. De laatste 
update daarvan dateert van 2016.  
In 2020 is het besluit genomen om stap voor stap de verschillende beleidsdocumenten (horend bij het strategisch 
kader) te evalueren en bij te stellen, te beginnen met de statuten. Omdat het uitvoerend en toezichthoudend 
bestuur zich momenteel oriënteren op het strategisch beleid en de schoolorganisatie voor de toekomst op langere 
termijn (mede n.a.v. het besluit om het lidmaatschap van Colon op te zeggen per 31 december 2023), zijn hier 
verder nog geen acties op ondernomen.  
De kernpunten uit het vastgestelde strategische beleid en de voortgang ervan / het toezicht erop in 2021 zijn deze: 
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Beleidspunten  Beknopte toelichting en verslag van de voortgang   Realisatie in 2021 

Identiteit  ‐  Godsdienstonderwijs  overeenkomstig  de 
vastgestelde grondslag 
 
‐ Benoemen van personeel dat de grondslag van de 
school onderschrijft 

Vier keer schoolbezoek per jaar  
(vanwege  corona  is  het  één  keer 
uitgevallen)  

 
Benoeming  van  vier  nieuwe 
groepsleerkrachten  en  drie 
onderwijsassistenten 

Onderwijs   ‐  Uitvoeren  van  de  kwaliteitskalender  (in  de 
kwaliteits‐kalender  staat  beschreven  hoe  de 
bestuursleden het toezicht op de onderwijskwaliteit 
uitvoeren) 
 
‐ Toezicht op voortgang van de uitvoering van het 
schoolplandeel 2020‐2021 en 2021‐2022, verwoord 
in het jaarplan.  

Drie keer per jaar vergadering door 
de toezichthouders onderwijs 
 
 
Vijf  keer  vergadering  van  het 
voltallig toezichthoudend bestuur 

Personeel  ‐ Benoemen van personeel dat de grondslag van de 
school onderschrijft 
 
 
‐  Benoemen  van  personeel  dat  bekwaam  en 
bevoegd  is  voor  de  functie  waarin  het  benoemd 
wordt  
 
 
‐ Goedkeuren van het jaarlijkse formatieplan 

Benoeming  van  vier  nieuwe 
groepsleerkrachten  en  drie 
onderwijsassistenten 
 
Benoeming  van  vier  nieuwe 
groepsleerkrachten  en  drie 
onderwijsassistenten 
 
Formatieplan  2021‐2022 
goedkeuren in junivergadering 

Financiën  ‐  De  jaarlijkse  vaststelling  van  de 
meerjarenbegroting 
 
 

 
 
 

‐ Uitvoering van een adequate planning en control 
cyclus  
 
 
‐ Handhaving van de minimaal vastgestelde reserve 
 
 
‐  Goedkeuren  van  het  jaarverslag  en  de 
jaarrekening van 2020 
 
‐ Aanwijzen van de accountant 

Begroting  goedkeuren  in  de 
februari‐vergadering (2022) 
(vanwege  coronabesmetting  bij 
verschillende  betrokkenen  kon  de 
begroting  pas  in  februari  2022  worden 
vastgesteld) 

 
Per 4 maanden toezicht d.m.v. een 
financiële rapportage 
 
Toezicht  op  de  kengetallen  door 
deze per 4 maanden te ontvangen 
 
Goedkeuring  tijdens 
aprilvergadering 
 
 
Aanwijzen  Van  Ree  accountants 
voor  de  controle  van  de 
jaarrekening 2021. 

Huisvesting  ‐ Toezicht op de directie of deze haar taak van een 
“goed  huismeester”  binnen  de  gestelde  kaders 
uitvoert  
 
 
‐  Driejaarlijkse  actualisering  van  het  Meerjaren‐
OnderhoudsPlan 

Drie keer per  jaar vergaderden de 
toezichthouders die huisvesting als 
hun aandachtsgebied hebben. 
 
n.v.t. in 2021 
(opstellen  en  vaststelling  van  een  nieuw 
MOP staat in de agenda voor 2022) 
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Toegankelijkheid & toelating 
Het  bestuur  /  de  school  past  het  Identiteitsprofiel  van  de  VGS  toe.  In  het  profiel wordt  aangegeven  dat  het 
reformatorisch onderwijs zijn waarden en normen ontleent aan de Bijbel en de belijdenis en dat het uitgangspunt 
daarbij de Tien Geboden zijn. Dat laatste is de reden dat de geboden in het profiel één voor één vrij uitgebreid en 
concreet  op  het  onderwijs  toegespitst  worden  uitgewerkt.  Ze  vormen  de  basis  en  het  uitgangspunt  van  de 
waarden en normen van het reformatorisch onderwijs. De toepassing van dit identiteitsprofiel heeft tot gevolg 
dat door het bevoegd gezag het volgende is vastgesteld ten aanzien van het aannamebeleid en toelatingsbeleid.  
 
Aannamebeleid personeel:  
De  leden  van  het  personeel  ondertekenen  een  verklaring, waarin  verwoord  staat  dat  zij  instemmen met  het 
Identiteitsprofiel van de VGS, dat zij de in statuten vermelde grondslag onvoorwaardelijk aanvaarden en dat zij bij 
al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen.  
 
Toelatingsbeleid kinderen:  
Als toelatingsnorm bij aanmelding van  leerlingen geldt dat de ouder(s) de grondslag van de school, zoals deze 
verwoord  is  in de statuten, onderschrijven. Dit geschiedt door ondertekening van het  inschrijfformulier en de 
identiteitsverklaring.  
 
Toelatingsbeleid leden schoolvereniging:  
Het toelatingsbeleid voor leden van de ‘Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag 
te Yerseke’ staat beschreven in de statuten. Door en uit de leden van de vereniging wordt het toezichthoudend 
bestuur gekozen. Jaarlijks wordt er een ledenvergadering belegd waar deze verkiezingen plaatsvinden en waar 
door middel van het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid.  
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1.3. Dialoog  
 
Belanghebbenden 
Met  deze  belanghebbenden  (ouders,  leerlingen,  medewerkers,  gemeenten,  instellingen  voor  kinderopvang, 
vervolgonderwijs, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg etc.) is er regelmatig contact: 
 

Belanghebbende 
organisatie of 
groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Kerk   Statutair is bepaald dat de leden van het bestuur behoren tot de Gereformeerde 
Gemeente. 

 Statutair is bepaald dat 5 bestuursleden tevens lid zijn van de plaatselijke 
kerkenraad. 

 Contacten met de kerkenraad verlopen doorgaans via de kerkenraadsleden die 
ook zitting hebben in het bestuur 

 Jaaragenda’s van kerk en school worden op elkaar afgestemd 

Ouders   Vijf keer per jaar is er een contactmoment waar de ontwikkeling van het kind 
centraal staat 

 Minimaal drie keer per jaar is er een ouderavond waar één of meer 
onderwijskundig(e), opvoedkundig(e), of identiteitsgebonden onderwerp(en) 
centraal staat/staan. 

 Vijf keer per jaar is er een vergadering van de medezeggenschapsraad. Dat zijn 
zgn. open vergaderingen wat betekent dat alle ouders die mogen bijwonen m.u.v. 
de agendapunten waarvan de MR van tevoren heeft bepaald dat zij in gesloten 
setting behandeld worden. 

 Twee keer per jaar wordt een gezamenlijke vergadering van MR en 
toezichthoudend bestuur gepland.  

 Minimaal drie keer per jaar is er een bijeenkomst van het ouderpanel.   

Personeel   Zes keer per jaar is er een algemene personeelsvergadering 

 Vijf keer per jaar zijn er deelteamvergaderingen  

Gemeente   Via het OOR wordt, door een afgevaardigde namens de reformatorische scholen, 
overlegd met de gemeente. 

 Daarnaast is er regelmatig overleg met de gemeente over specifieke zaken.  

Kibeo   Minimaal 2x per jaar is er formeel overleg met Kibeo, KOW en ZO‐kinderopvang 
via de werkgroep Colon.  

 Daarnaast is er regelmatig overleg op de werkvloer over zaken die de school en de 
lokale Kibeo‐peutergroep aangaan.  

Calvijn‐college   Colon heeft namens de reformatorische scholen regelmatig overleg met het 
Calvijn‐college 

 De leerlingen van groep 8 bezoeken jaarlijks de oriëntatiedag 

 Bij de zorgleerlingen is er een gepland moment van warme overdracht 

Berséba   Het samenwerkingsverband organiseert allerlei bijeenkomsten. Daarin worden 
plannen gemaakt en wordt verantwoording afgelegd.  

 Over de uitvoering van het vierjarige School Ondersteunings Plan (SOP) wordt 
verantwoording afgelegd aan Berséba. 

 Eens per vier jaar is er een audit vanuit Berséba. 

 Elk jaar is er een zg. SOP‐gesprek waarbij de regiomanager van Berséba in gesprek 
gaat met de directeur en de zorgcoördinator van de school.  

 In dit jaarverslag legt de school verantwoording af hoe de middelen passend 
onderwijs zijn besteed.  

 Twee keer per jaar is er directieoverleg 
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 Drie keer per jaar is er een netwerkberaad van de interne begeleiders 

Colon   Vier á vijf keer per jaar is er directieoverleg  

 Drie á vier keer per jaar is er een algemene ledenvergadering 

Jeugdzorg    Er zijn frequent contacten met de gemeente en diverse organisaties als het gaat 
om jeugdzorg 

 
Samenwerkingsverbanden 
Het bestuur participeert in de volgende twee samenwerkingsverbanden: Berseba en Colon 
De aansluiting bij Berséba geeft uitvoering aan een wettelijke verplichting in het kader van Passend Onderwijs.  
De aansluiting bij Colon als vereniging  is gebaseerd op een meerjarige verplichting voor de versterking van de 
bestuurskracht, aanvullende beleidsondersteuning en staffunctie. 
 

Samenwerkings‐
verband 

Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 
ontwikkelingen hierin  

Berséba   Het doel van het samenwerkingsverband is in de eerste plaats het vormen en in 
stand houden van een landelijk samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 
15 van de Wet op het Primair Onderwijs binnen het reformatorisch primair en 
speciaal onderwijs. 

 De dialoogvormen die daarbij gebruikt worden zijn: 
o Het vaststellen en communiceren van het SchoolOndersteuningsPlan 
o Het houden van regiobijeenkomsten 
o Het afleggen van bezoeken door de regiomanager aan scholen  
o Het verspreiden van nieuwsbrieven. 

Colon   Colon verzorgt de dienstverlening voor de christelijk reformatorische basisscholen 
in Zeeland zodat deze, met behoud van autonomie, hun verantwoordelijkheden op 
een professionele manier kunnen uitvoeren.  

 Samenwerking op de gebieden onderwijs & kwaliteit, HRM, ICT, Arbo, AVG en 
financiën als gezamenlijk de staffunctie voor 26 scholen in de regio. 

 Beperking aanvullende inzet van externe partijen. De dialoogvormen die daarbij 
gebruikt worden zijn: 

o Binnen het directieoverleg wordt er afgestemd welke vragen er leven en 
wat de meningen van de directeuren zijn. 

o Enkele keren per jaar is er een ledenvergadering. Deze wordt bezocht door 
afgevaardigden van elk bestuur en directie. 

 
Klachtenbehandeling 
In  het  verslagjaar  zijn  er  geen  klachten  ingediend  bij  de  vertrouwenspersoon.  Eventuele  klachten  worden 
afgehandeld  conform de procedure  zoals neergelegd  in het  reglement  van de klachtencommissie,  vastgesteld 
door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. De klachtenregeling is opgenomen in de schoolgids. 
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2. Verantwoording beleid 
 
Het  bestuur  van  de  ds.  G.H.  Kerstenschool  houdt  nauw  toezicht  op  de  wijze  van  werken  binnen  de  school. 
Daarnaast is de kwaliteitszorg ook planmatig en cyclisch georganiseerd. Daarom zijn verschillende documenten 
en  instrumenten  aanwezig  die  als  onderdeel  gezien  kunnen  worden  van  de  kwaliteitszorg.  Bijvoorbeeld: 
ParnasSys‐modules, Leeruniek, de kwaliteitskalender, de audits, de diverse gesprekken/vergaderingen rond de 
opbrengsten, het schoolplan (met de daaruit afgeleide jaarplannen), de managementrapportages en diverse ken‐ 
en stuurgetallen.  
 
De ParnasSys modules en ParnasSys WMK vervullen een belangrijke rol in het proces rondom kwaliteitszorg. Het 
dient als instrument om vragenlijsten af te nemen (zowel intern als extern), analyses te maken op basis van de 
gegenereerde data en het weergeven van opbrengsten.   
 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit  

 De school is een christelijke school op reformatorische grondslag. Het is ons doel dat de leerlingen zelfstandige 
persoonlijkheden worden, die bereid zijn om hun talenten te besteden tot eer van God en heil van de naaste. 
We beseffen dat we daarin totaal afhankelijk zijn van de zegen van de Heere, vanwege het feit dat elk mens 
in zonde ontvangen en geboren wordt en onbekwaam is tot enig goed. Alleen door het hartvernieuwende 
werk van Gods Geest kan in beginsel aan het doel worden beantwoord.  

 Het onderwijs is gebaseerd op de Bijbelse uitgangspunten. In het Schoolplan zijn ontwikkeldoelen in de vorm 
van thema’s met streefbeelden opgenomen, die de focus voor het handelen van de school beschrijven.  

 Voor het  juiste zicht op onderwijskwaliteit beschikt de school over een systeem van kwaliteitszorg: vanuit 
meerjarenplanning  vindt  de  beoordeling  en  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  op  een 
systematische  en  effectieve  wijze  plaats.  Daarnaast  is  de  kwaliteitszorg  gekoppeld  aan  het  integraal 
personeelsbeleid.  Daardoor  is  de  schoolontwikkeling  gewaarborgd  en  loopt  de  ontwikkeling  van  de 
medewerkers parallel. De instrumenten die ingezet worden voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid 
leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Verbeterpunten worden vastgesteld in relatie tot de streefbeelden 
c.q. streefdoelen en actuele ontwikkelingen. Vervolgens worden ze opgenomen in het jaarplan. De directie 
monitort  de  voortgang  en  rapporteert  dit  aan  het  toezichthoudend  bestuur  door  middel  van  de 
managementrapportage.  

 De  kwaliteit  van  de  school  wordt  cyclisch  beoordeeld  door  ouders,  leerlingen  en  leraren.  Verbeteringen 
worden planmatig gerealiseerd en zijn gedocumenteerd in schoolplan, jaarplan en jaarverslag. De realisatie 
van de  verbeterplannen wordt  stelselmatig  geëvalueerd.  Borgen  van de  kwaliteit  vindt  plaats  door  zaken 
schriftelijk vast te leggen.  

 De  directie  rapporteert  aan  alle  belanghebbenden  c.q.  stakeholders  (Inspectie  van  het  onderwijs, 
toezichthoudend  bestuur,  medezeggenschapsraad  en  ouders)  wat  de  status  is  van  de  kwaliteit  van  het 
onderwijs.  

 Voor de uitvoering van de kwaliteitszorg maken de directie en het toezichthoudende bestuur gebruik van een 
kwaliteitskalender. Deze kwaliteitskalender wordt telkens aan het begin van een cursusjaar vastgesteld.  
 

Schoolontwikkeling 
De school heeft ruim de tijd genomen voor het vaststellen van de thema’s schoolontwikkeling voor de nieuwe 
beleidsperiode 2019 – 2023 (2027) en deze vastgelegd in het Schoolplan 2019‐2023. Tevredenheidsonderzoeken, 
analyses en gesprekken waren de middelen om één en ander uit te werken.  
Op basis van de conclusies is in vergaderingen van directie en team besloten in de beleidsperiode(n) 2019‐2023 
(2027) vier thema’s uit te werken. Deze zijn beschreven in het Schoolplan 2019‐2023 dat in juli/augustus 2019 
door de MR van een positief advies werd voorzien en door het toezichthoudend bestuur werd goedgekeurd.  
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Het Schoolplan bestaat in haar definitieve vorm uit twee delen: 
‐ In het eerste deel beschrijven we hoe de school het overheidsbeleid op onderwijskundig gebied gestalte 

geeft. Voor verschillende domeinen en vakgebieden heeft de school kwaliteitsaspecten geformuleerd. De 
overheid spreekt een oordeel uit over de kwaliteit van deze domeinen en vakgebieden.  

‐ In het tweede deel werken we de vier eigen thema’s verder uit. De overheid geeft in toenemende mate 
ruimte voor eigen beleid. Over de kwaliteit ervan spreekt zij een waardering uit.  

 
Beschrijving van de vier thema’s: 
Thema 1:  
Op de Ds. G.H. Kerstenschool  zijn  leerlingen,  teamleden en ouders bereid en  in  staat verantwoordelijkheid  te 
nemen in gedrag en leren richting zichzelf en de ander. 
Thema 2:  
Op de Ds. G.H. Kerstenschool heerst een professionele cultuur waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle interactieniveaus. 
Thema 3:  
Op de Ds. G.H. Kerstenschool benutten we de onderscheiden talenten op het gebied van hoofd, hart en handen 
op alle interactieniveaus. 
Thema 4:  
De technologische ontwikkelingen binnen onze school worden voortdurend getoetst aan de identiteit en kwaliteit 
van het onderwijs. 
 
Elk van de thema’s zijn door de school uitgewerkt in vier of vijf streefdoelen/streefbeelden. (zie Schoolplan 2019‐
2023)  
In de jaarplannen wordt één en ander steeds concreet uitgewerkt. 
Het bereiken van de streefdoelen zal een positief effect hebben op de kwaliteitsaspecten die benoemd zijn in 
het eerste deel van het Schoolplan. 
Aan het eind van het schooljaar 2020‐2021 werd bij de evaluatie het volgende vastgesteld; 

‐ Thema 1:  

 De nieuwe SOVA‐methode is naar grote tevredenheid. Helaas doen de onderbrekingen van de 
schoolperiode en de schooltijden  (lockdown, quarantaine e.a.) afbreuk aan het effect van de 
methode.  

 Diverse schoolregels werden ingevoerd, zoals het opstellen in rijen voor het naar binnen gaan 

 Verder werden plannen gemaakt voor het aanbieden van spellen op het plein. 

 Het praktiseren van de kernwaarden krijgt steeds meer gestalte.   
‐ Thema 2: 

 In het schooljaar 2020‐2021 zijn opnieuw collegiale consultaties uitgevoerd. Bij de bezoeken werd 
een vastgesteld format gebruikt.  

 In het schooljaar 2020‐2021 waren er per leerjaar overleggen, waarin vooral het ‘van elkaar leren’ 
centraal stond. 

 In het schooljaar 2020‐2021 zijn in alle groepen 3 t/m 8 consultaties uitgevoerd bij het vak rekenen. 
Dit gebeurde door de rekencoördinatoren.  

‐ Thema 3: 

 Het begeleid zelfstandig leren naar eigen niveau functioneerde aan het einde van het jaar naar wens 
in de groepen 6 t/m 8. In 2021‐2022 wordt dit uitgebreid naar de middenbouw.   

 De activiteiten op het terrein van talentontwikkeling vinden niet meer alleen plaats in de 
verrijkingsgroep, maar in alle groepen. (ook in de onderbouw) In de middenbouw is in de eerste 
helft van het schooljaar 2021‐2022 in verrijkingsgroepjes gewerkt.  

 Het werken met het programma ‘Leeruniek’ biedt nieuwe kansen om een goede afstemming te 
krijgen op het niveau van de groep als geheel en elk kind in het bijzonder.  

‐ Thema 4: 

 Er worden media‐avonden georganiseerd voor de leerlingen en ouders van groep 7. 

 Elk schooljaar wordt een schoolbrede mediaweek gehouden.  
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 Het onderzoek naar digitalisering bij de hoofdvakken is afgerond. Besloten is om niet volledig over te 
gaan op digitale programma’s. Voor bijv. rekenen & wiskunde is besloten om de papieren versie aan 
te schaffen. 

 
Internationalisering 
In de context van de school is internationalisering niet relevant. Het bevoegd gezag neemt geen stappen om het 
onderwijs te internationaliseren. 
 
Onderwijsresultaten  
Toetsresultaten  (LOVS) 
De opbrengsten van de hoofdvakken worden opgenomen in de jaarlijkse Schoolgids. In het Strategisch Beleidsplan 
is aangeven dat de opbrengsten van de hoofdvakken zich op of boven het landelijke gemiddelde moeten bevinden.  
Er zijn twee momenten van afname geweest, nl.  in januari/februari en in mei/juni. De afname in mei/juni was 
direct na de periode van (gedeeltelijk) thuisonderwijs. De reden om de afname in mei/juni toch door te laten gaan, 
was vooral het juist vaststellen van het niveau van de leerlingen 
In het schooljaar 2020/2021 is de Centrale Eindtoets weer afgenomen.  
 
Doubleren en versnellen 
De percentages leerlingen die doubleren of versnellen worden in de jaarlijkse Schoolgids opgenomen.  
 
Evaluatie opbrengsten 2021 
De periodes van thuisonderwijs hebben tot gevolg gehad dat er een aanzienlijke leervertraging is ontstaan bij een 
groot deel van onze leerlingen.  
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Uitstroom groep 8 
 

 
 
Inspectie  
In november heeft de onderwijsinspectie de school bezocht. De volgende waardering werd toegekend:  

‐ Kwaliteitszorg      GOED 
‐ Kwaliteitscultuur    GOED 
‐ Volgen van de leerlingen  GOED 
‐ Verantwoording en dialoog  VOLDOENDE 

De eindconclusie verwoordde de inspectie in het eindgesprek als volgt: Op de ds. G.H. Kerstenschool wordt goed 
onderwijs gegeven. Op onderwijskundig gebied werden geen herstelopdrachten verstrekt.  
Op financieel terrein kreeg de school wel enkele herstelopdrachten.  
Deze zijn meegenomen in het opstellen van het jaarverslag 2020: de beschrijving hoe (niet alleen wat) het bestuur 
toezicht  houdt  op  de  financiën,  in  het  bijzonder  op  de  doelmatigheid  ervan  én  als  tweede  een  concretere 
verwoording van de besteding van de middelen passend onderwijs. Deze concrete verantwoording werd door de 
school tot en met 2019 altijd al aan het samenwerkingsverband Berséba verstrekt, maar is evenals in verslag 2020 
ook nu weer in het jaarverslag 2021 opgenomen.  
 
Externe kwaliteitsbeoordeling 
Er heeft  in het verslagjaar geen bestuurlijke audit plaatsgevonden. Vanuit het Samenwerkingsverband Berséba 
vindt deze audit  (of ook wel kwaliteitsonderzoek) om de vier  jaar plaats.  In 2022 staat weer een audit vanuit 
Berséba gepland.  
Elk  schooljaar wordt  de  school  bezocht  door  de  regiomanager  van  Berséba, waarbij  o.a.  de  kengetallen,  het 
Schoolondersteuningsprofiel en de beleidsvoornemens onderwerp van gesprek zijn.  
 
Passend onderwijs 
De school ontvangt middelen van het Samenwerkingsverband Berséba voor de realisatie van de doelen zoals die 
zijn uitgewerkt in het Schoolondersteuningsplan (SOP). Leerkrachten en ouders hebben hierop adviesrecht gehad 
via respectievelijk de personeelsgeleding en de oudergeleding van de MR.  
De  (met  name  personele)  inzet  van  middelen  die  nodig  zijn  om  deze  doelen  te  realiseren  worden  deels 
gefinancierd door het samenwerkingsverband die middelen overdraagt op basis van het schoolmodel met een 
bedrag  per  school  en  per  leerling.  De  andere  pijler  voor  de  financiering  is  het  onderdeel  van  de  Lumpsum 
financiering voor aanvullende ondersteuning.  
Jaarlijks wordt aan het samenwerkingsverband verantwoording afgelegd van de ondersteuningsmiddelen en de 
uitgaven die zijn gedaan om de doelen uit het SOP te realiseren. Op de volgende pagina is deze verantwoording 
opgenomen.  
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2.2 Personeel & professionalisering 
 
Het  personeelsbeleid  van  de  instelling  richt  zich  op  de  ontwikkeling  van  de  medewerkers.  De  bedoelde 
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De 
instelling heeft het personeelsbeleid beschreven in een personeelsbeleidsplan.  
Op  de  school  werken  bevoegde  en  bekwame  directieleden,  leerkrachten  en  onderwijsassistenten.  Een 
uitzondering daarop vormen degenen die met een opleiding daartoe bezig zijn. Met hen wordt bij de aanstelling 
afgesproken op welke termijn ze de bevoegdheid gehaald moeten hebben. Het ontwikkelen van de bekwaamheid 
van de leerkrachten verloopt daarnaast via de route startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. De school 
besteedt  veel  tijd  aan  het  intern  opleiden  van  medewerkers  en  toekomstige  medewerkers  (stagiaires).  De 
schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt 
wordt door een professionele schoolcultuur. Speerpunt is de ontwikkeling van de leerkrachten. Daarbij zijn het 
verantwoordelijkheid nemen door de medewerker en het vertrouwen geven door de schoolleiding van essentieel 
belang. De instelling streeft ernaar dat op bepaalde vakgebieden en domeinen specialistische kennis binnen de 
school  aanwezig  is  en  stimuleert  daarvoor  het  volgen  van  HBO+,  Masteropleidingen  en  andere  vormen  van 
professionalisering.  
 

Beleidspunten  Realisatie 

Alle  medewerkers  zijn  bevoegd  voor  de 
functie waarin zij benoemd zijn.  
Nog  niet  bevoegde  medewerkers  dienen 
binnen  3  jaar  na  de  aanstelling  de 
bevoegdheid te behalen. 

Van de medewerkers is ruim 90% bevoegd voor de functie waarin 
deze zijn aangesteld. 
De  verwachting  is  dat  degenen  die  nog  niet  bevoegd  zijn  hun 
diploma ruimschoots binnen de gestelde termijn zullen halen.  

Groepsleerkrachten  groeien  na  het 
verkrijgen  van  hun  startbekwaamheid  in 
maximaal  drie  jaar  tijd  door  naar  de 
basisbekwaamheid.  

Van de groepsleerkrachten bevindt zich 15 á 20% % in de groeifase 
van startbekwaam naar basisbekwaam óf volgt de duale opleiding. 
Zij liggen allen goed op schema.  
(ook al  is de wettelijke verplichting vervallen; de school houdt het vastgestelde 
beleid rond start‐, basis‐ en vakbekwaam aan) 

 

Alle  medewerkers  werken  aan  hun 
professionalisering  en  kunnen 
verantwoording afleggen van de uren die 
ze hier aan besteden.  

Alle medewerkers maken  deel  uit  van  één  van de  leerteams die 
gevormd zijn rond de ontwikkelthema's die in het Schoolplan 2019‐
2023 benoemd zijn. De school is daarmee een lerende organisatie, 
waarin o.a., gewerkt wordt aan een professionele feedbackcultuur.  
Binnen de leerteams wordt gewerkt aan professionalisering in het 
kader  van  de  schoolontwikkeling  en  professionalisering  in  het 
kader van de persoonlijke ontwikkeling.  

 

Alle  medewerkers  werken  aan  hun 
professionalisering  en  kunnen 
verantwoording afleggen van de uren die 
ze hier aan besteden. 

Binnen  de  school  heeft  30%  van  de  medewerkers  zich 
gespecialiseerd  op  een  bepaald  domein  of  in  een  bepaald 
vakgebied.  Daarvan  heeft  ongeveer  de  helft  een  HBO+  of  een 
Masteropleiding afgerond. Op dat bepaalde domein nemen ze ook 
deel  aan  vervolgscholing  d.m.v.  leernetwerken  enz.  Binnen  de 
organisatie  is  voldoende  ruimte  aanwezig  voor  andere 
medewerkers  om  zich  op  een  bepaald  vakgebied  of  domein  te 
specialiseren.  
De overige medewerkers geven eveneens invulling aan hun 
persoonlijke professionalisering. Dat kan door het deelnemen aan 
bijeenkomsten, het volgen van cursussen of het bestuderen van 
vakliteratuur.  
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Aanpak werkdruk   
De school ontvangt aanvullende middelen voor het verminderen van de werkdruk. Het ontvangen bedrag is voor 
kalenderjaar 2021 € 256 per leerling. Dit betekent dat er voor de school gedurende het kalenderjaar 2021 een 
budget van € 91.700 beschikbaar was. Er heeft overleg met het hele team plaatsgevonden hoe de middelen het 
best besteed konden worden. De MR heeft het teambreed gedragen voorstel overgenomen waarna de directie 
het heeft geëffectueerd in het formatieplan, aan ambulante tijd voor collega’s en aan extra handen in de klas. 
Omdat het budget is toegenomen heeft elke collega nog een aantal extra ambulante uren gekregen (bij wtf. 1,0000 
van 40 naar 45 uur op jaarbasis) en is er extra onderwijsassistentie benoemd. Dit beleid is in 2021 gecontinueerd. 
Resumerend onderstaand een globaal overzicht van de inkomsten en de uitgaven in 2021 voor de vermindering 
van de werkdruk. 
 

Ontvangen subsidie  €  91.700 

   

Loonkosten OP      0,8 fte  €  50.000  

Loonkosten OOP   1,2 fte   €  55.000 

Overige kosten  ‐  

 
De totale bestedingen zijn nagenoeg gelijk aan de inkomsten. De scholen hebben een cumulatie aan aanvullende 
bekostiging waarvoor aanvullend strategische personeelsbeleid nodig is.  In plaats van ad‐hoc beleid gericht op 
een deelprobleem is een integrale aanpak nodig voor de lange termijn. De aanvullende bekostiging, waarover ook 
aanvullend verantwoording afgelegd moet worden kent overlap en  geïntegreerde  ingezet. Het betreffen deze 
aanvullende middelen voor de vermindering van de werkdruk, maar ook aanvullende bekostiging voor Passend 
Onderwijs, realisatie doelen op basis van het Nationaal Programma Onderwijs en de subsidie extra hulp voor de 
klas. 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Het jaar 2021 was met name vanwege de coronapandemie opnieuw een bijzonder jaar. De school had te maken 
met dilemma’s (quarantaine, thuisonderwijs), uitdagingen (leerachterstanden), maar benutte ook kansen (NPO). 
De onderwijskwaliteit staat of valt met de leerkracht voor 
de  klas  en  de  schoolleiding  aan  het  roer  van  de  school. 
Betrokken, bevlogen en bekwame werknemers vormen de 
basis voor goed onderwijs en daarom wordt de  instelling 
vanuit  Colon  en  VGS  ondersteund  en  geadviseerd  bij 
verschillende HRM‐thema’s.  
Kundig  personeel  is  dus  van  essentieel  belang  voor  de 

onderwijskwaliteit,  maar  tegelijkertijd  ook  een  uitdaging 

met  de  huidige  personeelstekorten.  Er  wordt  in 

gezamenlijkheid met de andere scholen in de regio blijvend 

gezocht naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van 

het beroep van leerkracht en schooldirecteur te vergroten. 

Via  diverse  kanalen  zijn  herintreders  en  zij‐instromers 

gemotiveerd om (weer) in het primair onderwijs te komen 

werken.  Aan  de  school  zijn  drie  collega’s  leerkracht 

verbonden  die  een  duaal  traject  volgen  én  drie  collega’s 

onderwijsassistent  die  zijn  overstapt  naar  de  BBL‐route 

binnen het MBO. De school heeft daarom verder gewerkt 

aan de kwaliteit van het intern opleiden.   

 

Goed  onderwijs  vraagt  blijvende  professionalisering. 

Binnen een professionele cultuur passen de kernbegrippen 

reflectie,  autonomie  en  resultaatverantwoordelijkheid. 
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Gestructureerde  en  gerichte  ontwikkeling  werd  dan  ook  door  de  direct  leidinggevende  gestimuleerd  en 

verantwoord door de medewerker. De  formele gesprekken uit de gesprekkencyclus ondersteunden dit.  In het 

dagelijks  functioneren  vond  leren  en  ontwikkelen  plaats,  maar  professionalisering  vraagt  ook  om  gepland, 

begeleid  en  gestructureerd  professionaliseren  in  de  vorm  van  scholing.  Op  de  school  vond  dit  vooral  in 

teamverband  plaats.  Ook  binnen  Colon‐verband werden  scholingen  georganiseerd waaronder  leernetwerken. 

Daarnaast  hebben  medewerkers  extern  scholingen  gevolgd.  Vanuit  Colon  werd  middels  een  gezamenlijk 

herregistratietraject de informele en formele professionalisering van de directeur verder gestimuleerd: leren van 

en met elkaar onder professionele begeleiding.  

 

In  overleg  met  de  klankbordgroep  personeel,  bestaande  uit  diverse  directeuren  van  de  aangesloten  Colon‐
scholen, is vanuit de beleidsmedewerker van Colon op verschillende deelthema’s personeelsbeleid ontwikkeld. 
Binnen het directeurenoverleg van Colon werd dit beleid en de wijze van implementatie nader besproken. Het 
door  Colon  aangereikte  personeelsbeleid  werd,  waar  nodig,  schoolspecifiek  gemaakt  door  de  directeur. 
Wijzigingen  in  personeelsbeleid  worden  altijd  doorgevoerd  na  advies  van  de  MR  en  goedkeuring  in  het 
toezichthoudend bestuur.  
De  directie  (uitvoerend  bestuur)  legde middels  de  managementrapportage  en  het  gesprek  hierover  aan  het 
toezichthoudend bestuur verantwoording af van het geïmplementeerde en gevoerde beleid.  
 

Verzuim 
Het verzuim op de Ds. G.H. Kerstenschool lag in de afgelopen jaren meestentijds fors onder het 
sectorgemiddelde. In de onderstaande grafiek is te zien dat de cijfers over 2020 voor de sector PO nog niet 
gepubliceerd zijn.  
Ten opzichte van het jaar 2019 is het verzuim op de school in het afgelopen jaar gehalveerd. Het 
verzuimpercentage ligt voor het derde jaar op rij ook onder het Colon‐gemiddelde. 
 

 
 
Vervanging 
De school heeft een kerngroep van vaste vervangers.  
 
Schoolleidersregister 
De  directeur  staat  geregistreerd  in  het  schoolleidersregister.  De  directeur  participeert  in  een  gezamenlijk 
herregistratietraject binnen Colon onder leiding van Turn around: leiderschap gevraagd! De directeur heeft reeds 
drie modules afgerond. Daarmee voldoet de directeur aan de voorwaarden om tot aanvraag van de herregistratie 
over te gaan. Vanuit het Schoolleidersregister is geadviseerd om de aanvraag op te schuiven vanwege gewijzigd 
beleid in deze.  
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Uitkeringen na ontslag 
Het personeelsbeleid van de school, zoals deels hierboven beschreven, is erop gericht werkeloosheidskosten te 
voorkomen.  Indien ontslag, na maximale  inspanning,  toch onvermijdelijk  is, wordt de  rechtmatigheid  van een 
eventuele  ontslaguitkering  getoetst  aan  de  transitievergoeding  en  de  aan  onderwijs  gerelateerde  wet‐  en 
regelgeving.  De  instelling  is  eigen  risicodrager  ten  aanzien  van  het  wachtgeldbeleid  en  is  aangesloten  bij  de 
Stichting BWGS welke wachtgeldverplichtingen overneemt indien deze aan de instroomtoets voldoen. Indien de 
premiebetalingen de uitkeringslasten overtreffen, wordt dit aan de 75 aangesloten besturen gerestitueerd. Door 
middel van meerjarig formatiebeleid en afgestemd HRM‐beleid worden de werkloosheidslasten zo veel mogelijk 
beperkt. In 2021 heeft geen ontslaguitkering plaatsgevonden. Er zijn 3 ex‐werknemers die een wachtgeld uitkering 
ontvangen. 
 
 

2.3 Huisvesting & facilitair 
 
Doelen en resultaten 
Het eerste deel van het schoolgebouw dateert uit 1983. Daarna zijn er in 1988, 1994, 2002 en 2008 uitbreidingen 
gerealiseerd. Voor het groot onderhoud is een MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) opgesteld. Periodiek wordt een 
inspectie uitgevoerd, waarbij het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren nauwkeurig  in beeld wordt 
gebracht. De onderhoudsstatus van ons schoolgebouw is momenteel als goed te kwalificeren. 
De conciërge doet het klein onderhoud in en rond het schoolgebouw en voert ook alle schilderwerk (zowel binnen 
als buiten) uit.  
 

Beleidspunten  Realisatie 

De directie ziet toe op passende, veilige en goed onderhouden huisvesting. Deze 
huisvesting  voldoet  aan  de  eisen  van  de  toekomst  en  sluit  aan  bij  de 
onderwijsconcepten van de scholen. 
 

Voldoende 

De directie zorgt voor adequaat onderhoud, tijdige risico‐inventarisaties en ‐
evaluaties (RI&E’s) en actuele veiligheidsplannen. 
 

Voldoende 

Voor het schoolgebouw is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar. 
De acties die voortkomen uit dit MJOP worden uitgevoerd. 
 

Voldoende 

Vierjaarlijks vindt een RI&E plaats. De actiepunten die daaruit voortvloeien, 
worden in een plan van aanpak opgenomen en uitgevoerd. 
 

Voldoende 

Voor elke locatie is een veiligheidsplan opgesteld dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd. Dit plan besteedt in elk geval aandacht aan: 

> een gezonde en schone omgeving; 
> een veilig schoolklimaat; 
> incidentenregistratie; 
> Arbo‐regels en –voorschriften; gedragsregels. 

Gereed per 31 juli 2021 

 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Met oog op het maatschappelijk debat is ook bij het bestuur de noodzaak gevoeld om een duurzaam en milieu 
bewust beleid te voeren. Binnen de schoolorganisatie is aandacht voor duurzaam gebouwenbeheer en krijgen de 
klimaatontwikkelingen, duurzaamheid, en energieverbruik de aandacht binnen de lessen.  
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2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten  

De instelling voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor 
het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt.  
Middelen optimaal inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs betekent rechtmatige en doelmatige inzet van de 
middelen. De begroting is het middel waarmee het toezichthoudend bestuur inzicht krijgt in de besteding van de 
middelen op de verschillende onderdelen c.q. domeinen van het onderwijsproces binnen de school.  
 
De uitwerking van de begroting is terug te vinden in enkele concrete plannen die tegelijk met de begroting of voor 
de start van het nieuwe schooljaar moeten worden goedgekeurd. 

‐ Voldoende bekwaam en bevoegd personeel:  
De  directie  overlegt  tijdig  voor  de  bestuursvergadering  van  mei/juni  een  onderbouwd  formatieplan, 
waarin beschreven wordt wat nodig is aan personele inzet en waarom die inzet nodig is. Per 4 maanden 
verantwoordt de directie door middel van de managementrapportage aan de toezichthouders inzake de 
genoemde doelmatige inzet van de personele budgetten. 

‐ Voldoende  materieel  om  het  onderwijs  mogelijk  te  maken:  De  uitgaven  voor  meerjarige  materialen 
worden  opgenomen  in  een  investeringsplan.  Verder  wordt  een  budget  opgenomen  voor 
verbruiksmateriaal. (ook wel onderwijsleerpakket) De toezichthouder heeft inzicht in deze bedragen. Per 
4  maanden  worden  door  de  directie  verantwoord  in  de  managementrapportage  welk  deel  van  het 
investeringsplan is uitgevoerd en wat aan onderwijsleerpakket is uitgegeven. Indien dit afwijkt, hetzij in 
positieve of negatieve zin) verantwoordt de directie dit aan de toezichthouder.  

‐ Voldoende en goed geoutilleerde huisvesting om het onderwijs te geven/te ontvangen:  
Zowel  de  reguliere  uitgaven  voor  huisvesting  (energie,  klein  onderhoud)  als  het meerjarenonderhoud 
worden gespecificeerd opgenomen in de begroting of als bijlage toegevoegd. Met het voorleggen van de 
begroting krijgen de toezichthouders inzicht in de doelmatige besteding van de gelden voor gebouwen en 
terreinen.  Per  4  maanden  worden  de  uitgaven  door  de  directie  verantwoord  in  de 
managementrapportage.   

 
Gezonde financiën worden bepaald door het borgen van de financiële continuïteit en het managen van risico’s. 
Om de strategische doelen op de lange en korte termijn te borgen, worden de middelen die de school ontvangt, 
ingezet  in  lijn met het strategisch beleid.  In het strategisch beleid  is opgenomen dat het weerstandsvermogen 
(eigen  vermogen minus  investeringen  in materiële  activa  ten  opzichte 
van de Rijksbijdragen) voldoende dient te zijn als financieringsfunctie en 
buffer voor onvoorziene uitgaven.  
 
Planning & control:  
De  planning  heeft  betrekking  op  het  begroten  van  de  in  te  zetten 
middelen op basis van bewuste keuzes, conform vastgesteld beleid en de 
daaraan  verbonden  realisatietermijnen,  rekening  houdend  met  de 
omvang van de beschikbare budgetten en binnen de gestelde normen. 
De financiële continuïteit is hiermee gewaarborgd.  
Control betreft het beheren van de geldstromen gericht op de financiële 
continuïteit  en  de  bewaking  op  de  realisatie  overeenkomstig  de 
vastgestelde  begroting.  Hoe  de  toezichthouder  haar  toezicht  op  de 
doelmatigheid van de middelen uitvoert, is opgenomen in de paragraaf 
hierboven.  
Door  de  opzet  van  een  effectieve  planning‐  &  control‐cyclus  kan  de 
continuïteit  gewaarborgd  en  de  realisatie  van  de  gestelde  doelen 
bewaakt worden. Indien noodzakelijk, behoort een tijdige bijsturing en 
derhalve een meer efficiënte inzet van middelen tot de mogelijkheden. 
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Beleidspunten  Realisatie 

Het  financiële  beleid  is  transparant  en  wordt  besproken  met  het 
toezichthoudend bestuur en de medezeggenschapsraad. 
 

Voldoende 

De organisatie is financieel gezond  Voldoende 

Weerstandsverstandsvermogen  (EV‐  MVA)  dient  minimaal  15  %  te 
bedragen.  Indien  het weerstandsvermogen  onder  de  15%  komt,  stelt  het 
bestuur een plan op, waaruit blijkt dat het binnen een periode van 5  jaar 
weer boven het minimum is. 

Voldoende 

De begroting van de sluit af met een saldo tussen de ‐3 % en de + 3 %. Aan 
de hand van een meerjarenbegroting is er  inzicht  in de financiële situatie. 
(om  financieel  preventief  en/of  progressief  te  kunnen  handelen  bij 
veranderende omstandigheden). Over een periode van 5 jaar zijn de baten 
en lasten in evenwicht. 

Voldoende 

Het strategisch beleid wordt vertaald in financiële kaders en uitgewerkt in 
een planning‐ en control‐cyclus binnen een meerjaren‐ en jaarperspectief. 

Voldoende, maar wordt nog 
nader uitgewerkt. 

 
In hoofdstuk 3.3 zijn enkele kengetallen nader uitgewerkt en afgezet tegenover de realisatie in 2021.  
 
Er waren in het verslagjaar geen financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de continuïteit van de instelling 
of de instelling noodzaakten tot een interne reorganisatie of bezuinigingsvoorstellen. 
De gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Op last van de 

overheid  zijn de  scholen acht weken gesloten geweest. De  leerlingen ontvingen zoveel mogelijk onderwijs op 

afstand. De duur en de impact op de onderwijsresultaten en de organisatie is nog onzeker. Voor zover nu in te 

schatten lijken de financiële gevolgen voor de organisatie vooralsnog beperkt.  

Treasury  
In  het  verslagjaar  hebben  er  conform  het  vastgestelde  bestuursbeleid,  geen  beleggingen  plaatsgevonden  in 
risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op spaarrekeningen geparkeerd. Er hebben zich in 
het verslagjaar geen  liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het administratiekantoor en de directeur, hebben een 
machtiging  ontvangen  om  over  de  banktegoeden  te  beschikken.  De  betalingen  worden  door  het 
administratiekantoor verzorgd. De beschikbare  liquiditeiten  zijn belegd  in een spaarrekening bij de Rabobank, 
welke de beschikking heeft over de vereiste A‐rating. Deze liquiditeiten zijn dagelijks opvraagbaar. 
 
Allocatie middelen 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 
nadere verantwoording plaatsvinden. Aangezien het bestuur een éénpitter is, is deze verplichting verder niet van 
toepassing. 
 
Onderwijsachterstandsmiddelen  
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 
nadere verantwoording plaatsvinden. De school heeft echter geen schoolgewicht zodat de verantwoording van 
deze middelen niet van toepassing is. 
 
Prestatiebox  / bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiders starters schoolleiding 
De bijzondere bekostiging op grond van de regeling prestatiebox is per 1‐8‐2021 grotendeels toegevoegd aan de 
personele lumpsum bekostiging en deels omgezet in de bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiders 
starters  en  schoolleiding. Over  de  inzet  van  deze middelen  heeft  afstemming met  de MR plaatsgevonden  en 
overeenkomstig  de  regelgeving  besteed.  Door  de  school  zijn  de  middelen  volledig  besteed  en  integraal 
opgenomen  in de  verantwoording  van de uitgaven. De bestedingen  van de prestatiebox middelen  zijn  vooral 
gericht op onderstaande thema’s en worden ook na de afloop van de prestatiebox gecontinueerd. 
•     Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs  
•     Aanpak voor duurzame onderwijsverbetering (thema’s schoolplan) 
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•     Professionalisering van het team (werken in leerteams) 
•     Functioneren Kernteams 
•     Toepassing ICT in het onderwijs 
 
Nationaal Programma Onderwijs: 
De gevolgen van de Corona crisis, die in 2020 in Nederland uitbrak, zijn voor de leerlingen en de onderwijs 
organisatie groot. Op last van de overheid zijn de scholen verschillende malen gesloten. De leerlingen ontvingen 
tijdens deze lockdowns  zoveel mogelijk afstand (thuis)onderwijs. De druk op de gezinnen is in de periodes van 
lockdown enorm geweest, de impact op de onderwijsresultaten groot. Binnen het dorp Yerseke zijn onder 
ouders en leerlingen veel doeners, waardoor de cultuur er vooral één is van ‘handen uit de mouwen’. Het 
creëren van een leercultuur thuis was voor veel gezinnen lastig. De impact van de verschillende lockdowns op de 
leerresultaten is dan ook groot. De verstrekte en nog te ontvangen NPO‐middelen zijn hard nodig om in dit jaar 
en in de komende jaren de leervertraging weg te werken.  
Voor zover nu bekend blijken de financiële gevolgen voor de organisatie vooralsnog beperkt. Conform het 
schooleigen NPO‐plan wordt vooral ingezet op het splitsen van klassen, het werken met subgroepen, vervroegde 
implementatie van de nieuwe rekenmethode, extra één op één begeleiding en aanschaf van veel digitaal 
materiaal.  
Onderstaand een overzicht van de bestedingen van de NPO middelen. In 2021 zijn niet alle ontvangen NPO 
middelen daadwerkelijk besteed waarbij opgemerkt wordt dat van de investeringen met de NPO middelen ad € 
86.032 overeenkomstig de voorschriften alleen de afschrijvingskosten 2021 ad € 5.457 als besteding zijn 
meegenomen. Op basis daarvan is van het budget 2021 ad € 104.005 slechts € 86.646 als besteding aan te 
merken. De besteding is als volgt te specificeren waarbij de interventies zijn gehanteerd zoals deze door OCW 
zijn vastgesteld. 
 

  Besteding 

Percentage van de NPO‐middelen dat is uitgeven aan de inhuur van personeel niet in 
loondienst komt uit op:  

0 % 

Instemming van teams en MR met het bestedingsplan   Ja 

Inzet middelen bovenschools   n.v.t. 

   

Besteding voor interventies:   

A: Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren  €   1.265 

B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren  € 22.908 

C: Sociaal‐emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen  € 13.155 

D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen  € 10.644 

E: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning  € 16.835 

F: Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die rand voorwaardelijk / ondersteunend 
zijn voor interventies (A‐E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie 

€ 21.839 

G: Overig, zijnde dotaties aan voorzieningen voor transitievergoedingen, de voorziening 
verrekening uitkeringskosten (n.v.t) en de dotatie aan een bestemmingsreserve NPO 

€ 17.359 
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 

Interne risicobeheersingssysteem  
Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. Aan de hand van de bevindingen wordt een plan van aanpak 
opgesteld met acties, verantwoordelijken en een tijdplanning. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen acties 
op korte, middellange, en lange termijn. Bij de vaststelling van het Strategisch Beleid worden de bevindingen van 
de risicoanalyse meegenomen voor aandachtpunten op lange termijn.  
 
Met  betrekking  tot  de  dienstverlening  van  het  administratiekantoor  VGS  is  een  Service  Level  Agreement  van 
toepassing.  Er  is  een  integrale  beschrijving  van  de  instrumenten  voor  Administratie,  Organisatie  &  Interne 
Beheersing.  Bij  implementatie  is  vastgesteld  dat  er  meerdere  documenten  een  update  behoeven  en  dat  de 
volledige digitale ontsluiting van alle beleidsdocumenten een langere doorlooptijd nodig heeft. Voor de online 
ontsluiting wordt gebruik gemaakt van SharePoint. 
  
Door  middel  van  periodieke  rapportages  wordt  door  het  bevoegd  gezag  gemonitord  of  het  beleid  en  de 
onderwijskundige en financiële resultaten zich ontwikkelen conform de verwachtingen. Over de voortgang van 
het  uit  te  voeren  beleid  doet  de  directie  met  regelmaat  verslag  aan  het  bestuur  aan  de  hand  van 
managementrapportages. 
 
Voor de toetsing op het naleven van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de privacybescherming van alle 
betrokkenen is een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld welke meerdere malen per jaar een 
rapport uitbrengt van de bevindingen. Daarnaast wordt eenmaal in de twee jaar een RI&E uitgevoerd met als doel 
om de veiligheid voor de leerling en de leerkracht te waarborgen. Deze RI&E resulteert in een plan van aanpak.  
 

Vastgesteld risico naar 
aanleiding van interne risico 
analyse 

Actie  Voortgang actie 

Daling aantal leerlingen  Vermindering aantal groepen  In het schooljaar 2021‐2022 is gewerkt met 14 
groepen. In het schooljaar 2022‐2023 zal 
gewerkt worden met 15 groepen. Vanaf het 
schooljaar 2023‐2024 zal weer gewerkt worden 
met 14 groepen. Het aantal leerlingen is dan 
gedaald tot ongeveer 340.  

Onderwijsresultaten  Extra onderwijstijd voor de 
hoofdvakken 

Omdat de school te maken heeft met een 
leerlingenpopulatie waarvan het 
opleidingsniveau van de ouders lager ligt dan 
het landelijk gemiddelde, wordt extra 
geïnvesteerd in doelen en inhouden van de 
hoofdvakken. 
Eén van de maatregels is het opsplitsen van 
groepen, zodat er in kleinere groepen getraind 
kan worden. Dit kan door het beschikbaar 
komen van de NPO‐gelden.  

Kwaliteit van de 
toezichthouder 

Bij vervulling van vacatures in 
het toezichthoudend bestuur is 
het van belang dat minimaal 
alle competenties aanwezig zijn.  

Telkens bij ontstane vacatures 
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3. Verantwoording financiën 
 

Dit  hoofdstuk  bevat  de  verantwoording  over  de  financiële  staat  van  het  bestuur.  Het  geeft  de  belangrijkste 
financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in 

meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in 
de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 
 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 

 
Vorig jaar 
(T‐1 2020) 

Verslagjaar 
(T 2021) 

T+1  
2022 

T+2 
2023 

T+3 
2024 

Aantal leerlingen  356  348  368  370  363 

 
De  afgelopen  jaren  liet  het  leerlingaantal  een  steeds  verdere  daling  zien  die  in  2021  is  doorgezet.  Het 
schoolbestuur  realiseert  zich dat de afname van het  leerlingaantal gevolgen heeft de  jaarlijkse  inkomsten. De 
consequenties  van  het  dalende  aantal  leerlingen  wordt  in  samenhang  met  de  financiële  impact  beoordeeld 
waarna de formatieve ruimte voor het komende jaar wordt vastgesteld. De school stelt jaarlijks de prognose op, 
gebaseerd op de gezinssamenstelling van de directe achterban van de school. De prognoses zijn zeer betrouwbaar. 
Er kan derhalve middels de meerjarenplannen tijdig en adequaat op worden geanticipeerd. De telling 1‐2‐2022 
wordt  bepalend  voor  de  totale  normbekostiging  van  het  kalenderjaar  2023.  Deze  ligt  door  de  tussentijdse 
instroom bij alle scholen hoger dan de jaarlijkse 1‐10 telling. Gemiddeld genomen wordt 4 % tussentijdse instroom 
verwacht in deze periode van 4 maanden. De toename  van 348 naar 368 leerlingen geeft daardoor een vertekend 
beeld. 
 
Personele inzet 

Aantal FTE 
Vorig jaar 
(T‐1 2020) 

Verslagjaar 
(T 2021) 

T+1 
2022 

T+2 
2023 

T+3 
2024 

Directie:  
(uitvoerend bestuur: directie) 

 
1,15 

 
1,15 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

Onderwijzend personeel:  
(leerkrachten, intern begeleiders, 
teamleiders, vakcoördinatoren) 

 
 

19,8 

 
 

18,2 

 
 

18,2 

 
 

17,3 

 
 

16,4 

Ondersteunend personeel: 
(administratieve kracht, 
onderwijsassistentie, conciërge, 
interieurverzorgers)  

 
7,0 

 
8,5 

 
 

9,9 

 
 

8,9 
 

7,4 

 
Door de daling van het leerlingenaantal neemt de formatieve ruimte af en is het noodzakelijk de formatie bij te 
sturen. Door de tijdelijke aanvullende NPO middelen is de noodzaak tot bijsturen verder opgeschoven naar 2023 
en 2024. Deze regeling biedt, ondanks het dalende aantal leerlingen, aanvullende kansen voor een versterking van 
het team om de leerlingen aanvullend onderwijs aan te bieden. In bovenstaand overzicht is dat effect, zoals in de 
actuele versie van de meerjaren begroting doorgerekend, weergegeven. Er zal aan de hand van de daadwerkelijke 
leerlingentelling en andere feitelijke omstandigheden bepaald worden welke bijsturing nodig is. Als gevolg van 
jaarlijks natuurlijk  verloop en doorstroming van personeel  is het bijsturen  in de  formatie mogelijk  zonder het 
verlenen van beëindigen van aanstellingen. Het bestuur handelt actief in de werving en binding van personeel, 
onder andere door de manier waarop personeelsbeleid wordt ingevuld.  
 
 



 
 

Jaarverslag 2021  27   Ds. G.H. Kerstenschool - Yerseke 

3.2 Staat van baten en lasten 
 

Bij  de  beoordeling  van  het  resultaat  2020  en  2021  dient  rekening  gehouden  te worden met  de  aanvullende 
middelen  die  eind  2019  zijn  ontvangen  voor  aanvullende  salarisverplichtingen  in  2020  waardoor  het  reële 
resultaat  2020  hoger  is  dan  onderstaand weergegeven.  Het  verslagjaar  2021  sluit  af met  een  overschot  van 
€183.958,‐ terwijl de begroting afsloot met een tekort van € 7.498. In 2021 zijn de totale extra baten voor slechts 
een deel extra ingezet. Dit overschot heeft de vermogenspositie versterkt waardoor voor de komende jaren een 
grotere bestedingsruimte is. 
 

  
 

De hogere Rijksbijdragen van € 233.500 zijn voornamelijk het gevolg van ad‐hoc overheidsbeleid, dat ten tijde 

van het opstellen van de begroting 2021 nog niet te voorzien was. De afwijking is opgebouwd uit:  

 De eerste vijf maandtermijnen van het Nationaal Programma Onderwijs totaal € 104.005. 

 Aanvullende bekostiging in de loop van 2021 toegekend voor het financieren van aanvullende personele inzet voor 
het vervangen van personeel of extra ondersteunging van leerlingen wegens de “corona omstandigheden”, 2 
termijnen in april en september, totaal € 51.740 

 Indexering personele bekostiging wegens verhoging van de cao primair onderwijs, 2,45 % ofwel € 40.000 

 Groeiregeling materiele bekostiging als gevolg van de tussentijdse instroom van leerlingen € 12.000. 

 Extra inkomsten Passend Onderwijs 

 
De personele inzet is over 2021 gemiddeld 27,9 fte (begroot 26,5 fte) tegenover 27,7 fte in 2020 en 28,3 fte in 
2019. De personele kosten  laten een overschrijding  zien van € 35.000 wat  slechts een beperkt deel  is  van de 
aanvullende bekostiging. Op de loonkosten is echter een aanvullende premie teruggaaf van € 39.000 in mindering 
gebracht. De omvang van de personele  inzet  is  in de  loop van het  gestegen maar dat betreffen voornamelijk 
onderwijs ondersteunende functies waarvan de gemiddelde kostprijs lager ligt.  
 
Wegens de pandemie zijn er aanvullende kosten gemaakt voor schoonmaak en hygiëne middelen. De digitalisering 
van het (thuis)onderwijs vraagt om aanvullende leermiddelen waardoor ook deze kosten stijgen. De stijgging van 
de overige lasten in 2021 ten opzichte van 2020 komt ook doordat diverse leerlinggebonden activiteiten in 2020 
geannuleerd  zijn.  De  vastgestelde  begroting  2022‐2024  is  nagenoeg  sluitend.  Het  effect  van  de  afwaardering 
vordering OCW (geraamd per 31 december 2022 op € 103.000)  is  in mindering gebracht op de te verwachten 
Rijksbijdragen 2022,  e.e.a.  conform de waarderingsvoorschriften  van OCW en RJO  (Richtlijn  Jaarverslaggeving 
Onderwijs).  De  berekende  tekorten  2022  en  2024  zijn  beheersbaar  en  worden  op  de  publieke  reserves  in 
mindering gebracht. 
 
   

Vorig jaar  Begroting  
Realisatie 

verslagjaar 
Verschil  Verschil verslagjaar  

(2020)  verslagjaar  (2021)  
verslagjaar t.o.v. 

begroting 
t.o.v. vorig jaar 

(2021)  

BATEN 

Rijksbijdragen                     2.031.453           1.967.248           2.200.713           2.195.358           2.197.227           2.121.136                         233.465                              169.260 

Overige baten                           44.957                 40.000                 40.515                 40.000                 40.000                 40.000                                  515                                 ‐4.442 

TOTAAL BATEN                     2.076.410           2.007.248           2.241.228           2.235.358           2.237.227           2.161.136                         233.980                              164.818 

LASTEN 

Personeelslasten                     1.796.894           1.720.612           1.755.452           1.977.280           1.917.990           1.827.902                            34.840                              ‐41.442 

Afschrijvingen                           64.763                 67.439                 65.787                 78.041                 84.188                 81.624                            ‐1.652                                  1.024 

Huisvestingslasten                           73.416                 74.995                 71.809                 95.565                 96.446                 97.345                            ‐3.186                                 ‐1.607 

Overige lasten                         139.028              151.700              164.222              171.600              171.600              171.600                            12.522                                25.194 

TOTAAL LASTEN                     2.074.101           2.014.746           2.057.270           2.322.486           2.270.224           2.178.471                            42.524                              ‐16.831 

SALDO                              2.309                 ‐7.498              183.958               ‐87.128               ‐32.997               ‐17.335                         191.456                              181.649 

Saldo financiële baten en lasten                                    20                          ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                                       ‐                                         ‐20 

Saldo buitengewone baten en lasten                                     ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                                       ‐                                           ‐   

TOTAAL RESULTAAT                              2.329                 ‐7.498              183.958               ‐87.128               ‐32.997               ‐17.335                         191.456                              181.629 

T+1  (2022) T+2  (2023) T+3 (2024) 
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Balans in meerjarig perspectief 
Onderstaand in verkorte vorm de vermogenspositie van de vereniging van de voorgaande twee jaar met de 
raming voor de komende drie jaar, gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting, investeringsplan en het 
meerjaren onderhoudsplan. 
 

 
De vorderingen en schulden kennen een grote mate van stabiliteit. De investeringen 2021 bedragen € 117.575 en 
betreffen  voornamelijk  ICT  investeringen.  Het  investeringsplan  voor  2022  bedraagt  €  107.300.  Het 
investeringsplan  2021  betreft  ICT  investeringen  (€  25.800),  leermiddelen  (€  30.000)  en  overige  inrichting.  De 
geplande investeringen voor de daaropvolgende jaren zijn lager dan de berekende afschrijvingskosten waardoor 
naar verwachting middelen vrijkomen. De geplande investeringen betreffen vervangingsinvesteringen die zoveel 
mogelijk gespreid plaatsvinden waardoor er geen extra middelen voor de financiering daarvan nodig zijn. 
 
De onttrekkingen aan de voorziening voor groot onderhoud bedragen € 87.715 voor de renovatie van het sanitair. 
De  dotatie  vindt  plaats  op  basis  van  het  meerjaren  onderhoudsplan.  De  geplande  onttrekkingen  zijn  in  het 
verwachte verloop van de voorziening verwerkt. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met de uitvoering van 
een  eventuele  levensduur  verlengende  renovatie  op  middellange  termijn  als  alternatief  voor  vervangende 
nieuwbouw. De instelling beschikt niet over de vereiste middelen om een dergelijke renovatie te financieren. Bij 
een levensduur verlengende renovatie komen de kosten voor een substantieel (maar nog niet bij wet geregeld) 
deel voor rekening van de instelling. 

       

Realisatie 

vorig jaar 

Realisatie 

verslagjaar 

(2020)  (2021) 

ACTIVA 

VASTE ACITVA 

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa            329.372            381.163                396.900               339.700              280.100 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen            107.433               93.451                  17.500                 17.500                 17.500 

Liquide middelen            772.229            897.845                784.200               804.500              836.900 

Totaal vlottende activa            879.662            991.296                801.700               822.000              854.400 

TOTAAL ACTIVA         1.209.034         1.372.459            1.198.600           1.161.700           1.134.500 

Totaal vaste activa 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Algemene reserve            577.950            765.498                666.400               621.400              592.100 

Bestemmingsreserve privaat           211.272            207.682                219.700               231.700              243.700 

Totaal eigen vermogen            789.222            973.180                886.100               853.100              835.800 

VOORZIENINGEN            222.033            162.835                114.500               110.600              100.700 

KORTLOPENDE SCHULDEN            197.779            236.444                198.000               198.000              198.000 

TOTAAL PASSIVA         1.209.034         1.372.459            1.198.600           1.161.700           1.134.500 

Begroting T+1  

(2022)

Begroting T+3 

(2024)

Begroting  T+2 

(2023)
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3.3 Financiële positie 

 
Kengetallen  
Kengetal  Realisatie 

vorig jaar 
(2020) 

Realisatie 
verslagjaar 
(2021) 

Begroting 
T+1 

(2022) 

Begroting 
T+2 

(2023) 

Begroting 
T+3 

(2024) 

Minimum signalering 
Inspectie 

Solvabiliteit 2   0,84  0,83  0,83  0,83  0,83  Ondergrens: <0,30 

Liquiditeit  4,45  4,2  4,1  4,1  4,3  Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit  0,1  %  8,2 %  ‐3,9 %  ‐1,5 %  ‐0,8 %  3‐jarig 0 % 

Weerstandsvermogen  
 

(eigen vermogen / totale 
baten) 

38 %  43 %  40 %  38 %  39 %  Ondergrens: 5 % 

Weerstandsvermogen  
 

(eigen vermogen – vaste actie 
t.o.v. Rijksvergoedingen) 

23 %  27 %  22 %  23 %  26 %  Door bestuur geen 
minimaal vastgesteld 
(geen inspectie 
norm) 

 

Reservepositie 
Ten  opzichte  van  het  algemeen  geadviseerde minimum  van  20 %  voor  éénpitters  beschikt  de  instelling  over 
voldoende eigen vermogen. Voor de realisatie van het  investeringsplan  is geen aanvullende financiering nodig 
omdat  de  afschrijvingskosten de  investeringen overtreffen. Ook  na  aftrek  van de  geraamde  tekorten  voor  de 
komende jaren beschikt de instelling nog over de vastgestelde minimum buffer voor onvoorziene kosten. 
 
De kleinschaligheid van de organisatie heeft tot gevolg dat de minimum signaleringswaarden, die voor de gehele 
onderwijssector gelden, niet als uitgangspunt genomen kunnen worden voor verantwoord financieel beleid. De 
omvang van het weerstandsvermogen is voldoende voor een éénpitter met een laag tot gemiddeld risicoprofiel, 
maar is door de kleinschaligheid van de organisatie wel gevoelig voor grote schommelingen.  
 
De  huidige  ontwikkelingen  op  de  arbeidsmarkt  en  de  oplopende  lerarentekorten  heeft  tot  gevolg  dat  het  de 
uitdaging is om getalenteerd personeel te binden aan de organisatie en jong talent binnen de organisatie te halen, 
ook al zou dit voor korte termijn extra personele verplichtingen tot gevolg hebben. Als gevolg hiervan is er meer 
personeel aangesteld dan de vaste jaarlijkse inkomsten mogelijk maakt. Deze extra verplichtingen resulteren in 
een  negatieve  rentabiliteit  en  worden  uit  de  algemene  reserve  gefinancierd.  De  vereenvoudiging  van  de 
bekostiging in 2023 geeft en positief herverdeeleffect van ruim 5 dat echter pas vanaf 2026 volledig doorwerkt in 
de bekostiging.                                         
 
Signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen 
Het publieke eigen vermogen ligt eind 2021 € 80.000 hoger dan de signaleringswaarde van OCW. Er is derhalve 
sprake  van  een  bovenmatig  publiek  vermogen.  Per  eind  2022  wordt  als  gevolg  van  de  afwaardering  van  de 
vordering ( met een negatieve exploitatie als gevolg) en de realisatie van het investeringsplan geen overschrijding 
meer  verwacht. Op  deze wijze wordt  voldaan  de  verplichting  tot  onderbouwing  en  besteding  van  de  huidige 
overschrijding.   
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Bijlage A: Jaarverslag van de toezichthouder 
Het  toezichthoudend  bestuur  vergaderde  in  het  achterliggende  jaar  4  maal.  In  het  jaar  2021  werd  afscheid 
genomen van dhr. K.D. Ras. In deze vacature en in de twee nog openstaande vacatures werd voorzien door het 
benoemen van de volgende leden: Dhr. L. Bolleman, dhr. G.J. Duynkerke en dhr. J.W. v/d Velde. 
 
Het toezichthoudend bestuur (TB) als geheel houdt integraal toezicht op het beleid van de directie als uitvoerend 
bestuur door middel van de managementrapportages (per domein wordt verantwoording afgelegd) tijdens haar 
vergaderingen.  
Binnen het TB heeft elk  lid zijn eigen portefeuille. Deze worden bepaald op basis van de competenties van de 
leden.  Per domein vormen de toezichthouders met dezelfde portefeuille een commissie. De commissies zoomen 
in hun toezicht dieper in op de rapportages van het uitvoerend bestuur, toetsen of deze voldoen aan de kaders. 
Van elke uitgevoerde commissietaak in het kader van toezicht wordt verslag gedaan in de vergaderingen van het 
volledige toezichthoudende bestuur.  
(Commissie 1: Onderwijs, Commissie 2: Personeel, Commissie 3: Gebouwbeheer, Commissie 4: Financiën)  
Hoe en wanneer dit door het toezichthoudend bestuur uitgevoerd wordt, is te vinden in onderstaande tabel. Het 
toezichthoudend bestuur werkt met een bestuurlijke jaarkalender.  
 

Domein 
Onderdeel  

   

Verantwoording van?  Wanneer in TB en/of commissie? 

     

Onderwijs  Resultaten Eindtoets   Mei      
 

  Tussentijdse opbrengsten 
afname 1 
(vanwege de coronacrisis zijn de LVS‐toetsen van 
januari/februari in 2021 niet afgenomen)  

Februari ‐ Maart 

  Tussentijdse opbrengsten 
afname 2 

Juni – Juli 

  Schoolontwikkeling  5x per jaar in man.rap. 
 

     

Personeel  Overzicht aantallen bevoegd personeel 
 

Oktober 

  Formatieplan  
(incl. Leerlingenprognose en Functiebouwwerk) 
 

Juni 

  Overzicht gesprekkencyclus 
 

5x per jaar in man.rap. 

  Verzuimcijfers  5x per jaar in man.rap. 
 

  Professionalisering  5x per jaar in man.rap. 
 

     

Gebouw en terrein  Meerjarenonderhoudsplan (MOP) 
 

Maart en september 

     

Financiën  Vier maanden rapportages  Juni, oktober, maart 
 

  Begroting (incl. MOP) 
 

December 
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Algemeen  Wet‐ en regelgeving  5x per jaar in man.rap. 
 

  Identiteitszaken  5x per jaar in man.rap. 
 

  Jaarverslag uitvoerend bestuur  Maart ‐ april 
 

  Audits en inspectie (indien van toepassing)  December 
 

     

 
De  informatie  in de managementrapportages wordt door de toezichthouder getoetst aan de uitspraken  in het 
strategisch  beleidskader  en  aan  de  geldende wet‐  en  regelgeving.  De  volgende  afwijkingen/aandachtspunten 
werden vastgesteld, waarmee deze tevens aandachtspunten zijn voor de directie (uitvoerend bestuur)  

‐ Onderwijs:  
o Lagere tussentijdse opbrengsten in mei/juni als gevolg van de coronacrisis. Blijvend extra investeren 

in de hoofdvakken. (o.a. met inzet van de NPO‐gelden) 
o Grondig investeren in het ontwikkelen van visie en beleid rond het burgerschapsonderwijs.  

‐ Personeel:  
o Vanwege de grote tekorten aan onderwijspersoneel zijn in de vacatures enkele studenten benoemd 

die de duale route van de PABO‐opleiding volgen. Als aandachtspunt voor de directie/het uitvoerend 
bestuur is meegegeven hier ook beleidsmatig goed op in te spelen, omdat de personeelstekorten in 
het onderwijs de komende jaren zullen blijven.  

‐  Financiën: 
o Taakstelling m.b.t.  de  Begroting:  in  evenwicht  brengen  van  baten/lasten  over  periode  2021‐2025 

(N.B.: ondanks het positieve eindresultaat over 2021 is dit nodig i.v.m. het negatieve effect van de 
wisseling van het bekostigingsstelsel. Anderzijds zal het nieuwe stelsel an sich voor de school voordeel 
opleveren)   

o N.a.v. een opmerking in het vorige jaarverslag over de verbetering van het toezicht op de doelmatige 
besteding van de middelen kan vermeld worden dat er sinds 2021 gewerkt wordt met een andere 
format van de drie maanden rapportage. Met deze vorm van rapporteren kan dit onderdeel van het 
toezicht beter functioneren.  

 
Verder heeft het toezichthoudend bestuur de volgende zaken uitgevoerd:  

‐ In  de  vergadering  van  april  2021  zijn  het  jaarverslag  en  de  jaarrekening  van  2020  door  het 
toezichthoudend bestuur goedgekeurd.  

‐ In de vergadering van april is R12 benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekening 2020. 
‐ In de vergadering van juni 2021 is het meerjarenformatieplan goedgekeurd. 
‐ Vanwege de coronacrisis  kon de begroting 2022  in de decembervergadering nog niet  ter goedkeuring 

worden voorgelegd. Deze is in februari 2022 door het toezichthoudend bestuur goedgekeurd. Tijdens deze 
vergadering is door de directie cq het uitvoerend bestuur ook inzicht gegeven in de financiële ontwikkeling 
in de jaren 2023 – 2025. 

‐ In  alle  vergaderingen  van  het  bestuur  is  verslag  gedaan  van  de  schoolbezoeken  die  in  het  kader  van 
toezicht plaatsvinden. 

‐ Een  extra  facet  van  het  toezichthouden  betrof  de  doelmatige  inzet  van  de  NPO‐gelden.  Het 
toezichthoudend  bestuur  heeft  vastgesteld  dat  deze  middelen  doelmatig  worden  ingezet  voor  het 
wegwerken van de leervertraging.  

‐ De  benoeming  van  Ree  accountants    voor  de  controle  van  de  jaarrekening  2021  heeft  in  december 
plaatsgevonden.  

 
Verder  heeft  de  toezichthouder  vastgesteld  dat  er  zich  in  het  verslagjaar  geen  gebeurtenissen  van 
maatschappelijke  of  politieke  betekenis  hebben  voorgedaan  die  de  continuïteit  van  de  schoolorganisatie 
bedreigen. 
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De  toezichthouder  heeft  op  de  verschillende  domeinen  de  volgende  uitspraken  gedaan  in  het  kader  van 
ontwikkeling in het algemeen en/of ontwikkelingen op een bepaald domein.  
Onderwijs: 

‐ In het kader van kwaliteitszorg geeft de directie/het uitvoerend bestuur tijdens de vergaderingen van de 
kwaliteitscommissie  inzicht geven hoe er gewerkt wordt aan verhoging van de resultaten van voor de 
coronaperiode. (vergaderingen plannen conform de kwaliteitskalender)  

‐ Het  is  van  belang  dat  de  directie/het  uitvoerend  bestuur  kwalitatief  goede middelen  (methodes  e.a. 
materiaal) inzet om te komen tot voldoende resultaten.  

‐ De  directie/het  uitvoerende  bestuur  presenteert  in  een  volgende  vergadering  haar  document  rond 
burgerschapsonderwijs. (daarin dienen de 8 ijkpunten te zijn verwerkt)  

‐ De directie/het uitvoerend bestuur draagt er zorg voor dat brainstormsessies e.a. rond de ontwikkeling 
van  een  Schoolplan  2023‐2027  tijdig  in  gang  worden  gezet  en  rapporteert  daarover  aan  het 
toezichthoudend bestuur. 

Personeel:  
‐ De  school  verstevigt  haar  positie  als  erkende  opleidingsschool  door  het  laten  opleiden  van  nieuwe 

schoolopleiders.  
‐ De  directie/het  uitvoerend  bestuur  anticipeert  (in  het  kader  van  nog  steeds  oplopende 

personeelstekorten) tijdig op (mogelijke) vacatures. 
Gebouwen/terreinen: 

‐ In het kader van de aanstaande 0‐meting, de rapportage en het daarop te baseren nieuwe Meerjaren‐
Onderhouds‐Plan  (MOP)  zal  onderzoek  worden  gedaan  welke  vernieuwingen/aanpassingen  gedaan 
kunnen worden in het kader van duurzaamheid. De directie/het uitvoerend bestuur rapporteert hierover 
aan de toezichthouders in de vergadering van oktober 2022. 

‐ Na  de  vernieuwingen  binnen  het  gebouw  draagt  de  directie/het  uitvoerend  bestuur  voor  een  vlotte 
aanpak van het vervolg van de pleinvernieuwing.  

Financiën: 
‐ De directie zorgt voor een doelmatige inzet van de NPO‐gelden (tweede fase) en geeft uitleg over haar 

plan 2022‐2023 aan het toezichthoudend bestuur.  
‐ De directie/het uitvoerend bestuur evalueert in 2022‐2023 het financieel beleidsplan.  
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Bijlage B: Jaarverslag van de medezeggenschapsraad 
 
Het afgelopen schooljaar 2020‐2021 heeft de MR slechts 3 keer vergaderd. De corona heeft in alles, maar bijzonder 
in het schoolleven verandering gebracht. Dit is vorig schooljaar begonnen en heeft dit schooljaar ook zijn sporen 
nog getrokken. Docenten en leerlingen hebben veel online en/of thuis hun lessen moeten geven resp. volgen.  
 
De vergaderingen werden geopend door het lezen van een Bijbelgedeelte en gebed. De vergaderingen werden 
geëindigd met gebed.  
 
De vergaderingen van de MR worden vooraf zoveel als mogelijk aangekondigd in het schoolnieuws, eventueel met 
benoeming van specifieke agendapunten. Geïnteresseerden mogen aanwezig zijn bij deze vergaderingen en de 
MR probeert hiermee meer openheid en betrokkenheid te geven. Dit jaar is dat niet het geval geweest.  
 
Als spreekbuis tussen bestuur en MR fungeerde de directeur dhr. E.J. de Korte. Indien mogelijk was hij dan ook 
(gedeeltelijk) aanwezig.  
 
Van elke vergadering zijn notulen gemaakt en een verslag voor het bestuur. Het verslag is een beknopte versie van 
de notulen met een eventuele actie‐ en besluitenlijst. Niet relevante zaken worden in het verslag niet vermeld.  
Deze verslagen zijn door alle MR‐leden goedgekeurd voordat ze naar het bestuur verzonden worden. Het bestuur 
informeert de MR door eveneens een verslag van haar vergaderingen te maken. 
  
Van  alle  bestuursvergaderingen  ontvangt  de MR  een  verslag.  Dit  wordt  eventueel  besproken  tijdens  de MR‐
vergadering en bij vragen of opmerkingen wordt dit teruggekoppeld aan het bestuur.  
 
Diverse  personele  zaken  passeerden  de  MR.  Over  het  algemeen  informatieve  mededelingen  die  ook  in  het 
schoolnieuws vermeld zijn.  
 
Het hele schooljaar door wordt het jaarplan besproken m.n. de status en voortgang.  
 
De MR  behartigd  de  belangen  van  de  ouders  en  de  leerlingen.  In  het  kader  hiervan  komen  zaken  voorbij  als 
hulpouders,  zorgkinderen,  zorgkwaliteit,  (verkeers‐)situatie  rondom  de  school,  begroting,  huiswerk, 
samenwerking tussen scholen in Reimerswaal, etc.  
 
Mede door inzet van de MR is er e.e.a. verbeterd wat betreft de verkeersveiligheid m.n. het pad naar de Breeweg. 
  
De kerstviering heeft in afgeslankte vorm wel doorgang kunnen vinden.  
 
Zaken m.b.t. CAO worden ook in MR‐vergaderingen besproken. Dit is vooral informatief.  
 
Door Colon is i.s.m. de RMU een cursus georganiseerd over en voor de MR. Deze kon ook vanwege de corona niet 
fysiek doorgaan maar is online gehouden. Dit was echter geen onverdeeld succes.  
 
In juli is groep 8 afgezwaaid. Vanwege de geldende coronamaatregelen is dit alleen met de ouders gevierd.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 381.163     329.372     

381.163         329.372         

Vlottende activa
Vorderingen 93.451       107.433     
Liquide middelen 897.845     772.229     

991.296         879.662         

Totaal 1.372.459      1.209.034      

PASSIVA

Eigen vermogen 973.180         789.222         

Voorzieningen 162.835         222.033         

Kortlopende schulden 236.444         197.780         

Totaal 1.372.459      1.209.034      

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 2.200.713      1.967.248      2.031.453    
Overige baten 40.515           40.000          44.957         

Totaal baten 2.241.229      2.007.248     2.076.411    

Lasten
Personeelslasten 1.755.452      1.720.612      1.796.894    
Afschrijvingen 65.787           67.439          64.763         
Huisvestingslasten 71.809           74.995          73.416         
Overige lasten 164.222         151.700         139.028       

Totaal lasten 2.057.270      2.014.746     2.074.101    

Saldo baten en lasten 183.958         7.498-           2.309          

Financiële baten en lasten -                   -                  20               

RESULTAAT BOEKJAAR 183.958         7.498-           2.329          

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2021 ad € 183958 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 170.190         
Bestemmingsreserves publiek 17.359          
Bestemmingsreserves privaat 3.590-            

Totaal 183.959       

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 183.958     2.309         

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 65.787       64.763       
- Mutaties van voorzieningen 59.198-       21.849       

6.589         86.612       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 13.982       15.134-       
- Mutaties kortlopende schulden 38.665       40.130-       

52.647       55.264-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 243.194     33.657       

Ontvangen interest -               20             

Totaal -               20             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 243.194     33.677      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 117.578-     2.668-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 117.578-     2.668-        

Mutatie van liquide middelen 125.616     31.009       

2021 2020
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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 3 tm 5 
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 40 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen 10 Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/kopieerapperaat 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 10 tm 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 10 tm 15
Digitale schoolborden/touchscreens 8 Zonnepanelen 15

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

24 mei 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

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.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging 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.

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 

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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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

Inventaris en apparatuur 626.482          370.558          255.923           96.600           802                48.083            303.638          696.331          392.693          
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 198.916          125.468          73.449             20.978           259                16.643            77.525           209.806          132.281          

Totaal 825.398          496.026          329.372           117.578          1.061             64.726            381.163          906.137          524.974          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 26.751           25.948            802                 
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 10.088           9.829             259                 

Totaal 36.839           35.778            1.061              

Vorderingen

Debiteuren 1.689              11.688           
OCW/EZ 89.441            90.204           

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 2.321             5.531             
  Overige overlopende activa                     - 10                 
Overlopende activa 2.321              5.541             

Totaal 93.451            107.433          

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 897.845          772.229          

Totaal 897.845          772.229          

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2021 2020

2021 2020

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

41



Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 575.501          170.190          -                    745.691          

575.501          745.691          

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs (NPO) -                    17.359            -                    17.359           

-                    17.359           

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 213.720          3.590-              -                    210.130          

213.720          210.130          

Totaal 789.222          183.959          -                    973.180          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 20.791             22                 -                    -                    20.813           -                    20.813           
Voorziening voor groot onderhoud 201.242           28.495           87.715           -                    142.022          100.055          41.967           

Totaal 222.033           28.517           87.715           -                    162.835          100.055          62.780           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 20.791             22                 -                    -                    20.813           -                    20.813           

20.791             22                 -                    -                    20.813           -                    20.813           

De bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is gevormd met het saldo van de NPO baten 2021 minus de in 2021 
als kosten verantwoorde bestedingen.

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

Crediteuren 70.711            30.998           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 78.133            70.025           
Schulden ter zake van pensioenen 24.420            31.525           
Kortlopende overige schulden 3.061              5.075             

176.325          137.623          

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * -                    7.312             
  Vakantiegeld en -dagen 57.747           52.845           
  Overige overlopende passiva 2.372             -                    

Overlopende passiva 60.119            60.157           

Totaal 236.444          197.780          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

Lerarenbeurs 20/21 1090955 2020/2021

Subsidie Zij-instroom 998706 2019/2020

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 1.889.511       1.822.858       1.865.544       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 9.428             3.900             5.895             
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 216.932         79.383           84.193           

226.360         83.283           90.088           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 84.843           61.107           75.821           

Totaal 2.200.713       1.967.248       2.031.453       

Overige baten

Verhuur 5.400             5.000             5.000             
Ouderbijdragen 11.418           19.000           16.925           

Overige
  Verenigingsbaten 12.963           12.000           11.632           
  Giften inz ANBI-instelling 130                -                    20                  
  Passend Onderwijs overige instellingen 2.813             -                    2.875             
  Overige baten personeel 7.639             4.000             8.459             
  Overige 153                -                    46                  

23.697           16.000           23.033           

Totaal 40.515           40.000           44.957           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 1.298.038       1.212.389       1.347.467       
Sociale lasten 171.495         228.920         183.229         
Premies Participatiefonds -                    6.132             -                    
Pensioenlasten 191.918         189.063         197.217         

1.661.452       1.636.504       1.727.913       

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 22                  -                    113-                
Personeel niet in loondienst 203                800                10.618           

Overige
  (Na)scholingskosten 29.028           25.000           22.753           
  Kosten werving personeel 8.039             1.500             542                
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 2.029             2.500             1.791             
  Representatiekosten personeel 20.116           18.000           10.589           
  Kosten federatie 33.737           32.808           33.058           
  Overige 7.505             3.500             3.127             
Totaal overige 100.454         83.308           71.860           

100.678         84.108           82.366           

Af: uitkeringen 6.677-             -                    13.386-           

Totaal 1.755.452       1.720.612       1.796.894       

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 28 FTE. (2020 28)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 48.885           48.059           47.020           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.902           19.380           17.743           

Totaal 65.787           67.439           64.763           

Huisvestingslasten

Onderhoud 11.553           14.000           4.863             
Energie en water 18.689           25.000           21.201           
Schoonmaakkosten 8.862             4.000             6.813             
Belastingen en heffingen 4.210             3.500             2.799             
Dotatie voorziening onderhoud 28.495           28.495           37.740           

Totaal 71.809           74.995           73.416           
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2021 Begroting 2021 2020
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 24.641           26.600           24.212           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 3.237             2.600             3.377             
Telefoon- en portokosten e.d 1.625             2.500             1.559             
Kantoorartikelen 633                4.000             59                  
Verenigingslasten 28.101           28.000           20.267           

58.237           63.700           49.474           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 3.361             2.000             1.859             

3.361             2.000             1.859             
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 54.402           44.000           44.160           
Computerkosten 17.157           18.000           21.580           
Kopieer- en stencilkosten 15.311           12.000           14.047           

86.869           74.000           79.787           
Overige
Kantinekosten 6.032             4.500             4.053             
Cultuureducatie 2.357             4.000             212                
Abonnementen 3.393             3.000             2.426             
Medezeggenschapsraad 450                500                450                
Overige 3.522             -                    767                

15.755           12.000           7.908             

Totaal 164.222         151.700         139.028         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 3.237             2.600             3.377             

Accountantslasten 3.237             2.600             3.377             

Financiële baten en lasten

Rentebaten -                    -                    20                  

Totaal -                    -                    20                  
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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.
2. Colon Vereniging Middelburg 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) 1,0                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 95.259
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.724
Subtotaal € 112.983

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

Bezoldiging € 112.983

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 1,0                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 85.188
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.300
Subtotaal € 99.488

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 119.000
Bezoldiging € 99.488

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde 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.

EJ de Korte

WNT-verantwoording 2021 - Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde 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 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag  
van toepassing zijnde regelgeving: 
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Bezoldiging

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
Ds. C. van Krimpen Voorzitter
A.C. Scheele Lid
P.D. de Looff Lid
P. van Vijven Lid
A. Both Lid Afgetreden in 2021
H.F. Waverijn Lid
J.E. Everse Lid
F.J. Bart Lid Afgetreden in 2021
K.D. Ras Lid Afgetreden in 2021
J.J. de Jager Lid
O. Koster Lid
J.G. Duynkerke Lid
J.L. Bolleman Lid
J.W. van de Velde 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.
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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 Vereniging tot het 

verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Yerseke 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs 

op gereformeerde grondslag te Yerseke te Yerseke gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het 

verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Yerseke 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 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

gereformeerde grondslag te Yerseke 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, 24 mei 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 DS. G.H. KERSTENSCHOOL 

Baten

Rijksbijdragen   2.200.713 1.967.248  2.031.453  
Overige baten 16.004      9.000        16.380      

Totaal baten 2.216.718  1.976.248  2.047.834  

Lasten
Personeelslasten 1.755.452  1.720.612  1.796.894  
Afschrijvingen 65.787      67.439      64.763      
Huisvestingslasten 71.809      74.995      73.416      
Overige lasten 136.121    123.700    118.762    

Totaal lasten 2.029.169  1.986.746  2.053.835  

Saldo baten en lasten 187.549    10.498-      6.001-        

Financiële baten en lasten -               -               20            

Netto resultaat 187.549    10.498-      5.981-        

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

Baten

Ouderbijdragen 11.418      19.000      16.925      
Ledencontributies 5.368        5.000        4.442        
Collecten kerken/donaties/giften 7.710        7.000        6.731        
Bijdragen overblijven 15            -               479           

Totaal baten 24.511      31.000      28.577      

Lasten
Personele lasten 3.674        -               -               
Representatiekosten 434           -               -               
Leerlinggebonden activiteiten 12.746      9.000        8.383        
Lasten overblijven 120           -               3.628        
Overige lasten 11.127      19.000      8.256        

Totaal lasten 28.101      28.000      20.267      

Saldo baten en lasten 3.590-        3.000        8.310        

Netto resultaat 3.590-        3.000        8.310        

2021 Begroting 2021 2020
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