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1  Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. In dit 
jaarverslag legt de Vereniging verantwoording af over het gevoerde beleid in en de resultaten over 
2021. 
 
We starten met de verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving. Vervolgens verantwoorden we ons 
respectievelijk op het gebied van visie en besturing, risicomangament, bedrijfsvoering en sluiten we af 
met toekomstige ontwikkelingen. 
 
In dit bestuursverslag zijn de door het ministerie van OCen W aangewezen maatschappelijke thema's 

verweven in de betreffende hoofdstukken. Het betreft: strategisch personeelsbeleid, passend 

onderwijs, allocatie van middelen, werkdruk, onderwijsachterstanden en corona.  

 
 
Aldus vastgesteld te Gemert, d.d. 9 mei 2022. 
 
 
Maarten Ebbing 
Interim Directeur-bestuurder 
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2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 
 
2.1 Treasurybeleid 
 
Jenaplanschool de Pandelaar beschikt over een treasurystatuut dat in februari 2022 is geactualiseerd 

en opnieuw is vastgesteld. Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden 
over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de 
financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Hoewel Jenaplanschool de Pandelaar niet 

belegt of beleent wordt in het treasurystatuut het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving 
gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het 
uitgangspunt van de vereniging is dat zij een zodanig financieel beleid en beheer voert, dat haar 
voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. 
 
2.1.1  Beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft 

Het treasurybeleid van De Pandelaar vindt plaats binnen de kaders van de “Regeling 
beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen 

voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de 

toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Bij het 
aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen 
wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. Het 
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming 
worden besteed.  De rekening-courant rekening  is ondergebracht bij de Rabobank. Het 
beleid van het bestuur is erop gericht om deze tegoeden direct opeisbaar te hebben.  
 
2.1.2  Uitvoering van het treasurybeleid in de praktijk 
Jenaplanschool de Pandelaar heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend 

financieel beleid gevoerd, in 2021 hebben geen beleggingen plaats gevonden.Er is 

gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. 
De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid is in 2021 niet veranderd. De interne 
verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de directeur-bestuurder aan het 
toezichthoudens bestuur door middel van de periodieke managementrapportages. Externe 
verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag. 
 
2.1.3  Uitstaande beleggingen, leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten 
Jenaplanschool de Pandelaar heeft geen uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en 
afgesloten derivatenovereenkomsten. 
 

2.2  Sectorspecifiek 
 
2.2.1  Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo 
Niet van toepassing 
 
2.2.2  Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging 
In 2018 heeft de MR in samenspraak met het team besloten om de werkdrukmiddelen in te zetten voor 
een ‘groot organisatietalent’. Vanaf januari 2019 is hiervoor nieuwe collega aangenomen, die voor 0,6 
FTE wordt ingezet. In 2019 is daarnaast besloten om een collega aan te stellen voor 0.2 FTE om in de 
klassen te 
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vervangen zodat groepsleiders werkzaamheden onder schooltijd kunnen verrichten (verwerken 
toetsgegevens, analyses en handelingsplannen uitwerken). Vanaf (halverwege) 2020 wordt de 
invulling van de taken van deze collega bepaald door de groepsleiders in bouw. De collega werkt in een 
vast ritme: Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw, zodat iedere bouw driewekelijks ontlast wordt. 
 
Jaarlijks wordt aan het einde van het schooljaar met het team de inzet van de werkdrukmiddelen 
geëvalueerd en wordt gezamenlijk een besluit genomen voor de inzet van de werkdrukverlagende 
middelen voor het nieuwe schooljaar. Het voorstel wordt voorgelegd aan de PMR ter instemming. 
Naast de inzet van de werkdrukmiddelen is in 2020 met het team gezocht naar een betere 
verdeling van de taken. Dit is concreet beschreven in het werkverdelingplan 2020-2021. In 2021 is dit 
geëvalueerd wat tot aanpassingen heeft geleid voor schooljaar 2021-2022. Daarnaast is voor schooljaar 
2021-2022 een medewerker fulltime aangenomen die, als zij niet wordt ingezet voor vervangingen van 
ziekteverlof, de groepsleiders ontlast in hun werkzaamheden door de groep over te nemen of op 
verzoek van groepsleiders actviteiten te ondernemen.  
 
Helaas moeten we constateren dat, als gevolg van uitval van groepsleiders door Coronamaatregelen, 
het in 2021 regelmatig is voorgekomen dat de inzet van de werkdrukverlagende middelen van de 
collega met een benoeming van WTF 0,2 regelmatig is komen te vervallen, omdat er geen vervanger 
beschikbaar was en de groepen niet konden worden opgedeeld. Om de continuiteit van het onderwijs 
aan onze kinderen te waarborgen werd genoemende medewerker regelmatig in/voor de groep gezet.  
 
Bovenstaande heeft geleid tot de globale besteding van de werkdrukverlagende middelen in 2021 
conform onderstaande tabel: 
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 2021 Toelichting  

Personeel € 44.000,00 Organisatietalent WTF 0,6 

 € 12.000,00 Extra inzet per bouw 1 dag / 3 weken WTF 0,2 

Materieel € 11.000,00 Laptops alle medewerkers (12 stuks) 

Totaal uitgaven 2021 
Totaal beschikbaar in 

2021 

€ 67.000,00 
€ 63.000,00 

 

 
2.2.3  NPO middelen 
Vanaf 2021 staken we, vanuit de NPO middelen, fors in op het verbeteren van kennis en vaardigheden 
op het gebied van spelling, technisch lezen en rekenen. Dit deden we door specialisten te scholen en 
hen te faciliteren om de scholing te kunnen volgen en het team mee te nemen om het in de praktijk te 
kunnen brengen.  
 
Daarnaast was het rekenen in de stamgroep voor de midden- en bovenbouw een belangrijk onderdeel, 
waarbij de implementatie van de nieuwe rekenmethode een belangrijke rol speelt in het verhogen van 
kennis en vaardigheden op het gebied van rekenonderwijs.  
 
Voor de onderbouw werd ingezet op het verder realiseren van het beredeneerde aanbod wat in 2020-
2021 is beschreven. Hiervoor werden materialen aangeschaft op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden voor het inrichten van betekenisvolle hoeken. Ook werd er onderzocht welk 
geschikt registratiesysteem voor de resultaten taal en rekenen ingevoerd kan worden.  
 
De uren van een nieuw benoemde onderwijsassistent zijn gericht ingezet in op het begeleiden van 
kinderen een-op-een en in groepjes.  
 
Om de interne begeleiding te versterken passend bij wat de school in haar ontwikkeling nodig heeft, 
zijn beide intern begeleiders een scholing gaan volgen waarbij de accenten liggen op handelingsgericht 
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denken, het perspectief van een lerend team, de kwaliteitsanalyse op schoolniveau en de school als 
een lerende organisatie. Een andere rol die de intern begeleiders op zich gaan nemen is die van 
(starters)coach.  
 
Ook gaven we een extra boost op het gebied van motoriek.  
 
De versterking van de jenaplanvisie loopt parallel aan bovenstaande actiepunten. Teambreed werd 
gewerkt aan de versterking van de jenaplanvisie. Uitgaande van de theorie, gingen we samen 
onderzoeken welk toekomstbeeld hier voor de Pandelaar bij past en hoe dit bereikt gaat worden.  
 
De ontwikkeling van een ICT-beleidsplan is gestart, waarbij ondersteuning gevraagd werd van een 
extern deskundige. 
 
Bovenstaande heeft geleid tot de globale besteding van de NPO middelen in 2021 conform 
onderstaande overzicht: 
 

Versterken Jenaplanonderwijs € 4.560,72 

Boeken t.b.v. opleiding Intern Begeleiders €       80,45 

WOZZ implementatie getal & ruimte junior € 1.900,00 

Hoe krijg je ze aan het Lezen  €     650,00 

Opleiding Rekencoördinator € 2.495,00 

Materiaal t.b.v. inrichten betekenisvolle hoeken 
OB 

€ 2.898,02 

Vraag het de kinderen & rekenen €     770,24 

Cursus Bouw verdieping €     155,00 

Bijeenkomst Bouw €     155,00 

Opleiding intern begeleider € 2.440,00 

Methode schrijfatelier € 1.106,30 

Methode Schrijfdans €     610,00 

Salaris onderwijsassistent € 7.029,75 

TOTAAL 2021 € 24.850,48 

 
2.2.4  Verantwoording middelen Prestatiebox 
 
Naast de reguliere lumpsumbekostiging, werkdrukverlagende middelen en NPO middelen ontvangen 
we ook een bedrag bijzondere bekostiging via de prestatiebox. De middelen vanuit de prestatiebox zijn 
ingezet voor: 
o Verbeteren van de teamcultuur inclusief cultuurscan  Team 
o Inzet van een teamcoach      Team 
o Inhoudelijke begeleiding van de medezeggenschapsraad  MR 
o Herhaling BHV       Groepsleider (2) 
o Bewegingsonderwijs       Groepsleider  
o Persoonlijke coaching     Groepsleider 
o ICT beleidsontwikkeling     Groepsleider (3) 
o AVG        Schoolondersteuner 
o Onderwijskwaliteit maak je samen    Directeur-bestuurder 
o ROVICT/Esis        Medewerker administratief /secr. 
o BHV cursus        Medewerker administratief / secr.  

& Onderwijsassistent 
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3  Visie en besturing 
 
3.1  Visie 
 
3.1.1  Doelstelling van de organisatie  
Vanaf de start van Jenaplanschool de Pandelaar in 1979 heeft men gewerkt volgens het model van 

Peter Petersen: het Jenaplanconcept. Op grond daarvan staan we voor: 

- Realisatie van de doelen van het basisonderwijs; 

- Welbevinden, zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid voor kinderen en personeel 

 
Kernwaarden  (waarin we geloven) 
Bij alles wat we doen in onze school, ons onderwijsaanbod en onze aanpak gaan we uit van de 
kernwaarden: “verbondenheid, vertrouwen, betrokkenheid, ontdekken, eigenaarschap en geluk.”  
 
Onze missie   (waarom we bestaan; primaire en permanente opdracht) 
Wij bereiden kinderen voor op de nog onbekende toekomst; hun latere leven. Daarom leren wij 
kinderen (kennis, vaardigheden en gedrag) wat ze nodig hebben om een gelukkige, respectvolle, 
kritisch denkende en sociaal vaardige wereldburger te worden. Die vanuit zelfkennis en 
zelfvertrouwen, samen met anderen bouwt aan een fijne samenleving. 
 
Onze visie; onze brief voor het kind! 
Op de Pandelaar voel je dat je welkom bent en sta jij centraal. De deur staat wagenwijd voor jou open. 
Je mag hier jezelf zijn en je kunt je ontwikkelen in een fijne, veilige sfeer.  
 
Op de Pandelaar werken we samen (team, ouders en kind) in en aan onderwerpen die voor jou van 
betekenis zijn. Dit doe je door vanuit jouw stamgroep op ontdekkingstocht te gaan, kritisch te denken, 
vragen te stellen en jezelf te verwonderen.  
 
Tijdens stamgroepwerk ontdek je hoe de wereld in elkaar zit door zelf te ervaren, te onderzoeken, te 
spelen en te ondernemen. Je krijgt de ruimte om te ontdekken wie je bent, wat je talenten zijn, maar 
ook wat je grenzen zijn. Natuurlijk krijg je ook de ruimte om je talenten verder te ontwikkelen. Je leert 
en werkt rondom een thema, waarbij je verschillende leervragen formuleert. We luisteren naar wat jij 
wilt leren en passen daar ons onderwijs op aan. Daarbij hebben we net zoveel aandacht voor de manier 
waarop jij hebt geleerd als voor het eindresultaat.  
 
Op de Pandelaar heb jij invloed en mag je initiatieven en beslissingen nemen. Je krijgt de vrijheid om op 
een creatieve manier te werken. We vinden het belangrijk dat je zelf eigenaar bent van jouw leerproces 
en dat je vanuit zelfvertrouwen met plezier kunt leren. Dat betekent dat je hierin ook de 
verantwoordelijkheid krijgt die jij aankunt.   
 
Op de Pandelaar vind jij de balans tussen zelfstandig en samen, tussen werken en ontspannen.  
 
Op de Pandelaar zorgen we voor elkaar en hebben we echte aandacht voor de ander. Je bent en blijft 
steeds met de ander in gesprek. Daarom hebben we veel kringen, “maatjes”, en “eetgroepen”.  
 
Ons schoolgebouw straalt warmte uit en is een inspirerende plek met een fijne gemeenschapsruimte 
waar we samen het leven vieren. Het is fijn om in ons schoolgebouw te leren, maar we gaan ook naar 
buiten om te leren. We hebben buiten gymles, natuuronderwijs en excursies. Wij vinden het belangrijk 
dat je respect hebt voor de natuur en de omgeving. 
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Op de Pandelaar zijn we een mini maatschappij waar je leert samenwerken, samen spelen, samen 
spreken en samen vieren, elkaar helpen en oplossingen bedenken. Samenwerken doe je niet alleen 
met kinderen uit je eigen stamgroep, maar ook met andere kinderen van de school. Je presenteert aan 
anderen, op een manier die bij jou past, wat je hebt geleerd, zodat je van en met anderen kan leren. 
 
Samen zijn wij de Pandelaar!!!! 
 
In ons aanbod en onze aanpak zijn de jenaplanessenties herkenbaar en integraal opgenomen:  
• Samenwerken   Plannen  Zorgen (voor)  Communiceren  
• Presenteren  Reflecteren  Respecteren    
• Creëren    Ondernemen Verantwoorden 
 
Jenaplan en onze visie op leren  
Ons uitgangspunt is jenaplanonderwijs. Samen leren binnen en buiten de stamgroep.  
 
Kinderen leren als zij: 

o Verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen; 
o Eigenaar zijn van hun leerproces; 
o Gemotiveerd zijn om de met hen gestelde doelen te halen; 
o Zelfvertrouwen hebben en zich gelukkig voelen;  
o Succeservaringen hebben; 
o Worden aangesproken in de zone van naaste ontwikkeling; 
o Gestimuleerd worden het maximale uit zichzelf te halen; 
o In een omgeving en met doelen waarmee zij zich verbonden voelen;  
o In een omgeving zijn die zo uitdagend is dat zij worden gemotiveerd om nieuwe dingen te 

ontdekken; 
o Kunnen “werken” op een manier en tempo dat bij hen past; 
o Zowel alleen als samen kunnen werken; 
o Op een op hen afgestemde manier gecoacht/begeleid worden; 
o Een goede balans ervaren tussen succeservaringen en fouten maken; 
o Een goede balans ervaren tussen – samen en individueel – gesprek, werk, spel en viering.  

 
Onze belangrijkste doelen:   

o Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; 
o Kinderen leren op een goede wijze met anderen omgaan en samenwerken; 
o Kinderen krijgen de ruimte om zich als persoonlijkheid te ontwikkelen; 
o Kinderen ontwikkelen kennis en (basis)vaardigheden; 
o Kinderen zijn voorbereid op de maatschappij. 

 
3.1.2  Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten 
 
Strategie (Op welke wijze realiseren we onze doelen) 
We gaan uit van de brede ontwikkeling van het kind, dat leert in samenhang op de gebieden van 
kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom halen we het leven/de wereld de 
school in en gaan we regelmatig de school uit, het leven/de wereld in. We sluiten aan op de talenten 
van kinderen zodat ieder kind (h)erkend wordt. We gaan uit van verschillen en van de kracht van het 
kind en de groep. We investeren in relatie en de driehoek: kind-ouders-school. Dit alles geven we vorm 
binnen een pedagogische school, waarbij er aandacht is voor de opvoedkundige taak van onze school.  
 

In onze driejarige stamgroepen werken we aan  onderwijs en opvoeding van 4 tot 13 jarigen. Vier 
basisactiviteiten staan dagelijks centraal: Samen in gesprek, Samen werken, Samen spelen en Samen 
vieren. De Pandelaar kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met ouders.  
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3.2  Besturing 
 
3.2.1  Juridische structuur 
De rechtspersoon is de Vereniging Voor Bijzonder Onderwijs Op Algemene Grondslag, hierna genoemd 
Jenaplanschool de Pandelaar, opgericht in 1979 en gevestigd te Gemert, met bestuursnummer 75688 
en brinnummer 06XW. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
40235117. Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden. 
 
3.2.2  Interne organisatiestructuur & organogram            
 De vereniging heeft een bestuur bestaand uit het dagelijks bestuur, de directeur-bestuurder, en een 
toezichthoudend bestuur. Jenaplanschool de Pandelaar hanteert de “Code goed bestuur” van de PO-
raad. De bestuursstructuur is vastgelegd in de “verenigingsstatuten” en het “Managementstatuut”.  
 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de 
uitvoering van het beleid. De directeur-bestuurder heeft de kerntaak het beleid rondom onderwijs, 
personeel, kwaliteit, financiën, onderhoud gebouw en public relations vast te stellen en uit te voeren. 
Daarnaast heeft zij de taak de identiteit van de school te bewaken en onderhoudt zij contacten met 
ouders, gemeente, het samenwerkingsverband en andere betrokkenen in en rondom de school. Zij 
doet dit samen met het MT, in goed overleg met medewerkers en de medezeggenschapsraad (MR).  
 
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt 
toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directeur-bestuurder doet verslag 
van belangrijke zaken op de school. 
 
Het MT en de bouwcoördinatoren doen tijdens de tweewekelijkse vergaderingen verslag van de 
dagelijkse gang van zaken in de school, de bouw en van de voortgang van de uitvoering van 
vastgesteld beleid. In de overleggen met de specialisten (momenteel IB en ICT/AVG) wordt eveneens 
verslag gedaan van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het specialisme en van de 
voortgang van de uitvoering van vastgesteld beleid en ontwikkeling van nieuw beleid.        
 
Ten aanzien van de financiële-, en personeelsadministratie wordt gebruik gemaakt van de diensten en 
het advies van Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. 
 
Organogram:  
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3.2.3  Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 
Vanuit het strategisch beleidsplan krijgt ieder jaar een aantal strategische speerpunten extra aandacht. 
De speerpunten, alsmede de resultaten van het gevoerde beleid zijn hierna opgenomen.   
 

2021 

Thema Resultaat 

Strategie 
 

o De organisatiestructuur zoals beschreven in 2019 is in 2020 doorgevoerd, maar 
behoeft nog rolvastheid van alle betrokkenen;  

o Er is gekozen om vanaf 01-01-2021 tot aan de aanstelling van de nieuwe directeur-
bestuurder te werken met een interim directeur-bestuurder. Per 1 augustus is de 
nieuwe directeur-bestuurder gestart. 

o Vanwege de groei van de school zijn er nieuwe prognoses gemaakt om de 
toekomstige vraag te bepalen. Er is een nieuw toelatingsbeleid vastgesteld 
omdat we bij het aannemen van alle aangemelde leerlingen geen kwalitatief goed 
jenaplanonderwijs kunnen bieden. In 2021 hebben wij op basis daarvan niet alle 
leerlingen kunnen toelaten die bij ons zijn aangemeld,  

o In augustus 2021 is een start gemaakt met het schrijven van ons nieuwe 
schoolplan, waarin beleidskeuzes en de strategie worden vastgelegd. De 
verwachting is dat dit medio 2022 kan worden vastgesteld. De strategiekaart is in 
ontwikkeling. 
 

Onderwijs In 2021 hebben de onderstaande projecten (ondanks Corona) doorgang gevonden.    
o Doorontwikkeling 10 Ankers inclusief aanschaf materialen voor de hoeken; 
o Doorontwikkeling Looqin met betrekking tot registreren resultaten taal en 

rekenen onderbouw; 
o Traject keuze rekenmethode;  
o Implementatie rekenen in de stamgroep; 
o ICT. 

 

Kwaliteit 
 

Gerealiseerd 
o Er zijn in 2021 geen meldingen gedaan bij de externe vertrouwenspersoon; 
o Er zijn geen klachten ingediend; 
o Gebruik van het Nationaal Cohorten Onderzoek (NCO) ten aanzien van het 

opzetten van een databank met betrekking tot het vervolgsucces van 
leerlingen; 

o In beeld brengen van cultuur in beeld en een plan van aanpak geformuleerd;   
o Opstellen van een onderwijskundig jaarplan;  
o De migratie naar in de cloud werken; 
o In beeld brengen van de cognitieve resultaten op schoolniveau;  
o Herzien van het ontruimingsplan;  
o Uitvoer van een interne kwaliteitsanalyse; 
o Scan van de wel/niet aanwezige wettelijke documenten/ 

voorzieningen/processen;  
o Scan AVG; 
o Er is een opdracht voor de nieuwe directeur-bestuurder geformuleerd; 
o Er is een beoordelingstraject voor de nieuwe directeur geformuleerd; 
o De WBTRscan is uitgevoerd; 

 
Er is een start gemaakt met / herziening van:  

o Het ontwikkelen van een ICT visie; 
o Observaties ten aanzien van de pedagogische- en interpersoonlijke 
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competenties van alle groepsleiders en onderwijsassistenten; 
o Beschrijven van administratieve processen; 
o AVG-proof maken van de organisatie;  
o Verder bouwen aan een professionele cultuur; 
o Schrijven van een nieuw schoolplan; 
o Uitzetten van tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en 

medewerkers;  
o Managementstatuut 
o Toezichtskader 
o MR statuten  
o MR reglement  
o Functieboek  
o Bekwaamheidseisen  
o Bekwaamheidsdossiers  
o Gesprekkencyclus  
o Meldcode kindermishandeling  
o Klachtenregeling  
o Communicatiebeleid  

 
Vastgesteld beleid 

o Toelatingsbeleid;  
o Meerjaren financieel beleidsplan   
o Jaarplan 2021-2022; 
o Formatieplan 2021-2022; 
o Werkverdelingsplan 2021-2022; 
o Jaarbegroting 2022 

 

Personeel 
 

o Alle medewerkers zijn gericht bezig met hun eigen ontwikkeling, enerzijds door 
het volgen van extern professionaliseringsaanbod (Jenaplan oriëntatie, 10 
Ankers, Rekenen, ICT, migratie naar de cloud, MR, EHBO, Lezen, Spelling, IB, 
Kwaliteitszorg) of coachingstraject of door observaties, gekoppeld aan feedback 
en verbeteracties;  

o Functioneringsgesprekken alsmede inzetbaarheidsgesprekken zijn met alle 
medewerkers gevoerd;  

o Het ziekteverzuim in 2021 was 12.45%  
 

Huisvesting 
 

o De Gemeente Gemert-Bakel is eigenaar van het hoofdgebouw (de Pandelaar) en 

huurder van het Pandje en daarmee verantwoordelijk voor deugdelijke 

huisvesting, ventilatie en buitenonderhoud. Met de gemeente zijn regelmatig 

gesprekken over de huisvesting in relatie met het aantal aanmeldingen, het 

onderhoud en de ventilatie. Het binnen onderhoud wordt structureel uitgevoerd 

volgens het MJOP.   

Financieel 
 

o Met de beschikbare middelen realiseren wij ons jenaplan-onderwijsaanbod, basis 
onderwijskwaliteit en goede arbeidsomstandigheden in een authentiek 
hoofdgebouw en zeer ruim Pandje; 

o Daarnaast konden we met de beschikbare middelen als zelfstandige school 
blijven opereren en voortbestaan; 

o In 2021 is er een flinke investering gedaan in laptops voor alle medewerkers en 
cromebooks voor de kinderen; 

o De subsidie Extra Handen In de Klas is toegekend;  
o De subsidie Bewegingsonderwijs is toegekend; 
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o Het meerjaren financieel beleidsplan heeft goedkeuring van het TB.  
 

Corona o In 2021 hebben wij 7x een groep in quarantaine moeten plaatsen; 
o Regelmatig zaten medewerkers thuis, afwachting van een test- en/of testuitslag 

of omdat een gezinslid Corona had; 
o Externe vervangers waren weinig beschikbaar, de vervangingen zijn vaak intern 

opgelost door het inzetten van onderwijsassistenten of het uitbreiden van uren 
van tijdelijke medewerkers. Daar waar mogelijk zetten wij Qrabbl in of maakten 
we gebruik van uitzendbureaus; 

o Groepsleiders zijn extra belast onder invloed van Corona en de werkdruk was/is 
daardoor hoog;  

o De subsidie EHIDK werd ingezet door een onderwijsassistente voor 3 dagen te 
benoemen (elke bouw één dag) en de inzet van Qrabll (iedere groep 2 dagen). 
 

NPO o Benoeming van 3 onderwijsassistenten (totaal 1,5) ten behoeve van 
leerlingbegeleiding (individueel/groepjes); 

o Verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van spelling, technisch 
lezen en rekenen  

o Implementatie van de nieuwe rekenmethode inclusief scholing;  
o Professionaliseren op gebied van motoriek en pauzeactiviteiten;  
o Ontwikkeling van een ICT-beleidsplan is gestart, met ondersteuning van een 

extern deskundige. 
o Het realiseren van betekenisvolle hoeken in de onderbouw. 
o intern begeleiders volgen een scholing waarbij de accenten liggen op 

handelingsgericht denken 
o Doorontwikkeling van Jenaplanvisie in praktijk loopt parallel aan bovenstaande 

punten.  
 

 
Met recht kunnen we aangeven dat we in 2021 ondanks Corona en de roerige periode rondom de 
benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder toch ontzettend veel hebben gedaan en een stevige 
ontwikkeling hebben doorgemaakt.   
 
 
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
 
Corona: algemeen 
De coronacrisis heeft voor onze school grote impact en gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken en 
de keuzes die gemaakt moeten worden. Onze school is gevestigd in een gebied waar in het begin van 
de uitbraak van COVID 19 de meeste besmettingen waren. Ook bij de nieuwe besmettingsgolf in 
oktober 2021 hadden wij al snel 5 stamgroepen in quarantaine en liep het aantal besmettingen snel op. 
De veelvuldige uitval van collega’s, de stamgroepen die in quarantaine zaten en de veranderende 
richtlijnen vanuit het RIVM hebben erg veel gevraagd van de flexibiliteit, wendbaarheid en 
inzetbaarheid van collega’s. Zeker ook de sluiting van de school en het online onderwijs dat opgezet 
moest worden heeft impact gehad. De verbondenheid met onze ouders is verminderd doordat ouders 
niet in de school mochten komen.   
 
Corona: gemeente en ventilatie 
Op gemeentelijk niveau zijn er in 2021 diverse contacten geweest met de bestuurders en de wethouder 
om met elkaar af te stemmen over zaken met betrekking tot de coronacrisis. Met wethouder en 
ambtenaren is  veelvuldig overleg geweest over de ventilatiecapaciteit in de klaslokalen. Deze 
capaciteit is onvoldoende en alleen door ramen en deuren open te zetten zijn de CO2-waarden 
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(graadmeter voor luchtkwaliteit) op niveau te krijgen. De gemeente is eigenaar van het gebouw en wij 
zijn van mening dat zij daarmee ook verantwoordelijk is voor deugdelijke onderwijshuisvesting en 
ventilatie. In oktober 2021 heeft de gemeente aangegeven verantwoordelijk te zijn voor het aanwezig 
zijn van mechanische ventilatie conform het bouwbesluit van 2012. Ondanks herhaalde gesprekken en 
briefwisselingen zijn eind 2021 nog geen acties ondernomen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 
Corona: onderwijskundige consequenties  
Onder invloed van Corona, met als gevolg daarvan diverse lockdowns, hebben wij de volgende keuzes 
moeten maken/gemaakt ten aanzien van de onderwijskundige consequenties: 

o Het onderwijskundig beleid en de geplande ontwikkelingen hebben vertraging opgelopen 
omdat de beschikbare tijd vaak in het teken stand van de gevolgen van de coronacrisis. 

o Versnelde keuzes en implementatie nieuwe Rekenmethode; 
o Versnelde migratie naar in de cloud werken; 
o De inzet van onderwijsassistenten en daarmee de individuele begeleiding van leerlingen of 

groepjes van leerlingen kwam, door gebrek aan vervangers, regelmatig te vervallen; 
o Geplande lessen kwamen, door afwezigheid van groepsleiders en het gebrek aan vervangers, 

regelmatig te vervallen (inzet Qrabbl); 
o Er zijn nieuwe laptops aangeschaft voor alle medewerkers, zodat zij ook de mogelijkheid 

hebben om thuis te werken; 
o Alle groepsleiders hebben versneld gebruik gemaakt van Google Classroom en Google Meet 

om voor de kinderen goed thuisonderwijs te verzorgen; 
 
Corona: financiële consequenties  
De personele uitgaven in 2021 zijn à € 44.000,00 hoger dan begroot, dit komt voor een groot deel 
vanwege het hoge corona gerelateerde (ziekte)verzuim.  
 
Daarnaast waren er andere corona gerelateerd financiële consequenties met betrekking tot: 
Hygiëne   €      700,00 
Kopieerkosten  €    1060,00 
Testen   €      550,00 
Laptops   € 10.800,00 
WIFI   €   3.100,00 
In de cloud werken €   9.750,00 

          TOTAAL  à €   25.960,00 materiele kosten als gevolg van Corona 
 

Corona heeft duidelijk negatieve invloed gehad op het financiële resultaat in 2021. 
 
3.2.5  Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’  
De volgende maatschappelijke aspecten zijn te benoemen in het kader van ‘ondernemen’ voor 
Jenaplanschool de Pandelaar:  

o Vraagt inbreng van medewerkers bij verbetering van de bedrijfsvoering;  

o Creëert goede arbeidsomstandigheden en heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 

van medewerkers;   

o Geeft, indien noodzakelijk, medewerkers de ruimte tot het combineren van werk en zorg of 

andere maatschappelijke taken; 

o Is maatschappelijk betrokken en biedt jaarlijks plek voor stagiaires en andere leerplekken. 

o Draagt er zorg voor dat er jaarlijks een schenking wordt gedaan aan een (door kinderen 

gekozen en ingebracht) goed doel;  

o Laat de tuin onderhouden en lichte onderhoudsklussen uitvoeren door ouders;  

o Biedt ruimte aan diverse organisaties in Gemert (theatergroep, muziekvereniging); 

o Biedt gratis groenten aan uit de schooltuin aan ouders of anderen; 
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3.2.6 Samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen waar wij bij zijn aangesloten  
Jenaplanschool de Pandelaar is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Helmond – Peelland PO.  
 
Onze doelen in dit kader passen binnen de doelen van het samenwerkingsverband en  hebben wij als 

volgt geformuleerd: 

− De Pandelaar wil voor ieder kind een passend, thuisnabij en handelingsgericht ondersteunings- en 

zorgaanbod kunnen bieden. 

− De Pandelaar streeft naar integraal beleid: één kind, één gezin, één plan. Hierover worden 

afspraken gemaakt met de gemeente in het kader van de transitie Jeugdzorg. Het gaat dan om 

onderwijs overstijgende problemen. 

− De Pandelaar wil samen met ouders/verzorgers en kind kijken naar de onderwijsbehoefte. Zij wil 

de ondersteuning zo regelen dat het kind altijd centraal staat. Het moet een zo effectief mogelijk 

aanbod zijn (preventief, licht, kort en thuisnabij). 

− De Pandelaar streeft naar een basisondersteuning voor alle kinderen. Is er meer zorg nodig dan 

zullen passende arrangementen ervoor zorgen dat het kind de ondersteuning krijgt die nodig is. 

Deze extra onderwijsondersteuning overstijgt de basisondersteuning. Dit gebeurt altijd in 

samenspraak met ouders/verzorgers. 

 

De middelen die wij ontvangen vanuit het rijk en het samenwerkingsverband om passend onderwijs 

vorm te geven zetten wij met name in op het gebied van de ondersteuning in de groep of in kleine 

groepjes. Naast de verantwoordelijke groepsleider, maken we gebruik van de inzet van 

onderwijassistenten. De twee intern begeleiders coordineren en monitoren de zorg op individueel, 

groeps-, en schoolniveau. We zetten indien nodig extern deskundigen in bij de begeleiding van 

individuele kinderen met specifieke zorgvragen. 

 
Jenaplanschool de Pandelaar is aangesloten bij de vervangerspool Clooser. Het doel van deze 
samenwerking is te voorzien in tijdige, adequate en kwalitatieve vervanging. Clooser werkt samen met 
duizenden invalkrachten die zij inzetten om de zorgen van de school weg te nemen.  
 
Op regionaal niveau is er regelmatig overleg met jenaplandirecteuren. Hier is echter geen formele 
samenwerkingsvorm van toepassing. 
 
3.2.7 Ontwikkelingen bij verbonden partijen 
Ontwikkelingen bij het Samenwerkingsverband Helmond – Peelland:  
SWV Helmond-Peelland PO draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit 
zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden. Dit 
gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen. De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan 
ook: voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht 
onderwijsondersteunings- en zorgaanbod.    
 
In 2021/2022 wordt gewerkt aan: dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen, inclusiever 
onderwijs vormgeven binnen de scholen, een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners, 
optimale communicatie vanuit het SWV, met name naar ouders, en financiële beheersbaarheid en 
transparantie wordt bewaakt en geborgd.  
 
 
 
3.2.8  Namen van bestuurders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies 
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Toezichthoudend bestuur 
o Mw. Aafke Selten  (voorzitter) (geen andere relevante nevenfuncties) 
o Mw. Liza Simons (secretaris) (geen andere relevante nevenfuncties) 
o Dhr. Erik Jansen (lid) 
o Mw. Anke Geerts (lid) (vanaf juni 2021) (geen andere relevante nevenfuncties) 
o Dhr. Michel van Grunsven (lid) (vanaf juni 2021) (nevenfuncties: Raad van Advies ME  

Research groep, Raad van Toezicht Eindhoven 35/24/7, Lid 
Bestuur Stichting FC Robinstijn) 

 
Binnen het bestuur is een rooster van aftreden opgesteld. 
Het toezichthoudend bestuur (ouders) oefent onbezoldigd de bestuursfunctie uit. De functie van 
toezichthoudend bestuurslid betreft een functie naast andere werkzaamheden. Vanzelfsprekend is 
ervoor zorggedragen dat er geen conflicterende belangen tussen de diverse functies.  
 
Dagelijks bestuur (directeur-bestuurder)  Nevenfuncties 
Mw. Helma van Hoof    Voorzitter oranjecomité Erp  (onbetaald) 
      Voorzitter basketbalvereniging  (onbetaald)   
      Directeur – eigenaar ACTIViO (niet actief)           
 
Het toezicht is geregeld via de ALV, waar alle ouders en/of verzorgers deel van uit maken. 
 

3.3  Naleving branchecode 
 
Het bestuur draagt zorg voor een goed functionerend intern beheersings- en controlesysteem en ziet 
toe op de werking en evaluatie daarvan. Goed bestuur draagt immers bij aan kwalitatief goed 
onderwijs. In de Code Goed bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en 
intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van kinderen en 
medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur 
komen aan bod. De Pandelaar conformeert zich aan de Code van het Primair Onderwijs. 
 
3.3.1  Ontwikkelingen op het gebied van governance 
In 2019 is, onder begeleiding van Habilis, een organisatie traject gestart om te komen tot een 
toekomst-bestendige organisatie. Op basis daarvan is tijdens de ALV in juni 2019 een aanpassing in de 
governance voorgesteld. Onderstaand de aanpassingen die in 2020 zijn doorgevoerd: 

o Directeur wordt directeur-bestuurder; 
o Bestuur wordt algemeen (toezichthoudend) bestuur en dagelijks bestuur;  
o Rollen van diverse organen (MR, OC en MT) zijn aangepast; 
o Statuten zijn aangepast aan de nieuwe situatie; 
o Governance en statuten zijn aangepast aan het wettelijk kader. 

 
Eind november 2020 zijn deze processen geëvalueerd en bijgesteld en in 2021 is verder gewerkt aan de 
rolvastheid van de diverse organen en het vormgeven van het MT.  
 
3.3.2  Code goed bestuur die gehanteerd wordt 
Aan kwalitatief goed onderwijs draagt een goed bestuur van de school zeker bij. Vandaar dat de Code 
Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is vastgesteld door de PO-Raad (januari 2021). Deze code moet 
er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code 
Goed bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg 
voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook 
zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod.  
De Pandelaar conformeert zich aan de Code van het Primair Onderwijs.  
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Mw. A. Heijl (niet zijnde een topfunctionaris dan wel de controlerend accountant) heeft gecontroleerd 
of de werkelijke bezoldiging in 2021 van de directeur-bestuurder en de interim directer bestuurder) in 
overeenstemming is met de overeengekomen afspraken en de van toepassing zijnde maxima. De wijze 
waarop dit is gedaan en de uitkomst is vastgelegd conform het WNT-model.  
 
3.3.3  Afwijkingen van de code goed bestuur en toelichting 
In 2021 is het toezichthoudend bestuur op onderstaande punten afgeweken van de gehanteerde Code 
goed bestuur, dit wordt in het lopende schooljaar opgepakt: 

o Er heeft in 2021 geen (zelf) evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het functioneren van 
het bestuur; 

o Er heeft in de afgelopen 4 jaren geen collegiale bestuurlijke visitatie plaatsgevonden; 
o Het intern toezicht heeft in 2021 niet hun professionaliseringsbehoefte geïnventariseerd en 

afspraken hierover vastgelegd; 
o Het intern toezicht heeft niet minimaal één lid dat geen kind dat op de Pandelaar heeft, dit 

wordt doorgevoerd bij de werving van een volgend bestuurslid. 
 
3.3.4  Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 
Statutair is bepaald dat het toezichthoudend bestuur van onze vereniging als intern toezichtorgaan 
optreedt. Daarnaast houdt de Algemene Ledenvergadering toezicht op het functioneren van de 
organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder (artikel 15, lid 1 Verenigingstatuut). 
Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden. In deze Algemene Vergadering 
brengt het Bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde 
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
Algemene Vergadering over. 
 
Het intern toezichtorgaan is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het 
jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid. Het intern 
toezichtorgaan stemt in met, het door het bestuur voorgedragen accountant die belast is met de 
controle van, de jaarrekening. Het intern toezichtorgaan draagt zorg voor de inrichting van het 
bevoegd gezag, onder meer door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van 
statutenwijziging. Het intern toezichtorgaan staat het dagelijks bestuur met raad terzijde. 
 
De Pandelaar kent dagelijks bestuurder in de vorm van een directeur-bestuurder en een 
toezichthoudend bestuur bestaande uit leden van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het gevoerde beleid. In het managementstatuut is beschreven wat de bevoegdheden van een ieder 
zijn. In verband met de invoering van de code Goed Bestuur zijn de statuten, het huishoudelijk 
reglement en het managementstatuut aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het bestuur blijft 
hoofdverantwoordelijke en heeft taken gedelegeerd aan directeur-bestuurder. 
 
Jenaplanschool de Pandelaar heeft haar processen en procedures zodanig ingericht, dat alle relevante 
risico’s tijdig worden gesignaleerd en passende maatregelen worden genomen om deze risico’s en de 
gevolgen daarvan te beheersen. Voor de processen die onder de verantwoordelijkheid van ons 
administratiekantoor Groenendijk te Sliedrecht vallen verwijzen wij naar de ISAE3000-verklaring.  
 
Binnen de gekozen organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en 
control (schoolplan, jaarplan, (meerjaren)begroting, (meerjaren)- formatieplan, directieverslagen, 
leerlingresultaten en managementrapportages) de belangrijkste instrumenten voor interne beheersing 
van de organisatie.  
 
Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin de 
doelstellingen financieel zijn vertaald. Hiernaast wordt in april-mei het schooljaar het  formatieplan 
opgesteld.  
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Jenaplanschool de Pandelaar maakt in haar planning & control-cyclus gebruik van tussentijdse 
rapportages. Per kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteld, waarin de 
realisatiecijfers worden afgezet tegen de vastgestelde begroting. Inzicht wordt verschaft door 
gebruikmaking van grafische weergaven, kengetallen en analyses. De basis voor de rapportage wordt 
gevormd door Groenendijk, financiële administratie en aangevuld met een toelichting door de 
financieel administratief medewerker van de Pandelaar.  
 
Op het gebied van ziekteverzuim beschikt Jenaplanschool de Pandelaar over actuele cijfers. Hiernaast 
wordt jaarlijkse een meerjaren-personele begroting, meerjaren- investeringsbegroting en een 
meerjaren-integrale begroting opgesteld dan wel geactualiseerd aan de hand van de op dat moment 
meest actuele personele bekostiging, personele bezetting, jaarrekeningcijfers en leerlingenprognoses. 
Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag (waaronder de jaarrekening en bestuursverslag) 
opgesteld, waarin een analyse wordt gegeven van de verschillen tussen de uiteindelijke 
realisatiecijfers, de begroting en de cijfers van het voorafgaande kalenderjaar.  
 
Bovengenoemde zaken worden gedeeld en besproken met de MR en het toezichthoudend bestuur. 
Via de notulen van de MR worden de ouders op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt het 
bestuursverslag gepubliceerd op onze website, zodat andere betrokkenen ook geïnformeerd zijn. 
 
 

3.4  Verslag toezichthoudend orgaan 
 
Het bestuur heeft tijdens de Algemene Vergadering verantwoording afgelegd aan  de ALV over: 

• de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs; 

• rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie; 

• rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van 
middelen; 

• naleving van de code goed bestuur in het primair onderwijs; 

• jaarrekening 2020; 

• bestuursverslag; 

• naleving van wettelijke voorschriften; 

• benoeming van de externe accountant. 
 

Het intern toezichtsorgaan heeft in de algemene ledenvergadering van 28 juni 2021 uitgesproken zich 
te kunnen vinden in het gevoerde beleid. Het intern toezichtsorgaan gebruikt de ALV als 
evaluatiemoment van het functioneren van het uitvoerend bestuur, waarbij het haar rol als 
toezichthouder richting het bestuur uitoefent. 
 

Toezichthoudend orgaan 

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit ouders van leerlingen. Daarnaast heeft de de ALV een 
toezichthoudende rol. Daarnaast zijn er statutair diverse opties om een ALV bij elkaar te roepen en de 
rol van toezichthouder te vervullen. De leden hebben tijdens de ALV geen specifieke taken, tenzij 
anders wordt bepaald door de leden.  
 
Er is voor het toezichthoudend orgaan (het algemeen bestuur) geen vergoedingsregeling van 
toepassing. Er is sprake van een onbezoldigd algemeen bestuur. 
 
Zie paragraaf 3.2.8 voor de toelichting op de namen van de bestuurders en hun betaalde en onbetaalde 
(neven)functies. 
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Code goed bestuur 

Aan kwalitatief goed onderwijs draagt een goed bestuur van de school zeker bij. Vandaar dat de Code 
Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat 
scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed bestuur staan 
bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed 
onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne 
verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod. De Pandelaar 
conformeert zich aan de Code van het Primair Onderwijs. 
 

Afwijking op code goed bestuur 

Zie paragraaf 3.3.3 voor de vermelding van de afwijkingen van de code goed bestuur en toelichting. 

 

 

3.5  Omgeving 
 
3.5.1  Afhandeling van klachten 
In de schoolgids van De Pandelaar is de volgende passage over de klachtenregeling opgenomen: 

Vanaf 1 augustus 1998 moeten scholen een klachtenregeling hebben. Klachten kunnen bijvoorbeeld 

betrekking hebben op discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Ook kan dit 

betrekking hebben op onderwijskundige zaken. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe scholen op 

klachten over dergelijke zaken moeten reageren.  

 

Iedere school kent een contactpersoon. Deze kan de klager dan verder verwijzen naar de 

vertrouwenspersoon. Dit is iemand die door ons bestuur is aangewezen. Hij of zij fungeert als 

aanspreekpunt en zal in de meeste gevallen bemiddelen.  

Als de directie of de school de klacht niet op een bevredigende manier behandelt, dan kan men deze 

klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Het model klachtenregeling van het VBS 

kan opvraagd worden bij de directie of is te vinden op de website 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl. 

 

De klachtenregeling is in 2021 herzien en Jenaplanschool de Pandelaar is aangesloten bij een 

klachtencommissie. 

 

In 2021 zijn er geen formele klachten bij het bestuur binnengekomen. 

 
3.5.2  Toelichting op ontwikkelingen in 2021 met betrekking tot internationalisering 
Ten aanzien van internationalisering zijn er in 2021 geen activiteiten geweest en worden in de toekomst 
ook niet verwacht. 
 
 

4  Risicomanagement 
 
4.1  Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Jenaplanschool de Pandelaar houdt ten aanzien van risico’s en onzekerheden rekening met vijf 
aandachtsgebieden: 
1. Strategie 
2. Operationele activiteiten 
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3. Financiële positie 
4. Financiële verslaggeving 
5. Wet- en regelgeving 
 
Afgelopen jaren is met name zorg en risico met betrekking tot operationele activiteiten een 
aandachtspunt geweest. Door de groei van de school en de groei van het aantal leerlingen is de 
organisatie afgelopen jaar aangepast in het kader van verdere toekomstbestendigheid. Hierbij is ook 
rekening gehouden met wet- en regelgeving. De school heeft een stabiele, financiële positie. Op dit 
vlak zijn minder risico’s en onzekerheden.  
 
Ons risicomanagement is erop gericht dat risico’s tijdig worden geïdentificeerd en beoordeeld en dat 
we tijdig maatregelen kunnen treffen die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op een 
gewenste wijze beïnvloeden. Met ons risicomanagement proberen we de kans van optreden waar 
mogelijk te verkleinen of ervoor te zorgen dat de gevolgen van een risico worden beperkt en/of 
opgevangen. Ons risicomanagement is een continu doorlopend proces, gericht op het ontdekken en 
beheersen van risico’s. Het risicomanagement is tevens gekoppeld aan ons systeem van kwaliteitszorg.  
 
Onze organisatie is gezien de omvang overzichtelijk. De directeur-bestuurder heeft een verbindende 
rol in de samenwerking met het toezichthoudend bestuur, MR en het administratiekantoor. Jaarlijks 
wordt een begroting opgesteld voor het komende verslagjaar en op basis daarvan wordt de 
meerjarenbegroting geactualiseerd. Deze begrotingen komen tot stand op basis van concepten 
opgesteld door het administratiekantoor. Hierna worden deze voorgelegd aan het toezichthoudend 
bestuur en de MR. Tevens worden door de directeur-bestuurder investeringsplannen en 
bestuursformatieplannen opgesteld. Na afloop van ieder kwartaal worden managementrapportages 
gemaakt en besproken met het toezichthoudend bestuur. Na afloop van het verslagjaar stelt het 
administratiekantoor in samenspraak met de directeur-bestuurder een jaarrekening op. Ook deze 
wordt voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur en de MR.  
 
De dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisadministratie alsmede de financiële 
administratie worden verzorgd door Groenendijk Onderwijsadministratie uit Sliedrecht. Hun processen 
en procedures zijn vastgelegd en worden jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Hiervoor 
ontvangen zij jaarlijks een ISAE-verklaring. 
 
Resultaten van het gevoerde risicomanagement in 2021 
o Als gevolg van de Coronamaatregelen is Jenaplanschool de Pandelaar niet bezocht door de 

inpectie van het onderwijs. In maart 2022 zal de school bezocht worden door de inspectie van 
onderwijs.  

o Doordat onze leerlingenaantallen toenemen en we werken met een wachtlijst is het niet nodig dat 
een onjuiste prognose van de leerlingenaantallen (risicoprofiel à € 8.000,00) in 2022 wordt 
opgenomen in het risicoprofiel.  

o Helaas hebben we in 2021 te maken gehad met een onverwachte stijging van het ziekteverzuim 
personeel (risicoprofiel à € 25.000,00). Ons eigen risico bij het vervangingsfonds is daarmee 
volledig ingezet.  

o In 2021 hebben we geen investering in de ventilatie (risicoprofiel à € 50.000,00) gedaan, maar 
juridische kosten gemaakt om de gemeente, als eigenaar van het gebouw aan de St. Michaëlstraat, 
verantwoordelijk te stellen voor de investering in de ventitaltie.  

o In 2021 zijn er geen arbeidsconflicten (risicoprofiel à € 10.000,00) geweest, er is wel extern 
(juridisch) advies (Vertrouwenswerk, CNV, GOC) ingewonnen. Het ingeschatte risico was 
toereikend voor de inwinning van de externe (juridische) adviezen.  

 
4.2  Risicoprofiel 
Het risicoprofiel bevat een aantal wijzigingen in het risicomanagement naar aanleiding van 
ontwikkelingen in 2021.  
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Risico Maximale 

impact  
per risico in €  

Kans dat 
risico zich 
voordoet  

Berekende 
verwachte  
Impact in € 

Beheersmaatregelen 

Strategisch     

Negatieve beoordeling 
onderwijsinspectie  
1. Onvoldoende tussentijdse 
leerresultaten 
2. Onvoldoende 
leerresultaten aan het eind 
van de basisschoolperiode  
3.Medezeggenschapsraad, 
toezichthoudend bestuur 
en dagelijks bestuur 
functioneert onvoldoende  

50.000,00 50% 25.000,00 HGW invoeren, SOP, 
Cultuurverandering, 
Trendanalyses en PvA uitvoeren, 
uitbreiden  effectieve leertijd 

Operationele activiteiten     

Onjuiste leerlingprognoses 
gemeente   

€10.000 
(€ 5000/lln *20) 

0% 0  

Aantrekken gekwalificeerd 
personeel.  
 

€8.000 
(€ 4.000 werving 

en selectiekosten 
/keer*2) 

50% €4.000 Onderhouden en aanboren van 
netwerk. Opleidings-school 
zijn/blijven. Onderwijsassistenten 
binden bij behalen van diploma.  

Onverwachte stijging 
ziekteverzuim  
 

€100.000 
(€ 50.000/medew 

*2) 

25% €50.000 In nauwe afstemming tussen 
bedrijfsarts en leidinggevenden het 
team volgen. Preventief gebruik 
maken van de bedrijfsarts en 
ondersteuning voordat een collega 
zich ziek meldt. 

Onrust onder personeel €15.000 100% €15.000 Inzet teamcoach 2 trajecten 

Ingediende klachten 
 

Niet in te 
schatten 

(€3.000/klacht) 

<5% PM  

Gebrek aan vervangers  
€ 500/dag* 50  

€15.000 100% €25.000 Inzet van uitzendbureaus 

Onverwacht verloop van 
personeel 

€10.000 10% €1.000 Volgen team zodat we niet voor 
verrassingen staan 

Investering ventillatie €100.000 0% - Neerleggen bij Gemeente 

Financiële positie     

Financiële gevolgen van 
arbeidsconflicten 

€40.000 25% €10.000 Indien dit op handen lijkt, koersen 
op afscheid met wederzijds 
goedvinden 

Wijziging in bekostiging Niet in te 
schatten 

100% PM  

Financiële verslaggeving*     

Wet- en regelgeving     

Beperkingen in het 
aannemen van tijdelijke 
werknemers door de 
invoering van de WWZ 

Niet in te 
schatten 

10% -  

 

De uiteindelijke gevolgen van een risico kunnen worden bepaald door de maximale financiële impact te 
vermenigvuldigen met de kans (Zeer onwaarschijnlijk <5%, Onwaarschijnlijk 5%-10%, Waarschijnlijk 
10%-25%, Meer dan waarschijnlijk 25%-50%, Zeer waarschijnlijk 100%) 
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Jenaplanschool de Pandelaar heeft bovenstaande risico’s en onzekerheden ingeschat. Een 
gekwantificeerd risico van € 130.000,00 ten opzichte van een eigen vermogen van € 488.402,00 (= 
26,6%) achten wij reëel.   
 
*Financiële verslaglegging: Hiervoor verwijzen wij naar de gemaakte afspraken in de Service Level 
Agreement (SLA) met Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht, dat gecertificeerd is en waar 
processen zijn vastgelegd die jaarlijks door de accountant worden gecontroleerd. Hiervoor is een ISAE-
verklaring afgegeven.  
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5  Bedrijfsvoering 
 
5.1  Bedrijfsvoering 
 
5.1.1  Zaken met behoorlijke personele betekenis in 2021 
 
Scholingstrajecten 
In 2021 hebben de volgende scholingstrajecten plaatsgevonden:  
o Training: Implementatie getal & ruimte junior  
o Training:  Vraag het de kinderen   
o Training:  Rekenen in de stamgroep  
o Cursus:  Hoe krijg je ze aan het Lezen    
o Cursus: ROVICT/Esis  
o Cursus: “BOUW”   
o Cursus:  BHV    
o Herhaling:  BHV 
o Opleiding:  Rekencoördinator 
o Leergang:  Onderwijskwaliteit maak je samen  
o Persoonlijke coaching     
o Inzet van een teamcoach      
o Inhoudelijke begeleiding van de medezeggenschapsraad   
o Inhoudelijke begeleiding ICT beleidsontwikkeling     
o Inhoudelijke begeleiding AVG         
 
Ziekteverzuim 
In 2021 is het ziekteverzuim in vergelijking met 2020 forsgestegen van 7,61% naar 12,45%. (een stijging 
van 4,8%). Het ziekteverzuim ligt ver boven het landelijk gemiddelde van ongeveer 5%. Het betreft hier 
voornamelijk langdurend verzuim.  
 

 
 
Opbouw personeelsbestand 
Onderstaande wijzigingen hebben zich voorgedaan in de opbouw van het personeelsbestand ten 
opzichte van 2020: 
o Afscheid van twee groepsleiders 
o Afscheid van de intern begeleider na een dienstverband van 40 dienstjaren; 
o Een groepsleider is intern begeleider geworden 
o Benoeming van twee groepsleiders, een onderwijsassistent en een directeur-bestuurder in een 

tijdelijk dienstverband; 
o Verlenging tijdelijke benoeming administratief medewerker; 
 
Daarmee is de opbouw van het personeelsbestand ten opzichte van 2020 toegenomen met de tijdelijke 
benoeming van een onderwijsassistent.  
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Bijzondere persoonlijke omstandigheden 
o Langdurig ziek: In 2021 waren er 4 medewerkers langdurig ziek. Een medewerker heeft op 

eigen verzoek afscheid genomen van de school aan het einde van schooljaar 2020-2021 en 
twee medewerkers zijn aan het einde van 2021 volledig hersteld. Voor een medewerker loopt 
het langdurige ziekteverzuim door in kalenderjaar 2022.  

o Jubileum: Een medewerker vierde haar 40 jarig onderwijsjubleum en nam tevens afscheid van 
de school 

o Geboorten: In 2021 zijn twee medewerkers vader/moeder geworden.  
 

5.1.2  Ontwikkelingen m.b.t. personeel in 2021 
Jenaplanschool De Pandelaar kiest er bewust voor om de kinderen in meerjarige stamgroepen te 
plaatsen, passend bij de jenaplanvisie. Dit vergt passende kennis en vaardigheden van de 
groepsleiders, die deze visie ook uitdragen. Daarom is scholing een belangrijke peiler in het 
personeelsbeleid. Een overzicht van de gevolgde scholing vindt u in hoofdstuk 5.1.1.  
 
In onze groeiende school en hebben we regelmatig te maken met de aanstelling van nieuw personeel. 
Nieuw personeel heeft in het eerste jaar van benoeming geen andere taken en verantwoordelijkheden 
dan die van de eigen stamgroep.  
 
In het kader van passend onderwijs, worden alle middelen die vanuit het SWV worden overgedragen, 
ingevuld met de personele inzet van 3 onderwijsassistenten passend bij de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. 
 
Het eerste deel van 2021 is waargenomen door een interim directeur-bestuurder. Er is per 01-08-2021 
een nieuwe directeur-bestuurder benoemd.  
 
Medewerkers worden gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling door het voeren van 
functioneringsgesprekken, inzetbaarheidsgesprekken en observaties in de stamgroep. gevoerd.  
 
Als gevolg van Corona zijn medewerkers zijn extra belast en was de werkdruk hoog. Er was veel 
afwezigheid van medewerkers, omdat zij een gezinslid hadden met Corona, klachten hadden of zelf 
Corona hadden. We hebben de vervangingen veelal intern moeten oplossen of, daar waar mogelijk 
met de inzet van Qrabbl of uitzendbureaus.  Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.2.3 
 
5.1.3  Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
Jenaplanschool de Pandelaar heeft als doel om door zorgvuldig personeelsbeleid ontslag van 
medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Startende medewerkers worden begeleid door een 
(starters)coach. Daarnaast zijn in 2021 functieprofielen, een competentietool, bekwaamheidseisen, een 
bekwaamheidsdossier en een gesprekkencyclys ontwikkeld. Op basis van deze 
personeelsbeleidstukken kunnen medewerkers gevolgd en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling 
en kunnen passende interventies ten aanzien van het functioneren plaatsvinden.  
 
Indien, ondanks een adequate begeleidng en passende interventies, toch sprake is van ontslag, voeren 
wij beleid ter beheersing van uitkeringen welke mogelijk aan dit ontslag verbonden zijn en voldoen wij 
aan de de regels van het participatiefonds.    
  
5.1.4  Ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in 2021 
Jaarlijks betaalt de Pandelaar de onderhoudsbijdrage aan de gemeente Gemert-Bakel voor de 
huisvesting. In 2021 was dat €42.478,85. Sinds 2015 wordt de onderhoudsbijdrage voor zowel binnen- 
als buitenonderhoud in zijn geheel overgedragen aan de gemeente. Daarmee is de gemeente Gemert-
Bakel verantwoordelijk voor het volledige onderhoud aan de school.  
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In 2020 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de ventilatie in de school. Zowel in ’t Pandje als in 
de Pandelaar is de luchtkwaliteit onvoldoende gebleken. Daarom zijn er ook in 2021 diverse gesprekken 
gevoerd met de gemeente Gemert-Bakel rondom de eisen aan de luchtkwaliteit en de ventillatie in de 
school en de formele verantwoordelijkheid hiervoor. Dit heeft helaas nog niet geleid tot nemen van 
concrete acties ten behoeve van het aanleggen van een ventilatiesysteem dat voldoet aan het 
bouwbesluit van 2012.  
 
In 2021 heeft de gemeente Gemerkt-Bakel (eigenaar van het pand aan de St. Michaëlstraat 30) een 
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het reguliere onderhoud aan het gebouw is conform dit 
plan uitgevoerd. 
 
5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. toelichting  
De administratie is uitbesteed aan Groenendijk Onderwijsadministratie in Sliedrecht. De jaarrekening 
en de concept begroting worden door het administratiekantoor opgesteld, de definitieve versie van 
beide documenten wordt door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd. 
De kengetallen staan vermeld in de jaarrekening. In de jaarrekening staat omschreven wat de 
kengetallen inhouden en hoe deze berekend worden.  
 

Kengetallen  

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
Norm 

Pandelaar 
Landelijk 
gem. (2015) 

 
Norm 
inspectie 

Solvabiliteit 1  76,29 77,04 73,81 70,74 50% 66,00 min. 30% 

Solvabiliteit 2  77,52 77,77 74,82 71,78  78,00  

Liquiditeit (current ratio)  3,66 3,21 2,95 2,70 1% 3,28 4% 

Rentabiliteit 2,01 1,15 -4,33 0,66 0% 2,40 min. 0% 

Weerstandsvermogen excl. 
MVA 34,60 25,52 21,90 20,16 15% 25,70 min. 5% 

Weerstandsvermogen incl. 
MVA 43,48 38,71 31,84 29,03  39%  

 
Het bestuur heeft de volgende richtlijnen ten aanzien van de kengetallen, vastgelegd in het meerjaren 
financieel beleidsplan: 

 budgetneutraal beleid, waarbij baten gelijk zijn aan uitgaven 
→ richtlijn: rentabiliteit van 0% bij driejaarsgemiddelde 

 voldoende liquiditeit om als éénpitter onafhankelijk te kunnen en blijven handelen 
→ richtlijn: weerstandsvermogen (exclusief MVA) van minimaal 15% 

 voldoende eigen vermogen om op lange termijn aan de schulden te kunnen voldoen 
→ richtlijn: solvabiliteit 1 van minimaal 50% 
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5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar) 
 

 
 
De grootste verschuivingen tussen 2021 en 2020 zitten in de posten liquide middelen en kortlopende 
schulden. De stijging van de liquide middelen heeft te maken met de ontvangen NPO-gelden, welke 
nog niet volledig besteed zijn. De kortlopende schulden zijn gestegen t.o.v. vorig jaar, omdat er nog 
een schuld openstond aan KDV De Ontdekking ad. ± €30,5K voor de VVE-gelden. 
 
5.1.6.a Verantwoording besteding overmatige reserves o.b.v. signaleringswaarde 
 

 
 
Er is een kleine overschrijding van het normatief eigen vermogen. Het bestuur probeert middels de 
begroting van 2022 en eventueel 2023 te voldoen aan de norm. Met het begrote resultaat in 2022 is de 
verwachting dat er dan geen bovenmatig eigen vermogen meer is. 
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5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 
Het resultaat van 2021 is €11.146 positief. In de begroting wordt uitgegaan van een negatief resultaat 
van €60.392. Dit geeft een verschil in resultaat tussen begroot en gerealiseerd van €71.538. Dit verschil 
is mede afhankelijk van de NPO-gelden, deze zijn namelijk niet begroot. In 2021 is er voor €73.038 aan 
NPO-gelden ontvangen. 
 
5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar 
 

 
 
Analyse van de realisatie t.o.v. begroting. 
Het resultaat is €71.538 positiever dan dat begroot was voor 2021.  
Dit is te verklaren door een aantal posten welke hieronder worden toegelicht. 

• De Rijksbijdragen OCW zijn bijna €143k hoger dan begroot. Dit heeft te maken, zoals eerder 
vermeld in paragraaf 5.1.7, met de ontvangen NPO-gelden van €73K. Ook op de post 
vergoeding personeel is dit duidelijk terug te zien, een stijging van €38k. Verder is er een 
stijging zichtbaar op de post niet-geoormerkte subsidies. Dit komt door de subsidie extra hulp 
voor de klas die is toegekend voor een bedrag van €36k. 

• De loonkosten zijn €51k hoger dan begroot. Dit zit verspreid over diverse posten. Salariskosten 
directie valt 13k hoger uit. In de personele begroting stond voor directie een vacature open 
met een wtf van 0,8. Nu de vacature is vervuld, is de wtf in werkelijkheid 1. Hieronder een klein 
overzicht van de posten waarop de grootste verschuivingen zichtbaar zijn. 

Directie €13K hoger dan gebudgeteerd. 

OP €21K lager dan gebudgeteerd. 

OOP €16K lager dan gebudgeteerd. 

Extra hulp Covid €16K hoger dan gebudgeteerd. 

Vervanging Eigen 
rekening 

 
€44K hoger dan gebudgeteerd. 

• Binnen de overige lasten vallen de posten lasten NPO, informatietechnologie en 
kopieerkosten respectievelijk 12k, 6k en 5k hoger uit dan gebudgeteerd. Daarentegen valt de 
post schoolreis/excursies 10,5k lager uit dan gebudgeteerd. Dit betreft het vervoer naar de 
gym. 

 
Analyse van de realisatie t.o.v. voorgaand jaar. 
Het resultaat is €76.101 positiever ten opzichte van de realisatie 2020.  
Dit is te verklaren door een aantal posten welke hieronder worden toegelicht. 
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• De ontvangsten van het Rijk liggen €184k hoger. Hiervoor geldt net als bij realisatie t.o.v. de 
begroting dat er extra gelden zijn ontvangen vanuit het rijk door de NPO-gelden en de 
toegekende subsidie extra hulp voor de klas. Verder is het leerlingaantal gestegen waardoor 
er meer bekostigd is gekregen. 

• De personele kosten liggen €95K hoger, ondanks de lichte daling in het aantal FTE. In 2020 was 
de gemiddelde FTE 19,25 en in 2021 18,81. Toch is de stijging van de kosten te verklaren. In de 
periode januari t/m juli was er een interim directeur-bestuurder actief. Hierdoor valt de post 
extern personeel €97K hoger uit.  

• De afschrijvingskosten liggen €7K lager. Deze daling heeft te maken met de post ICT, enkele 
activaregels hiervan zijn volledig afschreven in 2021. 

 
De Passend Onderwijsgelden van € 65K zijn in 2021  deels ingezet in personele kosten 
(onderwijsassistenten) deels in onderwijsleermiddelen. De Pandelaar ontvangt geen middelen voor 
onderwijsachterstanden. De toegekende VVE-gelden worden volledig ingezet en verantwoord door 
Kinderopvang De Ontdekking. 
 
5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte 
toekomstige investeringen 
De grootste investeringen hebben plaatsgevonden voor de migreratie van de ICT voorzieningen en 
middelen, daarnaast is een nieuwe rekenmethode ingevoerd. 
Betreffende de toekomstige investeringen: De Pandelaar zal blijven investeren in ICT middelen, 
leermethode (spelling) en vervanging van meubilair.   
Tevens gaat in overleg met de gemeente Gemert Bakel verkend worden of vergroening en uitbreiding 
van de buitenspeelruimte aangepakt zal worden.  
 
5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering 
De liquide middelen zijn t.o.v. voorgaand jaar gestegen met €40K. De kasstroom uit operationele 
activiteiten is ten opzichte van vorige jaar gestegen met ongeveer €97k welke vooral verklaard wordt 
door de veranderingen in de afschrijvingen en de kortlopende schulden. De kasstroom uit 
investeringsactiviteiten is gedaald ten opzicht van vorige jaar met ongeveer €26k wat ook weer blijkt 
uit de aangeschafte activa in 2021. 
 
5.1.11 Informatie over financiële instrumenten 
Niet van toepassing 
 
5.1.12 In control statement  
Niet van toepassing 
 
5.1.13 Ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in 2021  
Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, 
verbeterd en verantwoord. Wij evalueren het onderwijskundig jaarplan 2x per jaar (januari en juni). We 
omschrijven welke doelen zijn behaald en waar nog verdere actie op nodig is. Zo werken we cyclisch 
via een PDCA aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De bouwcoördinatoren, de IB’er en de 
directeur-bestuurder zijn betrokken bij het opstellen van het nieuwe jaarplan. Daarnaast zijn er diverse 
“eigenaren” met betrekking tot de oderwijskundig ontwikkelingen. 
 
Daarnaast bespreken we de CITO tussentijdese resultaten 2x per jaar, in maart en in juli. Dit gebeurt 
zowel school- als bouwbreed en stamgroepbreed in de groepsbesprekingen. Middels 
dwarsdoorsneden en trendanalyses worden alle toetsuitslagen nader geanalyseerd en worden 
vervolgacties binnen de groepshandelingsplannen geformuleerd. 
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Tevens is eind 2021 een (nieuw) systeem van kwaliteiszorg geïntroduceerd dat in 2022 geïmplemeteerd 
zal worden. Omdat dit geheel nieuw is voor de school en alle teamleden zal dit extra inspanning 
vragen.  
 
Om onze kwaliteit te meten gebruiken wij onderstaande instrumenten: 
 

Kwaliteitszorginstrumenten op kindniveau  
o CITO LOVS, Looqin, KiVa, leerlingtevredenheidsonderzoek, bespreken van de toetsgegevens, 

groepsbespreking, kindbespreking, onderwijsplannen, kinderraad. 
  
Kwaliteitszorginstrumenten op teamniveau 
o Jaarlijkse evaluatie van het schooljaar, onderzoek naar gevoelens van sociale veiligheid, 

bespreken van de toetsgegevens met behulp van HGW, functionerings-, voortgangs-, POP-, en 
beoordelingsgesprekken, kwaliteitskaarten, klassenbezoeken, studiedagen. 

 
Kwaliteitszorginstrumenten op schoolniveau 
o Trendanalyses februari en september, kwaliteitskalender, jaarverslag, intern toezichtskader 

inclusief evaluatie op inhoud van het jenaplanonderwijs, externe audits door Jenaplan 
regiogroep, verslagen inspectiebezoeken, RI&E, jaarplan. 

 
Kwaliteitszorginstrumenten op ouderniveau 
o Oudertevredenheidsenquête, koffieochtenden, oudergesprekken. 

 

5.2  Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
 
5.2.1  Belangrijkste ontwikkelingen in 2021  
 
In 2021 hebben de onderstaande onderwijskundige zaken (ondanks Corona) doorgang gevonden:    

• Doorontwikkeling 10 Ankers inclusief aanschaf materialen voor de hoeken 

• Motoriek onderbouw 

• Traject keuze rekenmethode en implementatie  
Ontwikkelen van een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 
Cyclisch evalueren van de resultaten op groeps- en schoolniveau 
Spelling en Lezen (verhogen van kennis van groepsleiders) 

• Doorontwikkeling Looqin met betrekking tot registreren resultaten taal en rekenen onderbouw 

• Het ontwikkelen van een ICT visie 

• Vraag het de kinderen MB-BB 
 
5.2.2  Onderwijsprestaties 

 
Het scoreverloop van de afgelopen 4 jaar: 
 

Eindopbrengsten Jenaplanschool de Pandelaar 

 Behaalde 
resultaat 

Landelijk 
gemiddelde 

 

EindCITO 
2020-2021 

Totaal  531.5 534.5 

Lezen 1F 93% 96% 

2F 54% 74% 

Taalverzorging 1F 93% 96% 

2F 32% 61% 

Rekenen 1F 93% 91% 
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1S 46% 42% 

 

EindCITO 
2019-2020 

Totaal  Geen eindCITO (corona) 

 

EindCITO 
2018-2019 

Totaal  536 535.7 

Lezen 1F 100% 99% 

2F 72% 79% 

Taalverzorging 1F 100% 98% 

2F 60% 64% 

Rekenen 1F 92% 92% 

1S 52% 46% 

 

EindCITO 
2017-2018 

Totaal  536.5 534.9 

Lezen 1F 100% 98% 

2F 73% 75% 

Taalverzorging 1F 100% 97% 

2F 46% 59% 

Rekenen 1F 100% 93% 

1S 54% 45% 

 
Gemiddelde resultaten over de afgelopen 3 schooljaren: 
 

 Behaalde 
resultaat 

Landelijk 
gemiddelde 
schoolwegings-
groep 

Signalerings
waarde 
inspectie 

Gemiddelde 
EindCITO 
afgelopen 3 
schooljaren 

Totaal  1F 96,6% 96,4% 85% 

2F 54% 64,1% 53,6% 

Lezen 1F 97,5% 98,7% -- 

2F 65,8% 80,9% -- 

Taalverzorging 1F 97,5% 96,5% -- 

2F 45,6% 62,3% -- 

Rekenen 1F 94,9% 94,2% -- 

1S 50,6% 50,5% -- 

 

 
Er is zichtbaar dat de resultaten een dalende trend vertonen. De resulaten zijn uitgebreid geanalyseerd 
en  is te verklaren door een aantal oorzaken. De verbeteracties om deze dalende trend te doorbreken 
zijn al ingezet in tweede helft 2021 en worden meegenomen in het schoolplan 2022-2026. 
 
5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 
Jenaplanschool De Pandelaar werkt vanuit de principes van Peter Petersen, waarbij spelen, werken, 
vieren en gesprek de kernactiviteiten zijn. We werken in driejarige stamgroepen, waarbij kinderen 
beurtelings jongste, middelste en oudste zijn. Binnen de stamgroep wordt gekeken naar momenten 
waarop de kinderen allen als groep benaderd worden. Er zijn ook momenten waarbij wij het belangrijk 
vinden om een aantal zaken doelmatig aan te leren, maken we instructiegroepen. Dan zitten de 
kinderen qua leeftijd en/of niveau bij elkaar. De stamgroep blijft als groepsproces de rode draad in onze 
school. 
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Op de Pandelaar wordt handelingsgericht gewerkt. We gaan uit van pedagogisch optimisme en we 
zoeken samen naar een kansrijk en passend onderwijsaanbod voor ieder kind met zijn/haar specifieke 
behoeften.  
 
In het Fluisterkruid krijgen kinderen met bijzondere behoeften (uitdaging op rekengebied, 
ondersteuning bij dyslexie, concentratie en leerproblemen) extra begeleiding en uitdaging.  
 

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 
De Pandelaar is een basisschool die open staat voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers, ongeacht 
ras, geslacht, sociaal milieu, beperking, levensbeschouwing, nationaliteit, et cetera. Ieder kind is uniek 
en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en  zijn  eigen  leerstijl. Indien een kind 
behoefte heeft aan (extra) ondersteuning plannen we na het kennismakingsgesprek een 
vervolggesprek. Voorafgaand aan het gesprek vragen we met toestemming informatie op bij de 
huidige peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, dan wel basisschool (zij-instroom) van het kind. We 
onderzoeken met ouders de meer specifieke vragen over de ondersteuningsstructuur van De 
Pandelaar en welke ondersteuning onze school kan bieden. Tevens vormen wij een beeld vormen van 
het kind en gaan we in op zijn/haar specifieke ondersteuningsvragen. Op basis van deze informatie 
bepalen we samen met ouders of hetgeen wij als school kunnen bieden past bij het kind, of dat het 
kind gebaat is bij een andere plek.  
 
Vanwege de grenzen aan de groei is er in 2021 een toelatingsbeleid uitgewerkt. 
 
5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
Tweejaarlijks worden tevredenheidspeilingen uitgezet. In 2020 was de oudertevredenheidspeiling aan 
de beurt. Die is niet uitgezet door de intensiteit van corona en de interne personeelswisselingen. Eind 
2021 zijn de enquetes voor de tevredenheidspeilingen bij ouders, team en kinderen opnieuw uitgezet 
en de resultaten worden meegenomen in het schoolplan 2022-2026. 
 

5.3 Duurzaamheid 
 
5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar 
De gemeente Gemert-Bakel is eigenaar van het schoolpand en heeft in schooljaar 2020 geen 
investeringen gedaan qua verduurzaming en energievriendelijk maken van het pand. Wel is er een 
officieel onderzoek geweest naar lucht- en ventilatiekwaliteit. Dit moet nog resulteren in een 
verbetering/aanpassing in de verschillende ruimtes in Pandelaar en Pandje. 
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6 Toekomstige ontwikkelingen 

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

De komende jaren wordt het aanbod versterkt door opnieuw de aanpak voor Rekenen & Wiskunde 
tegen het licht te houden. Daarnaast oriënteert de school zich op een andere aanpak voor 
Taal/lezen/spelling. Ook het verkennen van de mogelijkheden voor meer bewegend leren staat op de 
agenda. Het verbeteren van dit aanbod moet, samen met de verbeteringen op onderzoeks en 
kwaliteitszorggebied leiden tot hogere onderwijsopbrengsten in de komende jaren. 

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 

De ontwikkeling met Looqin wordt de komende jaren voorgezet. Ook wordt er i.h.k.v. 
handelingsgericht werken en de nieuwe kwaliteitszorgcyclus permanent gewerkt aan de onderzoeks- 
en analysevaardigheden. 
 
Daarnaast onderzoeken we de komende jaren welke gegevens ons als school de beste 
sturingsinformatie geven. In het algemeen met de toetsen in het leerlingvolgsysteem en meer 
specifiek gaat dat bijvoorbeeld over het vroegtijdig signaleren van hoog-/meerbegaafdheid. 

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

Gedurende de eerste maanden van 2022 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe systematiek voor 

kwaliteitszorg op De Pandelaar. De komende jaren wordt dit toegepast en verder verbeterd.    

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

De komende periode richt de school zich op het vinden en binden van goed personeel. 
Hierin speelt het Jenaplanconcept een sleutelrol. Ook worden collega’s (weer) verder geschoold 
in het concept. 
 
Er wordt gewerkt om een goed werkend managementteam een structurele rol te geven in de 
school, waarbij de taken goed zijn verdeeld en goed ingebed in de organisatie.     

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 

Het is noodzakelijk om de komende jaren in overleg met de gemeente verder te werken aan het 
verduurzamen van het schoolgebouw en het aanpassen aan de eisen van deze tijd. 

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige 
investeringen 

W.b. de komende investeringen: Naast een goede toerusting van de lokalen die gebruikt gaan worden 
voor de uitbreiding van de school, gaat de Pandelaar opnieuw investeren in ICT-middelen. Tevens zal in 
overleg met gemeente onderzoek gedaan worden naar vergroening en uitbreiding van het schoolplein 
wat mogelijk ook om extra investering vraagt.    

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

De gemeente is, in overleg met de Pandelaar, aan het onderzoeken hoe het gebouw energieneutraler 
en duurzamer kan worden gemaakt. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden van isolatie en 
dubbel glas. Maar ook gaat onderzocht worden of het plaatsen van zonnepanelen wenselijk is, op 
gebied van duurzaamheid. 
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6.2 Continuïteitsparagraaf 

6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3  

Met ingang van het verslagjaar 2013 dient een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening opgenomen te 
worden. Hierin rapporteert het schoolbestuur de te verwachten belangrijke ontwikkelingen in het 
verslagjaar en de eerste 5 jaar na het verslagjaar. Onderstaand zijn de kengetallen en financiële 
gegevens over de periode 2021 tot en met 2026 benoemd. De gegevens voor 2021 komen voort uit de 
jaarrekening van dit verslagjaar. Voor 2022 tot en met 2026 zijn gebaseerd op de reeds opgestelde en 
goedgekeurde meerjarenbegroting. 
 
Personele bezetting en aantallen leerlingen 

 
Het aantal leerlingen op peildatum 01/10 van het voorafgaande jaar (T=-1) 
 
Toelichting: 
Afgelopen jaar is het leerlingaantal gestegen. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren 
zal voortzetten onder andere door nieuwbouw in de omgeving. In lijn met de leerlingstijging zal ook de 
personele bezetting stijgen. Bovenstaande leerlingencijfers komen overeen met de 
meerjarenbegroting 2022-2026 evenals de personele bezettingscijfers. 

6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3 

 
- Balans 

 
A 2. MEERJARENBEGROTING

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Balans

Vaste Activa

Materieel 165.016 204.886 223.788 245.726 250.506 244.442

TOTAAL VASTE ACTIVA 165.016 204.886 223.788 245.726 250.506 244.442

Vlottende Activa

Vorderingen 90.133 90.133 90.133 90.133 90.133 90.133

Liquide Middelen 435.314 296.951 297.256 271.740 287.343 356.539

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 525.447 387.084 387.389 361.873 377.476 446.672

TOTAAL ACTIVA 690.463 591.970 611.177 607.599 627.982 691.114

Eigen Vermogen 488.402 420.463 439.670 436.092 456.475 519.607

Algemene Reserve 434.325 366.386 439.670 436.092 456.475 519.607

Bestemmingsreserves publiek 54.077 54.077 0 0 0 0

             

Voorzieningen 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235

Kortlopende schulden 194.826 164.272 164.272 164.272 164.272 164.272

Totaal Passiva 690.463 591.970 611.177 607.599 627.982 691.114  
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Bovenstaande cijfers zijn voor 2021 gebaseerd op de jaarrekening 2021 en voor 2022 tot en met 2026 op 
de getekende meerjarenbegroting. 
 
Toelichting op de meerjarenbalans: 

• De meerjarenbalans is gebaseerd op de begroting van de staat van baten en lasten. 

• De materieel vaste activa stijgt in de loop van de jaren. Er is een meerjareninvesteringsplan 
gemaakt, waarin verwacht wordt dat de komende jaren geïnvesteerd gaat worden in de ICT, 
OLP en meubilair. 

• Vorderingen en kortlopende schulden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen op basis van 
voorgaand jaar. 

• Het eigen vermogen neemt het eerste jaar af vanwege een verwacht verlies in 2022. Dit verlies 
is te wijten aan de afboeking van de vordering op het OCW.  

• Voor de NPO-gelden die nog niet besteed zijn, is een bestemmingsreserve gevormd. Deze 
dient voor 31-07-2025 besteed te worden. 

• De voorziening betreft de voorziening voor jubilea, welke voor de komende jaren naar 
verwachting gelijk blijft.  

 
 

- Signaleringswaarde: 

 
 
 

- Staat van baten en lasten  
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Bovenstaande cijfers zijn voor 2021 gebaseerd op de jaarrekening 2021 en voor 2022 tot en met 2026 op 
de getekende meerjarenbegroting. 
Toelichting op de meerjaren staat van baten en lasten: 

• De baten vanuit het Rijk zullen stijgen conform de verwachte stijging van de 
leerlingenaantallen. In 2024 vindt er weer een daling plaatst, vanwege de NPO-gelden die dan 
niet meer worden ontvangen.  

• De overige overheidsbijdrage en subsidies en de overige baten zullen de komende jaren naar 
verwachting gelijk blijven.  

• De personele lasten stijgen mee met de stijging van het leerlingenaantal. 

• De afschrijvingskosten stijgen geleidelijk mee met investeringsplan. 

• De overige lasten zijn in 2022 en 2023 het hoogst, dit komt door de kosten voor de subsidie 
NPO en Bewegingsonderwijs. Beide subsidies vervallen voorlopig per 31-07-2023. 

 
Het Ministerie hanteert als richtlijn een Eigen Vermogen van minimaal 72% t.o.v. het totale vermogen. 
In onderstaande financieringsstructuur is te zien dat de Pandelaar vanaf 2023 aan deze richtlijn voldoet. 
 
Financieringsstructuur (incl. voorzieningen): 
 EV VV    
2021 71% 29% 
2022   71% 29% 
2023 72% 28% 
2024 72% 28% 
2025 73% 27% 
2026 75% 25% 
 
 



Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag, Gemert
 

 
- 36 -

KENGETALLEN

20202021

Liquiditeit 2,952,70
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 73,8170,74
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 74,8271,78
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit -4,330,66
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 21,9020,16
((Eigen vermogen - materiële vaste active) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 31,8429,03
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 5,645,30
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale 
lasten * 100 %)

Materiële lasten / totale lasten (in %) 20,2719,69

Personele lasten / totale lasten (in %) 79,7380,31

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 20,3019,71

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 79,7080,29

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie 
op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van 
de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande 
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken 
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450 
aangehouden.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door 
een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair 15 tot 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; smartboards 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden 9 jaar, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) tussen 5 en 10 
jaar. 

Voor activa aangeschaft vóór 2015 kunnen andere termijnen gelden.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
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Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en 
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt 
onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke 
middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen extra 
bekostiging. Deze regeling eindigt (voor zover nu bekend) op 31 juli 2025. Het bestuur heeft 
besloten om voor de bedragen die per 31 december van het jaar nog niet besteed zijn een 
bestemmingsreserve genaamd te vormen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn 
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het 
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel 
met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding 
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor 
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening 
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal 
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 825 per FTE.

Voorziening groot onderhoud:
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Deze voorziening is niet van toepassing omdat de gemeente geheel verantwoordelijk is voor de 
kosten van het groot onderhoud. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen:
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht 
bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt 
het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen 
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling 
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie 
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband 
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de 
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de 
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug 
te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door 
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
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Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen 
de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is 110,6%
Per ultimo 2020 was deze 93,5%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het 
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het 
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te 
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit 
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, 
het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
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De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's 
beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Meubilair 96.72689.938
ICT 44.70040.289
OLP en apparatuur 24.99934.788

166.425165.015

Vlottende activa

Vorderingen 2
Ministerie van OCW 64.04665.906
Overlopende activa 14.28718.873
Overige vorderingen 6.4955.355

84.82990.133

Liquide middelen 3 395.332435.314

646.586690.463
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B2 BALANS PER 31 december 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 477.256434.325
Bestemmingsfondsen (publiek en privaat) 054.077

477.256488.402

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 6.5437.235
6.5437.235

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 9.89338.682
Belasting en premie sociale verzekeringen 34.58753.796
Schulden terzake van pensioenen 30.02217.279
Overige kortlopende schulden 50.59542.652
Overlopende passiva 37.69042.417

162.787194.826

646.586690.463
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 1.419.6111.461.0131.603.930
Overige overheidsbijdragen en subsidies 69.83869.99771.028
Overige baten 9.4797.0007.249

1.498.9281.538.0101.682.207

Lasten

Personele lasten 1.246.4431.290.6151.341.627
Afschrijvingen 38.62631.69131.650
Huisvestingslasten 88.21793.02188.590
Overige instellingslasten 190.055183.075208.612

1.563.3421.598.4021.670.479

Saldo baten en lasten -64.414-60.39211.728

Financiële baten en lasten

Financiële baten 10010
Financiële lasten 551500592
Financiële baten en lasten -541-500-582

Resultaat -64.955-60.89211.146



Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag, Gemert
 

 
- 45 -

B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht 
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

20202021
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -64.41411.728

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 38.62631.650
- Mutaties voorzieningen 1.412692

40.03832.342

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -8.678-5.304
 - Kortlopende schulden 6.34732.039

-2.33026.735

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -26.70670.805

 - Ontvangen interest 1010
 - Betaalde interest -551-592

-541-582

Kasstroom uit operationele activiteiten -27.24770.223

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -3.946-30.241

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.946-30.241

Mutatie liquide middelen -31.19439.982

Beginstand liquide middelen 426.526395.332
Mutatie liquide middelen -31.19439.982
Eindstand liquide middelen 395.332435.314

Onder de post afschrijvingen valt ook het bedrag van € 620,- betreffende desinvesteringen.
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2020 31-12-2021

€€

1 Materiële vaste activa

Meubilair 96.72689.938
ICT 44.70040.289
OLP en apparatuur 24.99934.788

166.425165.015

Meubilair ICT OLP en TOTAAL

Apparatuur

€ € € €

Boekwaarde 31-12-2020

Aanschafwaarde 140.545 104.579 76.213 321.338

Cumulatieve afschrijving -43.820 -59.880 -51.214 -154.913

Boekwaarde 31-12-2020 96.726 44.700 24.999 166.425

 

Mutaties

Investeringen 461 11.594 18.186 30.241

Afschrijvingen -7.040 -16.004 -7.986 -31.030

Desinvesteringen -1.580 -4.323 -10.630 -16.533

Cum afsch desinvestering 1.371 4.323 10.219 15.913

Mutaties Boekwaarde -6.788 -4.411 9.789 -1.409

Boekwaarde 31-12-2021  

Aanschafwaarde 139.426 111.850 83.769 335.046

Cumulatieve afschrijving -49.489 -71.562 -48.981 -170.030

Boekwaarde 31-12-2021 89.938 40.289 34.788 165.015

Afschrijvingspercentages 
van t/m

Meubilair 5,00 %
ICT 10,00 % 33,33 %
OLP en apparatuur 10,00 % 20,00 %
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

2 Vorderingen

Ministerie van OCW 64.04665.906
Overige vorderingen 6.4955.355
Overlopende activa 14.28718.873

84.82990.133

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 64.04665.906

64.04665.906

Overige vorderingen
Overige vorderingen 6.4955.355

6.4955.355

Overlopende activa
Overige overlopende activa 14.28718.873

14.28718.873

 31-12-2020 31-12-2021
€€

3 Liquide middelen

Banktegoeden 395.332435.314
395.332435.314

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 30.685113.102
Betaalrekening school 26.26143.816
Spaarrekening 338.387278.397

395.332435.314
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 31-12-

2021
Overige 

mutaties
ResultaatSaldo 1-1-2021 

Algemene reserve 434.3250-42.931477.256

Bestemmingsfondsen publiek (C) 
Bestemmingsreserve NPO 54.077054.0770

54.077054.0770

Totaal bestemmingsfondsen (C + 
D) 54.077054.0770

Eigen vermogen 488.402011.146477.256

Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
 31-12-2021

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2021 

5 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 7.23507.235006926.543

7.23507.235006926.543

Voorzieningen 7.23507.235006926.543

Langlopend deel >1 jaar te verdelen alsvolgt:
Middellang Lang

Jubilea 1.741 5.494
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 9.89338.682
Belasting en premie sociale verzekeringen 34.58753.796
Schulden terzake van pensioenen 30.02217.279
Overige kortlopende schulden 50.59542.652
Overlopende passiva 37.69042.417

162.787194.826

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 46.16253.593
Premies sociale verzekeringen -14.9340
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 3.360203

34.58753.796

Overige kortlopende schulden
Gemeente: overig 40.42442.479
Overige kortlopende schulden 10.171174

50.59542.652

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld 37.69042.417

37.69042.417
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Model G

Omschrijving

Kenmerk datum

Subsidie impuls en 

innovatie 

bewegingsonderwijs 

IIB210001 dec-21 X

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangsten 

t/m vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € €

totaal € € € € € €

G2b. Subsidides die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvvor de subsidie isverstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € € €

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 

activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

Toewijzing

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 886.661909.026947.255
Vergoeding Materiële Instandhouding 195.152199.175197.422
Vergoeding PAB 206.668219.683234.796
Vergoeding Nationaal Programma Onderwijs 0073.038
Niet-geoormerkte subsidies 50.02552.54485.977
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 81.10680.58565.444

1.419.6111.461.0131.603.930

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding VVE 60.07560.07561.108
Gemeente: overige vergoedingen 9.7639.9229.920

69.83869.99771.028

Overige baten
Muzieksubsidie 3.88900
Ouderbijdragen/Baten schoolfonds 5.3486.0006.630
Overige baten 2421.000619

9.4797.0007.249

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 929.9201.150.115919.988
Sociale lasten 136.6080139.313
Premies PF 31.402024.737
Premies VF 4.25402.147
Pensioenlasten 135.9530148.919
Overige personele lasten 45.533140.500149.525
Uitkeringen (-/-) -37.2260-43.002

1.246.4431.290.6151.341.627

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 91.05336.90749.843
Salariskosten OP 778.554884.246863.655
Salariskosten OOP 131.246126.656110.799
Salariskosten schoonmaak 18.59617.80018.208
Salariskosten vervanging eigen rekening 79.19615.00059.042
Salariskosten extra hulp Covid 0016.076
Salariskosten NPO 006.947
Salariskosten geboorteverlof 001.932
Salariskosten zw-gerelateerde vervanging 42.897030.325
Salariskosten werkdrukvermindering OP 11.74011.14811.887
Salariskosten werkdrukvermindering OOP 42.17942.35843.176
Salariskosten ouderschapsverlof 35.59415.00022.215
Opname onbetaald verlof 2.14100
Begeleiding stagiares / lio'ers 4.10200
Werkkosten PSA 8381.000999
Correctie sociale lasten -136.6080-139.313
Correctie premie PF -31.4020-24.737
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Correctie premie VF -4.2540-2.147
Correctie pensioenlasten -135.9530-148.919

929.9201.150.115919.988

Sociale lasten
Sociale lasten 136.6080139.313

136.6080139.313

Premies PF
Premies PF 31.402024.737

31.402024.737

Premies VF
Premies VF 4.25402.147

4.25402.147

Pensioenlasten
Pensioenlasten 135.9530148.919

135.9530148.919

Overige personele lasten
Nascholing 11.26217.00011.106
Kosten Arbo 13.0248.0005.161
Dotatie voorziening jubilea 3.9252.200692
Extern personeel extra handen vd klas 0016.960
Extern personeel 6.575100.000103.735
Werkkosten FA 3.9893.0004.991
Outplacement 02.0000
Overige personeelskosten 6.7578.3006.879

45.533140.500149.525

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -37.2260-43.002

-37.2260-43.002

Personeelsbezetting

20202021
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 0,800,42
OP 14,5314,45
OOP 3,923,95

19,2518,81
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WNT-verantwoording 2021

De WNT is van toepassing op Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag te Gemert

Het voor de vereniging/stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 €124.000,-.

Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.

Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.

Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse A

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

alsmede degenen die op grand van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris

worden aangemerkt.

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 W.C.P.M van Hoof W.A.M. van Esch

Directeur Bestuurder Directeur Bestuurder

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-08 / 31-12

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte) 1

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 34.963

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.007

Bezoldiging € 41.970

        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 51.667

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

Totaal bezoldiging € 41.970

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8
Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 67.601

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.471

Bezoldiging € 78.072

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 95.200

Totaal bezoldiging 2020 € 78.072
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking 

in de periode kalendrmaand 1 t/m 12

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(Aanvang - einde) 01/01 - 31/07

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar
7

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand € 187.200

Individueel toepasselijk maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12 € 176.148

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief? Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 84.233

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 € 84.233

onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t.

S. Kusters

Directeur bestuurder
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezodiging van € 1.800 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

A. Selten Voorzitter

L. Simons Secretaris 

E. Jansen Lid 

A. Geerts Lid (toegetreden per 28-06-2021)

M. Grunsven, van Lid (toegetreden per 28-06-2021)

M. Bosma Lid (afgetreden per 28-06-2021)

S. Staadegaard Lid (afgetreden per 28-06-2021)

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
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Afschrijvingen
OLP en apparatuur 7.5737.1747.986
Meubilair 7.0667.1847.040
ICT 23.07917.33316.004
Boekverlies desinvesteringen 9080620

38.62631.69131.650

Huisvestingslasten
Onderhoudsbijdrage gemeente 44.77144.77142.479
Onderhoud gebouw 9.1697.5009.668
Energie en water 23.32024.75022.873
Schoonmaakkosten 6.9048.5008.634
Belastingen/Heffingen 2.9812.5003.261
Tuinonderhoud 4953.0000
Bewaking en beveiliging 5782.0001.451
Onderhoudsbeheer 00224

88.21793.02188.590

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 13.92414.00014.758
Accountantskosten 2.8742.7502.783
Kantoorkosten 343500172
Telefoonkosten 1.9763.0004.011
Deskundigenadvies 2.3131.0002.663
Overige administratie- en beheer 8351.25013.049

22.26622.50037.435

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.8271.000764

1.8271.000764

Overige
Representatiekosten 5671.000262
Contributies 7.8168.0008.436
Schooltest/onderzoek/begeleiding 2.3141.5002.895
Bijzondere activiteiten 31400
Aansluiting radio/TV 1.4801.500376
Verzekeringen 7761.000948
Portikosten/drukwerk 6271.000590
PR 2.1352.000599
Culturele vorming 9912.0002.252
Kosten subsidie VVE 60.07560.07561.108
Lasten Muzieksubsidie 6.22200
Schoolreis/excursies 2.64812.5001.934
Kosten Passend Onderwijs 6.10402.173
Lasten NPO 0011.906
Lasten schoolfonds 2.2748.5003.931
Overige uitgaven 4.929500374

99.27199.57597.783
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Leermiddelen 
Onderwijsleerpakket 29.16124.00025.605
Informatietechnologie 21.24426.00032.116
Kopieerkosten 15.7369.00014.197
Bibliotheek/documentatiecentrum 5511.000713

66.69260.00072.630

Totaal Overige instellingslasten 190.055183.075208.612

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 10010

10010

Financiële lasten
Bankkosten 551500592

551500592

Totaal financiële baten en lasten -541-500-582

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2021 2021 2020

Onderzoek jaarrekening 2.783 2.750 2.874

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 2.783 2.750 2.874
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B7 Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie

Vorm 2021 zetel activiteiten Vermogen jaar 2020 BW

31-12-2021

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Helmond Vereniging Helmond 4 Nee Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B8 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Duurzame inzetbaarheid:
In 2021 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heeft niet geleid tot een plan voor het 
sparen voor ouderenverlof omdat gebleken is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan deel 
willen nemen. Er is derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd in 2021.

Contract Ricoh:
Er is een contract afgesloten met Ricoh voor 48 maanden vanaf oktober 2020. Het maandbedrag is 
€950,70 incl. btw. Er vind achteraf een afrekening plaats met betrekking tot extra afdrukken.
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B10 Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € 11.146 als volgt over de reserves.

2021
€

Resultaat algemene reserve -42.931

Bestemmingsreserve NPO 54.077
Resultaat bestemmingsfonds publiek (C) 54.077

Resultaat bestemmingsfonds privaat (C+D) 54.077
Resultaat Eigen vermogen 11.146
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VASTSTELLING JAARVERSLAG

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te …………... op ………………… 2022.

Vastgesteld op ………………2022 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan.
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4


