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1. Inleiding
De inleiding op dit bestuursverslag wordt opgesteld onder bijzondere omstandigheden. Alle scholen
in Nederland zijn gesloten om daarmee de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te
beperken. De afgelopen dagen zijn onze medewerkers druk geweest met het organiseren van
onderwijs op afstand, nu zijn ze druk met het op afstand bieden van ondersteuning, ongewis is hoe
lang deze situatie zal duren en welke effect dat heeft op leerlingen, ouders en medewerkers. Op
voorhand en aan het begin van dit bestuursverslag daarom onze dank en grote waardering voor
onze medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid. Onderwijs wordt in de groep gemaakt, door
mannen en vrouwen met passie voor kinderen. Zij zijn het die dagelijks uitvoering geven aan de
opdracht die de samenleving aan het onderwijs geeft.
In dit jaarverslag doet De Akker verslag van haar activiteiten in 2019. We doen dat zowel op het
niveau van de stichting als op het niveau van de scholen vanuit de gedachte dat De Akker een
maatschappelijke organisatie is die met publiek geld, dat van de belastingbetaler, gefinancierd
wordt.
Het jaar 2019 was voor De Akker een turbulent jaar waarin enkele ingrijpende personele
maatregelen werden genomen en waarin sprake was van veel langdurige ziekte onder werknemers.
Inmiddels is sprake van stabilisatie en is de rust grotendeels teruggekeerd.
Bij de uitvoering van haar activiteiten heeft De Akker, als organisatie voor protestants-christelijk
basisonderwijs, dat gedaan vanuit de volgende uitgangspunten:
•

De Akker hanteert de Bijbel als het Woord van God. De liefde voor God en de liefde tot de
naaste kenmerkt ons handelen. We helpen kinderen zich te ontwikkelen tot kansrijke en
verantwoordelijke burgers.

•

De Akker biedt op haar scholen passend, thuisnabij en maatschappelijk relevant onderwijs
van kwaliteit in een veilige en uitdagende omgeving.

•

De Akker stelt het kind centraal, ziet de ouder als volwaardig partner en schept voor haar
personeel een prettig en professioneel werkklimaat. Iedereen kan leren, groeien en
ontwikkelen.

•

De Akker biedt een geschikt klimaat om te bloeien. De randvoorwaarden worden ingericht
om optimaal dienstbaar te zijn aan het onderwijs.

De Akker heeft een maatschappelijke opdracht. Wij geven die vorm door intensieve samenwerking
met andere partners die eveneens verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van kinderen.
Wij ontwikkelen en ondernemen activiteiten in het belang van onderwijs en opvoeding die verder
gaan dan het geven van onderwijs aan 4 t/m 12-jarigen, het ‘maatschappelijk ondernemen’.
Onze scholen bieden onderwijs in het dorp of in de buurt waar ze zijn gehuisvest en zijn daarmee
een dorps- of buurtschool. De scholen nemen hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid voor
hun unieke positie in het dorp of in de wijk en zijn (maatschappelijk) dienstbaar aan die omgeving.
Onze scholen zien het –in het kader van Passend Onderwijs- als hun opdracht om zoveel als
mogelijk en verantwoord is onderwijs te bieden aan alle leerlingen in hun voedingsgebied met
welke onderwijsbehoefte dan ook. In toenemende mate maken de scholen onderling gebruik van
elkaars deskundigheid en mogelijkheden in dit kader. We accepteren dan ook dat er verschillen (in
ontwikkeling) tussen scholen zijn. Dat kan soms betekenen dat een leerling met een specifieke
onderwijsbehoefte wordt verwezen naar de school waar het team in staat is aan die
onderwijsbehoefte te voldoen.
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De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden vragen om
een lerende houding en een actieve betrokkenheid van allen binnen De Akker. Dat betekent dat wij
tijd en ruimte inbouwen, zowel voor onszelf als voor onze leerlingen, om vorm te geven aan de
lerende houding door te reflecteren, door ons open te stellen voor nieuwe impulsen en ons eigen
werk kritisch te bekijken in de vorm van kringgesprekken (leerlingen) en teamgesprekken,
intervisie, klassenbezoeken en vormen van collegiale consultatie (leraren).
Voor het management van de scholen betekent het dat gekozen is voor een klein maar
professioneel management dat zich kan concentreren op zijn managementtaken en bij voorkeur
geen lesgevende taken verricht. De inzet van de financiële middelen die de school ontvangt dient
zoveel mogelijk te worden besteed aan het primaire proces: de leerkracht en zijn/haar groep.
We realiseren ons dat onze (maatschappelijke) omgeving zich in een continu proces van
verandering bevindt die aanpassingen op eerder gestelde organisatiedoelen mogelijk of
noodzakelijk maakt.
We wensen de lezer veel plezier bij het doornemen van dit bestuursverslag.
Bart Kloppenburg
Fred van der Ham
College van Bestuur
Stichting De Akker Oldebroek

2. De Akker en de organisatie
Sinds de oprichting van De Akker als stichting is de organisatiestructuur niet gewijzigd en is
weergegeven in een organogram dat als bijlage 10 is opgenomen.
In 2019 vonden opnieuw enkele wisselingen in de schooldirecties plaats. Aan de Nassauschool
werd mevrouw M. van Leijenhorst, die per 01-11-2018 als waarnemend directeur was aangesteld,
per 01-08-2019 opgevolgd door de heer W. van het Goor die eveneens tot waarnemend directeur
werd aangesteld; mevrouw I. Martens-Koele verwisselde per 01-08-2019 de Looschool en Het
Noordermerk voor de Timotheüsschool waar zij de heer S. van Bessen opvolgde. Aan de Looschool
werd de heer A. van den Noort aangesteld tot locatieleider, aan Het Noordermerk werd dat
mevrouw I. Beltman-van Sprang. Op de overige scholen vonden geen wisselingen in de directie
plaats: de heer L. Kanis is directeur van CNS De Regenboog, mevrouw M. van Gelder-van ’t Hof is
directeur van de Koldewijn Schoele, de heer J. Limbeck is directeur van Kindcentrum De
Schaapskooi.
Het College van Bestuur wordt gevormd door de heren F. van der Ham en B. Kloppenburg.
Onder het bevoegd gezag van De Akker vallen
leerlingenaantallen zijn die op de teldatum 1 oktober:

Timotheüsschool
Koldewijn Schoele
Looschool
Nassauschool
CNS De Regenboog
Oranjeschool
De Schaapskooi
Het Noordermerk
TOTAAL

07LX
07ZJ
09CR
09UT
09YY
11CY

de

2014

2015

2016

53
146
63
228
104
184

55
140
65
232
98
191

54
131
61
235

778

781

768

286

volgende

scholen,

de

2017
185
65
126
58
223

2018
186
60
124
54
211

2019
200
65
111
54
201

293
31
981

286
37
958

290
40
961

vermelde

In de bijlagen 1 t/m 7 zijn de jaarverslagen van de scholen opgenomen.
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3. De Akker en het onderwijs
Ieder schooljaar wordt op de scholen van De Akker een onderwijskundig jaarplan opgesteld dat
deel uitmaakt van het schoolplan. In dit onderwijskundig jaarplan zijn de doelstellingen voor het
betreffende schooljaar geformuleerd.
In dit bestuursverslag 2019 is in de schooljaarverslagen (zie de bijlagen 1 t/m 7) een weergave
gegeven van de onderwijskundige ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Daarnaast wordt een
vooruitblik gegeven op de toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen.
3.1 Inzet middelen prestatiebox
In het kader van het in 2012 afgesloten bestuursakkoord primair onderwijs ontvangen de scholen
de zg. prestatiebox. Het bestuursakkoord benoemt de landelijke ambities mbt. de kwaliteit van het
onderwijs. Passend bij de eigen situatie zetten scholen de prestatiebox in om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren.
De Akker heeft er voor gekozen de in de prestatiebox ontvangen financiële middelen deels op
stichtingsniveau en deels op schoolniveau in te zetten. Op stichtingsniveau zijn de middelen
ingezet tbv. de jaarlijkse kosten van de bovenschoolse module van het kwaliteitszorginstrument
Parnassys/WMK, de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers van De Akker en de gezamenlijke
professionalisering van College van Bestuur, directeuren en intern begeleiders. Op schoolniveau
zijn de middelen in 2019 bestemd voor cultuureducatie, opbrengst gericht werken en
professionalisering van teams en directeuren.

4. De Akker en passend onderwijs
De invoering van de wetgeving mbt. passend onderwijs in 2014 betekende voor De Akker geen
grote wijziging in het bestaande beleid dat er altijd al op was gericht alle leerlingen passend en
thuisnabij onderwijs te geven.
De Akker maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05
(www.2305po.nl) dat is onderverdeeld in een zevental deelregio’s, gebaseerd op de vroegere
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School. De Akker maakt deel uit van de deelregio De
Brug (www.deelregiodebrug.nl). De deelregio’s zijn, binnen het kader van het ondersteuningsplan,
autonoom in hun beleid.
De door de overheid beschikbaar gestelde middelen tbv. passend onderwijs worden, onder aftrek
van de gezamenlijke kosten van het SWV PO 23-05 en de verplichtingen aan de deelregio,
rechtstreeks overgemaakt aan de schoolbesturen.
De inzet van de middelen dient jaarlijks te worden verantwoord aan het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs 23-05. In de verantwoording over de middelen voor 2019 heeft De Akker als
uitgangspunten van beleid geformuleerd:
•
•
•

De Akker kiest er voor de middelen zoveel mogelijk ten goede van het primaire proces
(‘handen in de groep’) te laten komen.
Eventuele verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs worden
solidair gedragen, waartoe een reserve is opgebouwd.
Voordat wordt overgegaan tot verwijzing wordt eerst onderzocht of binnen de andere
scholen van De Akker of een ander bevoegd gezag in de nabije omgeving mogelijkheden
tot ondersteuning zijn.

In 2019 is € 297.269 aan middelen ontvangen, die naar rato van het leerlingenaantal aan de
budgetten per school worden toegevoegd. Vanuit deze middelen is de in de tabel opgenomen inzet
gepleegd.
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Onderwerp
Directe inzet in het primaire
proces
Indirecte inzet in het primaire
proces
Middelen voor verwijzing naar
Speciaal (Basis) Onderwijs

Toelichting
Op alle scholen van De Akker zijn leraarondersteuners
en/of onderwijsassistenten werkzaam.
Op alle scholen zijn een of meerdere intern begeleiders
actief.
Voor eventuele in de toekomst te verwachten
verwijzingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs is een
reserve opgebouwd die maximaal € 25.000 bedraagt.

De Akker heeft verder uit de regulier verkregen financiering middelen toegevoegd aan de
budgetten tbv. leraarondersteuners, onderwijsassistenten en intern begeleiders.
De in het kader van passend onderwijs noodzakelijke en gewenste professionalisering wordt
bekostigd vanuit het reguliere budget van de school. Dat geldt eveneens voor organisatorische
aanpassingen waardoor leraren worden uitgeroosterd voor (groeps)overleg, het maken van
analyses etc.
In 2019 is voor een leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs
verkregen, deze leerling is toegelaten tot SBAO De Brug. Voor zeven leerlingen is een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs verkregen. Deze zijn vervolgens toegelaten
tot SO De Twijn (1 leerling), De Ambelt (2 leerlingen), Prisma (1 leerling), Dr. A. Verschoorschool
(2 leerlingen) en de Obadjaschool (1 leerling). De toelating op de Obadjaschool betreft een zg.
combiplaatsing met de Koldewijn Schoele.
Het verwijzingspercentage naar het speciaal basisonderwijs (SBAO) bedroeg per 01-10-2019 0,10
%, in 2018 was dat 0,21 % Het gemiddelde verwijzingspercentage in deelregio De Brug, waarvan
De Akker deel uit maakt, bedroeg in 2019 0,48 %, in 2018 0,41 %.
Het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs (SO) bedroeg per 01-10-2019 0,83 %, in
2018 was dat 0,10 % Het gemiddelde verwijzingspercentage in deelregio De Brug, waarvan De
Akker deel uit maakt, bedroeg in 2019 0,0,38 %, in 2018 0,19 %.

5. De Akker en onderwijskwaliteit
De onderwijskwaliteit wordt over het algemeen afgemeten aan de resultaten van de school waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen de zg. tussenresultaten en de eindresultaten. De
tussenresultaten worden bepaald adhv. de leerlingvolgsysteemtoetsen die gedurende de
schoolloopbaan van de leerling op diverse momenten in het schooljaar worden afgenomen. De
eindresultaten worden bepaald adhv. de eindtoets basisonderwijs die sinds 2015 verplicht is. Deze
eindtoets wordt in groep 8 afgenomen.
Voor het bepalen van de tussenresultaten maken alle scholen van De Akker gebruik van het
leerlingvolgsysteem van het Cito. De resultaten zijn onderwerp van overleg tussen directeur, intern
begeleider en team en/of leraar en kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het onderwijs.
In het kader van dit bestuursverslag wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de
eindresultaten. In het verslagjaar 2019 hebben alle scholen van De Akker deelgenomen aan de
verplichte eindtoets. Het resultaat daarvan was dat de Timotheüsschool en De Schaapskooi boven
het landelijk gemiddelde scoorden; de Looschool scoorde onder het landelijk gemiddelde maar wel
boven de door de Inspectie gehanteerde ondergrens; de Koldewijn Schoele, de Nassauschool en
CNS De Regenboog/Het Noordermerk scoorden onder de door de Inspectie gehanteerde
ondergrens.
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Sinds de invoering van de verplichte eindtoets behalen meer scholen lagere eindresultaten.
Bestuurlijk is deze ontwikkeling aanleiding het gesprek met de school mbt. de onderwijskwaliteit te
intensiveren. Alle betreffende scholen hebben dan ook in het onderwijskundig jaarplan activiteiten
opgenomen om zo mogelijk de opbrengsten te verhogen. Daarnaast voeren de scholen
intelligentieonderzoeken uit om een verband te kunnen leggen tussen eindopbrengsten en
cognitieve capaciteiten en stellen scholen alles in het werk om de leerlingenzorg naar zo mogelijk
nog hoger plan te brengen.
Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 voert één van de leden van het College van Bestuur
structureel het overleg met directie en managementteam van de school over de onderwijskwaliteit.
In 2018 heeft CNS De Regenboog de beoordeling ‘zeer zwak’ gekregen en vond een
kwaliteitsonderzoek door de Inspectie plaats waarin een aantal herstelopdrachten werd verstrekt.
In september 2019 vond een herstelonderzoek plaats. Het resultaat daarvan was dat de eerder
geconstateerde risico’s op de standaarden Onderwijsproces en Schoolklimaat nu in voldoende mate
zijn verholpen, wel werden nog enkele aanvullende herstelopdrachten verstrekt. De standaard
Onderwijsresultaten werd nog als onvoldoende beoordeeld doordat drie jaar achtereen een
onvoldoende eindresultaat bij de eindtoets is behaald. Het eindoordeel van de Inspectie is daarom
bijgesteld naar ‘onvoldoende’. In juni 2020 vindt opnieuw een herstelonderzoek plaats.
In het bestuursverslag 2018 werd al melding gemaakt van de situatie op de Nassauschool waar de
onderwijskwaliteit ernstig onder druk stond en waar sprake was een verminderde
veiligheidsbeleving bij zowel leerlingen, ouders als medewerkers met als gevolg een verminderd
onderling vertrouwen bij alle betrokkenen. In het voorjaar van 2019 nam daarnaast het
ziekteverzuim toe en kwam de bemensing van de groepen ernstig onder druk te staan. Dat was
aanleiding tot het besluit een medewerker van één van de andere scholen op de Nassauschool aan
te stellen om daarmee de onderwijskundige continuïteit te kunnen waarborgen. Daarnaast werd
miv. het schooljaar 2019-2020 een nieuwe waarnemend directeur aangesteld nadat de voorgaande
waarnemend directeur om ontheffing van de taak had verzocht. In samenspraak met College van
Bestuur, waarnemend directeur en team is vervolgens een verbetertraject opgesteld waarvan de
uitvoering nu plaats vindt.

6.De Akker en de medewerkers
De statistische gegevens mbt. het personeel zijn opgenomen in bijlage 8.
6.1 Ontslag
In het verslagjaar is geen sprake geweest van gedwongen ontslag.
6.2 Beleid inzake beheersing aanvragen uitkeringen na ontslag
Het beleid van De Akker is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden
ontslagen. Wanneer daarvan wel sprake is, zal De Akker het betreffende personeelslid op een
adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een andere
betrekking. Hierbij wordt vooral gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject
waarbij een nieuwe werkkring buiten het onderwijs wordt gevonden.
6.3 Zaken met een behoorlijke personele betekenis en persoonlijke ontwikkeling
In het voorjaar van 2019 is het bestuursformatieplan 2019-2023 opgesteld en vastgesteld. De
formatie voor 2019-2020 kon worden gerealiseerd binnen de kaders van de meerjarenbegroting.
Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal en het verwachte natuurlijk
verloop, zal deze formatieve inzet ook in 2020-2021 worden gehandhaafd. Daarom is besloten om
niet tot plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (rddf-plaatsing) over te gaan.
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Een bijkomend argument geen medewerkers in de rddf te plaatsen is de personele schaarste
waarmee we worden geconfronteerd. Met het oog op te verwachten personele mutaties kiest De
Akker er voor de huidige medewerkers aan zich te binden om niet in de situatie te geraken dat
onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn.
In het najaar is bij het opstellen van de meerjarenbegroting dit beeld bevestigd. Er is daarom geen
melding naar de PO-raad gegaan over eventuele rddf-plaatsing per 1 februari 2020 of 1 februari
2021. Het bestuursformatieplan 2020-2024 zal ook pas in het voorjaar 2020 worden opgesteld.
6.4 Besteding middelen werkdrukverlaging
In 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot werkdrukverlaging. Deze middelen
worden per schooljaar beschikbaar gesteld naar rato van het leerlingenaantal op teldatum
behorend bij het betreffende schooljaar.
In de aanloop naar de besteding van deze middelen is een procedure opgesteld om te komen tot
een besteding van deze middelen passend bij de school. Deze procedure voorzag in een
inventarisatie van wensen zo die leefden binnen de teams van de scholen op basis waarvan de
directeuren een plan van aanpak en bestedingsplan hebben opgesteld dat vervolgens aan de
medezeggenschapsraden van de scholen is aangeboden. Tussentijds heeft binnen het
directieberaad van De Akker informatie-uitwisseling plaats gevonden. In alle gevallen heeft de
personeelsgeleding van de betreffende medezeggenschapsraad instemming verleend op het plan
van aanpak en bestedingsplan.
Voor het jaar 2019 is in totaal € 178.141,60 aan middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn
in 2019 volledig ingezet.
In onderstaand schema, waarvan het model is vastgesteld in het overleg tussen de minister van
onderwijs en de sociale partners, is weergegeven waaraan de middelen zijn besteed.
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
178.141

Materieel
Professionalisering
Overig

0
0
0

Eventuele toelichting
Op alle scholen is er voor gekozen ‘extra
handen’ in de groep te organiseren door de
aanstelling van leraren, leraarondersteuners
en/of onderwijsassistenten.

7. De Akker en de ouders/verzorgers
7.1 Toelating en toegankelijkheid
De scholen van De Akker hanteren een open toelatingsbeleid waarbij van ouders/verzorgers wordt
gevraagd de grondslag van de stichting te onderschrijven en te ondertekenen. Met alle
ouders/verzorgers van kinderen uit gezinnen die voor het eerst de school bezoeken wordt een
toelatingsgesprek gevoerd waarin dit toelatingsbeleid wordt benoemd. Deze procedure heeft er in
2017, evenals in voorgaande jaren, niet toe geleid dat een leerling is geweigerd.
De invoering van passend onderwijs per 01-08-2014 betekent een wijziging in het toelatingsbeleid
van de school, scholen hebben namelijk zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat scholen
ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt
een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs 2305 krijgt,
waarbij de school waar de leerling op zit of waar deze is aangemeld zelf zorg draagt voor de juiste
plek voor deze leerling.
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De invoering van passend onderwijs heeft er in 2019 toe geleid dat acht leerlingen een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen.
7.2 Verantwoording
De stichting is er zich bewust van het feit dat ze geacht wordt verantwoording van het gevoerde
beleid af te leggen aan haar omgeving. In het jaar 2019 heeft de stichting deze horizontale
verantwoording afgelegd door:
•
•
•

•
•

Het jaarverslag 2018 aan te bieden aan de GMR van de stichting.
Het jaarverslag 2018 is op de website van de stichting geplaatst.
Op alle scholen tijdens een informatieavond het beleidsplan voor het komend schooljaar te
presenteren en verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid in de achterliggende
periode.
Het verspreiden van een nieuwsbrief onder alle ouders van de leerlingen
Informatie te plaatsen op de website van de vereniging: www.stichtingdeakker.nl.
7.3 Klachten

De Akker hanteert de klachtenregeling conform het model van Verus (voorheen: Besturenraad) en
is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs.
Er zijn in 2019 geen klachten ingediend.
Het beleid binnen De Akker is er opgericht dat daar waar klachten zijn die zoveel mogelijk door de
directeuren van de scholen dmv. een persoonlijk gesprek met de klager worden besproken. In de
meeste situaties leidt dit tot een oplossing. Wanneer sprake is van klachten van meerdere ouders
of groepen ouders dan wordt een ouderavond belegd, desnoods of desgewenst herhaald.

8. De Akker en anderen
8.1 Deelregio De Brug
Door de invoering van Passend Onderwijs per 01-08-2014 heeft het SWV De Brug opgehouden te
bestaan en is binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05, conform de daar
genomen besluiten, een nieuw deelverband De Brug (www.deelregiodebrug.nl) opgericht. Een van
de leden van het College van Bestuur, de heer F. van der Ham, maakt deel uit van het bestuur van
de deelregio.
De heer B. Kloppenburg, ook behorend tot het College van Bestuur, is voor 50 % van zijn tijd
werkzaam voor zowel deelregio De Brug als het aan de deelregio verbonden expertisecentrum
Adapt.
8.2 SWV PO 23-05
In het kader van de wetgeving Passend Onderwijs is VPCPO De Akker toegetreden tot het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05 (www.2305po.nl). Een van de leden van het
College van Bestuur, de heer F. van der Ham, maakt deel uit van het bestuurlijk overleg.
8.3 EC Adapt
De medewerkers en activiteiten van het voormalige expertisecentrum De Brug zijn overgenomen
door expertisecentrum Adapt (www.ecadapt.nl) dat bestuurlijk onderdeel uitmaakt van Vivente
(Stichting voor primair onderwijs in Zwolle), een van de deelnemers aan deelregio De Brug. EC
Adapt is het loket waar de scholen van De Akker deskundigheid tbv. leerlingenzorg inhuren en
waar deskundigheid wordt gedeeld. Het expertisecentrum Adapt is tevens onze partner in
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leerlingonderzoeken waarvoor
noodzakelijk wordt geacht.

een

pedagogisch,

didactisch

en/of

psychologisch

onderzoek

8.4 SKO Oldebroek
Met de Stichting Kinderopvang Oldebroek (www.skgo.nl) bestaat een contract tbv. buitenschoolse
opvang. Op schoolniveau zijn er contacten betreffende leerlingen die van deze opvang gebruik
maken.
Op CNS De Regenboog, de Timotheüsschool en de Nassauschool is sinds 01-08-2013 een
peutergroep vanuit SKO gehuisvest en is er een beginnende vorm van samenwerking. De
bestaande huisvesting en samenwerking op de Looschool is in 2013, ook bij de ingebruikname van
de nieuwe Looschool, voortgezet. Op de Timotheüsschool wordt buitenschoolse opvang
aangeboden door SKO.
Overigens zijn er ook met andere partijen die een rol spelen in kinderopvang contacten. Het
contract met SKO Oldebroek is niet exclusief.
8.5 ROMI Kinderopvang
In De Schaapskooi wordt naast kinderopvang ook voor- en naschoolse opvang en peuteropvang
aangeboden vanuit de christelijke identiteit van de schoolvereniging, dit gebeurt in samenwerking
met ROMI (www.kinderopvangromi.nl).
8.6 Verus
De Akker is aangesloten bij Verus (Vereniging voor christelijk onderwijs) (www.verus.nl), voorheen
Besturenraad van het Protestants Christelijk Onderwijs.
8.7 Concent
Concent (www.concent.nl) verzorgt in opdracht van De Akker de financiële, personeels- en
salarisadministratie. Incidenteel verzorgt Concent ook andere activiteiten.
8.8 Arbo Unie/Perspectief
Arbo-Unie (www.arbounie.nl) voert in opdracht van De Akker de verzuim- en herstelbegeleiding
van zieke werknemers van de voormalige VPCPO De Akker uit. Perspectief (www.perspectief.eu)
doet dat voor de werknemers van de Timotheusschool.
8.9 PO-Raad
De Akker is aangesloten bij de PO-Raad (www.poraad.nl). De
gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs.

PO-Raad

behartigt

de

9. De Akker: diversen
9.1 Code Goed bestuur
Het bestuur van De Akker heeft besloten de Code Goed Bestuur, zoals die is uitgegeven in maart
2010 (en nadien is aangepast) door de PO-Raad, onverkort te hanteren. De bestuurlijke taken
worden uitgevoerd door het College van Bestuur, de functie van het interne toezicht is neergelegd
de Raad van Toezicht.
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9.2 Governance
Statutair is vastgelegd, conform de geldende regel- en wetgeving, wat behoort tot de taken en
bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Tbv. het functioneren van de
Raad van Toezicht is een reglement opgesteld, evenzo voor het College van Bestuur.
De verhouding tussen College van Bestuur en de directeuren van de onder De Akker ressorterende
scholen wordt beschreven in een managementstatuut dat in de loop van 2020 wordt opgesteld.
9.3 Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van Stichting De Akker worden bezoldigd conform de cao primair onderwijs.
9.4 Eigen vermogen
Op het vrij besteedbaar vermogen, dwz. het deel van het eigen vermogen dat hoger is dan de
gewenste financiële buffer die noodzakelijk is om een adequate bedrijfsvoering mogelijk te maken,
is nog geen beleid ontwikkeld.
9.5 Risicomanagement
Eén van de grootste risico’s van dit moment is de zeer krappe arbeidsmarkt. Bij aanvang van het
schooljaar 2019-2020 waren alle groepen bemenst. De invulling van langdurige vacatures door
zwangerschap en/of ziekte verliep nadien zeer problematisch. De invulling van kortdurende
vacatures of vervangingen was in enkele gevallen zelfs niet mogelijk. Naast dat er een (te) groot
beroep wordt gedaan op andere werknemers om in dergelijke situaties een bijdrage te leveren
staat ook de kwaliteit van het onderwijs onder druk doordat de continuïteit in het groeps- en
onderwijsproces ernstig onder druk komt te staan.
Om zoveel mogelijk potentiële werknemers aan ons te binden voert De Akker sinds 2018 een
ruimer personeelsaannamebeleid waarbij op voorhand medewerkers worden geworven en/of
aangesteld om formatieve problemen in de toekomst te kunnen oplossen.
De resultaten van zowel de tussentoetsen als de eindtoets laten op diverse scholen lieten in 2017
een dalende trend zien. In het strategisch beleid van De Stichting is daarom de verhoging van de
tussen- en eindresultaten als doelstelling voor de korte termijn opgenomen. Daarnaast vormen de
tussen- en eindresultaten een van de vaste onderdelen van de schoolbezoeken die het college van
bestuur twee maal per jaar op iedere school aflegt. Ook vormen de tussen- en eindresultaten een
vast onderdeel van de agenda van het directieberaad en de werkgroep Interne begeleiders van De
Akker. Doel van deze agendering is, naast informeren, het bundelen van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid en expertise met als doel de resultaten te verhogen.
De aandacht voor tussen- en eindopbrengsten, die in 2018 is ingezet en in 2019 werd
gecontinueerd, lijkt er toe te leiden dat de dalende tendens tot een einde is gekomen.
In het bestuursverslag 2018 werd beschreven dat een bouwtechnisch probleem mbt. een deel van
het dak op de Looschool een (financieel) risico vormde. Nadat in 2019 voor rekening en risico van
De Akker de noodzakelijke herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, heeft in 2020 de
financiele afwikkeling plaatsgevonden. Het resultaat daarvan was dat betrokken aannemer tegen
kostprijs de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd, de gemeente Oldebroek een subsidie van €
20.000 beschikbaar heeft gesteld en de nog resterende kosten ter grootte van ongeveer € 12.000
voor rekening van De Akker kwamen. Dit laatste bedrag is verhaald op de onderhoudsvoorziening
van de school.
De prognose van het leerlingenaantal laat een licht dalende lijn zien. De financiële risico’s die dit
met zich meebrengt worden onder andere afgedekt door de fusie tussen de Oranjeschool en de
Goede Herderschool, in 2016 gefuseerd tot De Schaapskooi. Hiermee worden te hoge
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huisvestingslasten voorkomen. Hetzelfde geldt voor de in 2020/2021 geplande nieuwbouw van CNS
De Regenboog.
De risico's op het gebied van de gebouwen zijn in kaart gebracht met de
meerjarenonderhoudsplannen en ook hiervoor zijn voldoende financiële middelen om de resterende
risico's af te dekken. In het onderdeel huisvesting wordt hierop nader ingegaan.
De overname en instandhouding van basisschool Het Noordermerk op Noordeinde in 2017 is door
het geringe leerlingenaantal wel een risico. Het besluit tot instandhouding van deze
onderwijslocatie is vooral ideëel gemotiveerd: vanuit de visie op thuisnabij onderwijs in de lokale
omgeving heeft De Akker besloten de onderwijslocatie in stand te houden. Om de risico’s te
beperken is een financiële bijdrage van de gemeente Oldebroek aangevraagd en verkregen en zijn
in overleg met ouders en bewoners werkgroepen ingericht die een (fysieke) bijdrage leveren aan
onderhoud en exploitatie.
Inmiddels is duidelijk dat de school in een behoefte voorziet. Bij aanvang bezochten 25 leerlingen
de school, inmiddels is het aantal gestegen tot 40 aan het einde van het verslagjaar.
Hoewel de onderwijslocatie formeel een dislocatie van CNS De Regenboog is, wordt de
administratie zo ingericht dat inkomsten en uitgaven betreffende Het Noordermerk herleidbaar zijn.
Jaarlijks worden kwalitatieve en financiële ontwikkelingen en resultaten betreffende Het
Noordermerk besproken en geëvalueerd.
Hoewel De Akker vanuit de overweging om in de huidige krappe arbeidsmarkt potentiële
werknemers aan zich te binden een ruimer aanstellingsbeleid voert, gebeurt dat wel met de nodige
terughoudendheid om te voorkomen dat personele verplichtingen worden aangegaan die op termijn
niet kunnen worden gehonoreerd. Uiteraard wordt daarbij de geldende regelgeving ikv. cao en
Participatiefonds gerespecteerd en gehanteerd. Dit beleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat
er geen personele verplichtingen zijn aangegaan die niet konden worden nagekomen. RDDFplaatsingen zijn dan ook niet aan de orde. Mocht desondanks de formatieve inzet niet voldoende
snel kan worden teruggebracht om de lagere inkomsten door een lager leerlingenaantal te
compenseren, dan heeft de stichting voldoende financiële buffer om dit tijdelijk op te kunnen
vangen.
De standaardrisico's op het gebied van personeel, zoals hoog ziekteverzuim, eventuele
uitkeringslasten e.d. worden afgedekt door goede zorg en goede dossiervorming. Voor eventuele
calamiteiten zijn er voldoende financiële middelen om de risico's af te dekken.
In de managementrapportages van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht worden de
risico’s aan de orde gesteld en aan de hand van de rapportage besproken.
In maart 2020, nadat dit bestuursverslag was opgesteld, werden de scholen geconfronteerd met de
sluiting van de scholen in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. De financiële en personele consequenties daarvan lijken voor De Akker vooralsnog
beperkt te zijn en zijn afhankelijk van de duur van de maatregelen. Daarnaast zijn er ook
onderwijskundige consequenties. In de aanloop naar de heropening van de scholen bereiden teams
zich daarop voor waarbij het in beeld brengen van de onderwijskundige achterstand of voorsprong
prioriteit heeft.
9.6 Zaken met politieke of maatschappelijke impact
De in het bestuursverslag 2017 gesignaleerde ontwikkeling mbt. de verminderde beschikbaarheid
van invalkrachten heeft zich in 2019 voortgezet. In toenemende mate worden de scholen
geconfronteerd met het ontbreken van invalkrachten tbv. kortdurende vervangingen maar
daarnaast ook voor langdurige vervangingen. In dergelijke situaties wordt, zo mogelijk, intern naar
een oplossing gezocht om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. De
schaduwzijde van deze interne oplossingen is dat er een (te) groot beroep op deeltijders wordt
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gedaan of dat andere taken en functies (onderwijsassistent, lerarenondersteuner, interne
begeleider, directie) tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd.
Waar voorheen het mede door De Akker geïnitieerde samenwerkingsverband InvallersOnline in de
meeste situaties een oplossing bood is de huidige situatie dat ook via dit samenwerkingsverband
nauwelijks nog invalkrachten beschikbaar zijn.
In twee situaties moest een beroep worden gedaan op een extern detacheringsbureau.
Op lokaal niveau was 2019 het jaar waarin verder uitvoering werd gegeven aan de Toekomstvisie
op onderwijs en onderwijshuisvesting in de gemeente Oldebroek, waarover meer in de volgende
paragraaf Huisvesting.
9.7 Huisvesting
Alle scholen van De Akker zijn adequaat gehuisvest en in goede staat van onderhoud. Voor de
Nassauschool, De Schaapskooi, de Looschool, de Koldewijn Schoele, Het Noordermerk en de
Timotheüsschool beschikt de stichting over een actueel meerjarenonderhoudsplan. Omdat CNS De
Regenboog in 2020 vanuit de gemeente Oldebroek een budget tbv. nieuwbouw krijgt aangereikt, is
besloten het meerjarenonderhoudsplan voor deze school niet te actualiseren.
Mbt. de Looschool is in hoofdstuk 9.5 beschreven dat een deel van het dak lekkage vertoonde. In
2019 heeft herstel plaatsgevonden, de financiële afwikkeling is eveneens beschreven in hoofdstuk
9.5.
In het kader van huisvesting is het van belang dat in 2014 zowel in de gemeente Oldebroek als in
de gemeente Kampen het overleg tussen gemeente en schoolbesturen inzake het optimaliseren
van de huisvesting van onderwijsgebouwen dat in 2013 is gestart, in de loop van 2014 tot
besluitvorming heeft geleid en waarvan de uitwerking in deze jaren plaats vindt.
In de gemeente Oldebroek is de in overleg tussen schoolbesturen en gemeente opgestelde
Toekomstvisie op onderwijs en onderwijshuisvesting de gemeenteraad vastgesteld. Voor CNS De
Regenboog voorzag dit plan in een ingrijpende renovatie van het schoolgebouw. De
voorbereidingen daartoe zijn in 2016 van start gegaan en in 2017 en 2018 voortgezet. Vanwege de
directiewisseling op De Regenboog in 2017 zijn de voorbereidingen getemporiseerd in afwachting
van het missie- en visietraject dat plaatsvond en als basis moest dienen voor het op te stellen
Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is in het najaar van 2018 vastgesteld en heeft
Fier Architecten enkele locatiestudies verricht. Tijdens deze locatiestudies werd bekend dat de
nabijgelegen voormalige huishoudschool cq. het perceel daarvan eveneens beschikbaar kwam als
huisvestingslocatie. Daartoe heeft in 2019 onderzoek plaatsgevonden en is een drietal scenario’s,
waaronder nieuwbouw van CNS De Regenboog op de locatie van de voormalige huishoudschool,
onderzocht. Na veelvuldig overleg met de gemeente Oldebroek heeft dat er uiteindelijk toe geleid
dat de gemeenteraad van Oldebroek in maart 2020 heeft ingestemd met het beschikbaar stellen
van een krediet om nieuwbouw op de genoemde locatie mogelijk te maken. De voorbereidingen
daartoe zijn inmiddels gestart, ingebruikname wordt voorzien voor medio einde 2021.
In de gemeente Kampen heeft het overleg er toe geleid dat in tegenstelling tot een eerdere versie
van de plannen er op termijn ook geld beschikbaar is gesteld de Koldewijn Schoele
onderwijskundig te optimaliseren en op middellange termijn tot nieuwbouw over te gaan. Daartoe
zijn voor 2019 middelen tbv. functionele aanpassing van de Koldewijn Schoele beschikbaar gesteld
en zijn de voorbereidingen daartoe van start gegaan. Tegelijkertijd met de functionele aanpassing
is onderzocht in hoeverre het gebouw verder kan worden aangepast aan de onderwijskundige
wensen en welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Dit is afgerond en inmiddels is bekend
wat de kosten zijn en vindt besluitvorming plaats. De start van de uitvoering is voor zien voor het
najaar van 2020.
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10. De Akker en de toekomst
In 2019 is het koersplan 2019-2022 vastgesteld. Er is gekozen voor een compact koersplan dat het
mogelijk maakt de beleidsvoornemens op stichtingsniveau te koppelen aan de beleidsvoornemens
van de scholen. Tegelijkertijd biedt het de scholen meer ruimte een eigen invulling aan die
beleidsvoornemens te formuleren. Miv. het schooljaar 2019-2020 zijn de schoolplannen van de
scholen aangepast aan het koersplan.
De tekst van het koersplan is al bijlage 9 toegevoegd.

11. Verslag intern toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van stichting De Akker. Dit bestaat uit:
1. Het houden van toezicht:
a. Toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van het College van
Bestuur (CvB).
b. Toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het functioneren
van het College van Bestuur (‘bewaken dat het goed gaat’).
2. Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de
goedkeuringsbevoegdheid van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag en de begroting.
3. Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.
4. Het optreden als werkgever van het College van Bestuur.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT staan in de statuten en zijn verder
uitgewerkt in een reglement. De statuten, het RvT- en het bestuursreglement voldoen aan de
vereisten uit de Code Goed Onderwijsbestuur. Een profielschets beschrijft daarnaast de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de leden.
11.1 Toezichtsvisie en –kader
De wijze waarop toezicht wordt gehouden is beschreven in een toezichtvisie. In een intern
toezichtkader heeft de raad beschreven waar zij aan hecht als het gaat om professioneel handelen
in de organisatie. Bij dit intern toezichtkader staat de vraag centraal: ‘Wanneer is het goed?’ Beide
documenten zijn op 19 december 2018 voor het laatst vastgesteld.
11.2 Profielschets leden Raad van Toezicht
Stichting De Akker heeft een profielschets voor de selectie van RvT-leden, als waarborg dat de raad
voldoende kennis heeft van de diverse aspecten die bij het besturen van de stichting relevant zijn.
Ieder RvT-lid heeft voldoende kwaliteiten en deskundigheden. De raad functioneert als één raad
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
11.3 Samenstelling Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit vijf leden. Er is een rooster van aftreden voor de leden van de RvT. Zoals de
Code Goed Bestuur voorschrijft, is de maximale zittingsduur acht jaar. De samenstelling op 1
januari 2019 was:
Voorzitter:
C. van Dijk
Vicevoorzitter:
D. Lokhorst
Penningmeester:
B. van Oene-Teunissen
Lid:
vacant
Lid op voordracht GMR:
M. van de Streek

Stichting De Akker – Bestuursverslag 2019

14

Geen van de toezichthouders was ooit in dienst van de stichting. Ook verleent niemand direct of
indirect andere diensten dan die voortvloeien uit het RvT-lidmaatschap. De huidige toezichthouders
zijn tevens ouder van kinderen op één van de scholen.
De voorzitter heeft voor zijn aantreden van de raad melding gemaakt van de diensten die zijn
partner verleent als muziekdocent op één van de bij de stichting aangesloten scholen.
In het voorjaar heeft in eigen beheer een werving plaatsgevonden voor een nieuw lid. Deze
werving heeft 0 sollicitaties opgeleverd.
De heer Lokhorst heeft aangeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Per 30
juni 2019 is zijn lidmaatschap van de RvT daarom geëindigd.
In het najaar van 2019 is de procedure gestart om de twee vacatures te vervullen. Gelet op de
ontbrekende belangstelling in het voorjaar, is besloten om een wervingsbureau in te schakelen.
11.4 Rooster van aftreden
Naam
C. van Dijk
D. Lokhorst
B. van Oene-Teunissen
M. van de Streek

1e benoeming
01-07-17
01-07-17
01-07-17
27-09-17

herbenoemd/benoembaar
01-07-20
01-07-21
27-09-22

aftredend
01-07-24
30-06-19
01-07-25
27-09-26

11.5 Vergaderingen 2019
De voorzitter van de RvT en het bestuur bereiden de vergaderingen van de raad voor. De
agendering is gebaseerd op het intern toezichtkader, de jaarplanning, actualiteiten, de
managementrapportages en statutaire bepalingen over bestuursbesluiten die de raad vooraf moet
goedkeuren. Ook onderhoudt de RvT contact met de GMR en naar gelang van wederzijdse behoefte
met de accountant of het administratiekantoor en het directeurenberaad.
De raad kwam in 2019 vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering met het CvB. Daarnaast
heeft de RvT twee interne vergaderingen belegd. Ook is twee keer met het directeurenberaad
gesproken. Met de GMR is drie keer gezamenlijk vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van
de voorzitter van het CvB.
Op 23 mei 2019 zijn drie scholen door de RvT bezocht. Tijdens deze gesprekken heeft de RvT een
rondleiding door de school gekregen en gesprekken gevoerd met medewerkers en leerlingen. Het
afleggen van een werkbezoek is als heel verrijkend ervaren. Het is goed om een beeld te hebben
van hoe de school er uit ziet, de sfeer die er heerst, wat belangrijk gevonden wordt en uit eerste
hand te horen hoe medewerkers en leerlingen de school ervaren.
Bij diverse feestelijke of gedenkwaardige momenten zijn bij gelegenheid één of meerdere leden
van de RvT aanwezig.
In 2019 heeft enkele malen een (telefonisch) voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen de
voorzitter van de raad en één of twee bestuurders.
In het najaar van 2019 hebben diverse overleggen plaatsgevonden in het kader van de
(voorbereiding) van de werving van nieuwe toezichthouders en een nieuwe bestuurder.
11.6 Besluiten en vaststellingen
De raad gaf in 2019 goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten:
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•
•
•

Begroting 2019 (15 april 2019)
Bestuursverslag 2018 (15 april 2019)
Jaarrekening 2018 (19 juni 2019)

De raad stelde de volgende documenten vast:
•
•
•
•
•

Rooster van aftreden (15 april 2019)
Vergoeding leden (27 november 2019)
Wervingsprocedures (27 november 2019)
Jaarplanning 2020 (27 november 2019)
Aanwijzing accountant (27 november 2019)
11.7 Commissies

De RvT werkt met twee commissies die de besluitvorming voor de RvT voorbereidt en zich verder
verdiept in specifieke aspecten van het toezicht: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.
Remuneratiecommissie
De renumeratiecommissie richt zich op het werkgeverschap en governance. De commissie bestaat
uit de heer Van Dijk (lid) en er is een vacature voor de voorzitter. Om die reden heeft de raad in
2019 in de praktijk als geheel invulling gegeven aan de taken van deze commissie.
In 2019 zijn met beide bestuurders afzonderlijk een voortgangsgesprek en een
beoordelingsgesprek gevoerd. De gespreksonderwerpen waren met name de bereikte vs. de
gewenste resultaten, de gewenste voortgang van het Koersplan, de samenwerking tussen RvT en
CvB, de samenwerking in het CvB. Naar aanleiding van de aankondiging van de voorzitter van het
CvB dat hij per oktober 2020 afscheid zal nemen van De Akker, is met beide bestuurders specifiek
gesproken over de toekomstige samenstelling van het CvB. Conclusie van deze gesprekken is dat
per 2020 een eenhoofdig bestuur zal worden ingevoerd, waarvoor het huidige lid van het CvB niet
beschikbaar is. In het najaar van 2019 is de wervingsprocedure gestart om in de toekomstige
vacature te voorzien.
Ook het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur staan op de agenda van de
remuneratiecommissie. De commissie heeft de werktijden en overige arbeidsvoorwaarden - met
instemming van de voltallige raad - besproken in de afzonderlijke gesprekken met de bestuurder.
Auditcommissie
De samenstelling van de auditcommissie bestaat uit mevrouw B. van Oene-Teunissen en de heer
M. van de Streek. De auditcommissie bereidt de financiële onderwerpen voor. De auditcommissie,
kwam in 2019 niet bijeen.
11.8 Vergoedingen Raad van Toezicht
De vergoeding voor de RvT-leden is in 2019 gewijzigd. Tot 27 november 2019 bedroeg deze € 100
per jaar. Per 27 november 2019 is de vergoeding gewijzigd in € 310,75 en € 512,63 per maand
voor respectievelijk de leden en de voorzitter. Daarnaast is besloten tot vergoeding voor
daadwerkelijk gemaakte onkosten. De vergoeding over 2019 bedroeg €447,99 voor de leden €
680,29 voor de voorzitter.
11.9 Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Op 23 mei 2019 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een
professionaliseringswens uitgesproken en het volgende besloten:
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1. De leden van de Raad van Toezicht worden lid van de VTOI-NVTK.
2. De leden van de Raad van Toezicht investeren jaarlijks in het bevorderen van hun
deskundigheid, gezamenlijk en afhankelijk van de portefeuille van de afzonderlijke leden.
3. De leden vragen een deskundige om advies over een passende hoogte voor de vergoeding
van de Raad van Toezicht.
In het verlengde hiervan heeft de raad zich in het najaar van 2019 laten adviseren over de
invulling van de werkgeversrol. De huidige drie leden van de raad zich allen gecommiteerd voor de
komende jaren.
11.10 Vooruitblik naar 2020
De Raad van Toezicht hecht voor 2020 veel belang aan de implementatie van en de resultaten van
het Koersplan. Daarnaast volgt de raad in het bijzonder de ontwikkeling van de onderwijsresulaten
en de financiën van de stichting.
Op het personele vlak brengt 2020 belangrijke ontwikkelingen. Naast de werving van twee nieuwe
RvT-leden, staat 2020 in het licht van het afscheid van het huidige College van Bestuur en de
selectie van een nieuwe bestuurder. Deze zal als eenhoofdig bestuurder leiding zal gaan geven aan
De Akker, wat mogelijkheden biedt voor een nieuwe impuls aan De Akker als organisatie.
11.11 Dankwoord
De Raad van Toezicht spreekt hierbij haar waardering uit voor ieders inzet voor en bijdrage aan de
missie van stichting De Akker.
Carlo van Dijk, voorzitter

12. De Akker en de financiën
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening.
12.1 Toelichting op de balans
12.1.1 Materiële vaste activa
De boekwaarde van de activa is gestegen met € 124.565 door hogere investeringen dan
afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn € 1.838 lager dan begroot.
12.1.2 Vorderingen
• 1.5.6 Overige overheden: Het saldo is per 31-12-2019 toegenomen met € 69.982 ten
opzichte van 31-12-2018. Er staat nog een vordering naar de gemeente open ten behoeve
van de lasten van huisvesting, voor de Schaapskooi, de Regenboog en Koldewijnschool,
deze moet nog ontvangen worden. Het saldo van 31-12-2018 betrof de Regenboog.
• 1.5.7.1 Personeel: Bestaat uit vordering van het vervangingsfonds € 8.289 en vordering
inzake transitievergoeding vanwege ziekte die terugontvangen wordt € 54.318.
• 1.5.7.2 Huisvesting: In 2018 stond hier nog € 3.417, deze loopt af in 2019, saldo van 2019
betreft energie afrekening.
• 1.5.7.3 Organisatie: In 2019 is hier € 2.474 op geboekt, dit betreft een viertal creditnota’s.
• 1.5.7.9 Overig: Het saldo per 31-12-2019 is toegenomen met € 272.652 en betreft een
vordering op deelregio De Brug inzake onderstroom/grensverkeer 2018/2019.
12.1.3 Overlopende activa
• 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten: Betreft kosten die betrekking hebben op 2020.
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12.1.4 Liquiditeit
Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2019 gedaald met € 346.134 ten opzichte van 2018
(zie kasstroomoverzicht pagina 52 jaarrekening).
12.1.5 Eigen vermogen
Zie jaarrekening pagina 54.
Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat van 2019. Daarnaast heeft een verschuiving
plaatsgevonden van de reserve 1e waardering naar de algemene reserve (ter grootte van de
afschrijvingen van de activa uit de 0-meting). De bestemmingsreserve schoolfonds is toegenomen
met € 12.033 en van de TSO is toegenomen met € 8.116.
12.1.6 Voorzieningen
De stand van de voorziening onderhoud is gestegen met € 60.411 door lagere onttrekkingen dan
dotaties.
In 2019 is niets onttrokken aan de voorziening jubilea. Op basis van het personeelsbestand per 3112-2019 is de benodigde voorziening opnieuw berekend, wat resulteert in een dotatie van €
11.147.
Er is geen voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken vastgelegd
met individuele medewerkers m.b.t. het sparen van duurzame inzetbaarheid.
12.1.7 Kortlopende schulden
• 2.4.9.8 Overig: Betreft schuld vanwege kassiersfunctie aan Florion en Catent, voor
grensverkeer 2018/2019 en onderinstroom 2018/2019.
12.1.8 Overlopende passiva
• 2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden: Betreft vooruitontvangen gelden van FDS tot en met
juli 2020.
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12.2 Exploitatie

42759 AKKER

Ja
Totaal

Exploitatie 2019

bedragen in €
Werkelijk 2019
inc l forec ast

% tot
baten

Begroting 2019

% tot
baten

Versc hil

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten

6.082.374

96,2%

5.875.141

96,7%

207.233

35.686

0,6%

35.204

0,6%

482

163.509

2,7%

38.124

6.073.854 100,0%

245.839

201.633

3,2%

6.319.693

100,0%

5.472.590

86,6%

5.283.079

87,0%

4.2 Afschrijvingen

178.415

2,8%

180.253

3,0%

1.838

4.3 Huisvestingskosten

339.084

5,4%

331.857

5,5%

-7.227

444.154

7,3%

-95.474

6.239.344 102,7%

-290.373

Totale baten
4. Lasten
4.1 Personele lasten

4.4 Overige instellingslasten
Totale lasten
Saldo baten en lasten

-189.511

539.628

8,5%

6.529.717

103,3%

-210.024

-3,3%

-165.490

-2,7%

-44.535

5. Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten

210

0,0%

2.792

0,0%

-2.582

5.4 Financiële lasten

2.744

0,0%

400

0,0%

-2.344

-2.534

0,0%

2.392

0,0%

-4.926

-212.558

-3,4%

-163.098

-2,7%

-49.461

Saldo financ iële baten en lasten
Resultaat

12.2.1 Resultaat 2019
Het resultaat over 2019 is € 212.558 negatief, € 49.461 negatiever dan begroot.
De baten zijn € 245.839 hoger en de lasten € 290.373 hoger dan begroot. Het saldo van de
financiële baten en lasten is € 4.926 negatiever dan begroot.
Op 10 januari 2020 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het
akkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Hierdoor is deze cao officieel vanaf 1
maart 2019 van kracht gegaan (omdat toen de vorige cao afliep). De meeste maatregelen uit de
cao zullen echter in 2020 in werking treden, zoals twee eenmalige uitkeringen die in februari 2020
worden uitbetaald. Maar hiervoor ontvingen schoolbesturen de bekostiging in 2019.
In de cao voor het primair onderwijs zijn twee eenmalige uitkeringen voor alle medewerkers
afgesproken.
•
In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst zijn, een eenmalige
uitkering van 33% van het (verhoogde) maandloon van januari 2020. Deze eenmalige uitkering
wordt bekostigd uit de arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019. De uitbetaling hiervan heeft
plaatsgevonden in oktober en november 2019 via de definitieve regeling bekostiging personeel
2018/2019 en via de tweede regeling bekostiging personeel 2019/2020.
•
In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst zijn, een eenmalige
uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor en diensttijd in januari. Deze uitkering
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wordt bekostigd uit de 150 miljoen uit het convenant aanpak lerarentekort, waarin was
afgesproken dat de besteding van dit geld in deze cao zou worden ingezet voor
arbeidsvoorwaarden. Dit bedrag is eind december 2019 als bijzondere en aanvullende bekostiging
voor het kalenderjaar 2019 uitgekeerd middels een bedrag van €99,25 per leerling.
Bij het maken van de afspraken rondom het convenant aanpak lerarentekort, bleek het
uitvoeringstechnisch op de korte termijn niet realiseerbaar om het budget van éénmalig €150 mln.
te verdelen via de GPL/ op basis van het aantal fte. DUO heeft daarom het geld in 2019 uitgekeerd
op basis van een bedrag per leerling (€99,25 per leerling). Aangezien er in het speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten
opzichte van het aantal werknemers, ontvangen zij via deze systematiek relatief een lager bedrag
per werknemer. Oftewel: zij ontvangen te weinig budget om de eenmalige uitkering van €875 per
FTE mee te dekken. Voor reguliere scholen is het omgekeerde het geval: zij ontvangen een hoger
totaalbedrag dan de kosten van deze eenmalige uitkering zijn. Daarom voert DUO in 2020 een
eenmalige verrekening uit in 2020. Deze verrekening leidt volgens de werkgroep onderwijs niet tot
een vordering of schuld op de balans van schoolbesturen per ultimo 2019.
Op verzoek van de PO-Raad vindt in maart 2020 een correctie plaats, zodat de verdeling van deze
middelen voor verschillende onderwijssoorten in balans wordt gebracht. Dit wordt gedekt door het
bedrag per leerling van basisscholen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor schooljaar 2020–
2021 éénmalig te verlagen.
In februari 2020 volgt er een éénmalige uitkering aan het personeel
weergegeven in onderstaand overzicht:
Rek. nr.

Code

van € 185.867,01 als

Omschrijving

Credit

40001PL07LX

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

31.644,86

40001PL07ZJ

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

14.935,54

40001PL09CR

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

20.230,66

40001PL09UT

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

14.032,28

40001PL09YY

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

33.831,32

40001PL11CY

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

50.776,87

40001MERK

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020

6.460,36

40001PL0000

201500 Tijdelijke correctie eenmalige uitkering februari 2020
TOTAAL

13.955,12
185.867,01

De correctie op de bijzondere bekostiging (uit het convenant van 150 miljoen) à € 13,81 per
leerling is € 13.230 . Samen is dit € 199.097 . In het geval dat deze kosten in 2019 waren
opgenomen zou het resultaat dan als volgt eruit gezien hebben: -/- € 212.558 min € 199.097 is €
411.655 negatief. De afwijking zou dan € 248.557 negatiever zijn dan begroot.
12.2.2 Baten
De baten zijn € 245.839 hoger dan begroot:
Rubriek

Afwijking

Toelichting

Normatieve rijksbijdrage OCW

120.372 1)

Zie overzicht

Niet-geoormerkte baten OCW

122.304 2)

Zie overzicht

Doorbetaling rijksbijdragen SWV

-35.444 3)

SWV en arrangementen

Gemeente
Overige baten

482 4)
-8.693 5)
0

Afwijking in de baten

Personele baten
Huurinkomsten zijn lager dan begroot, o.a. bovenschools € 7.118 -/-, 07LX € 1.280 -/-, 09YY € 1.680 -/-, 11CY € 1.630 +
Detachering conform begroting

-1.218 6)

Overig

48.035 7)

Private baten, met name bij 09CR, 09UT, 09YY, 11CY hoger maar ook hogere lasten, o.a. baten TSO

245.839

In onderstaand overzicht is de toelichting op de genoemde punten weergegeven:
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1 Normatieve rijksbijdrage OCW
Personele reguliere bekostiging
Bekostiging wegens samenvoeging op 11CY
Personeel- en arbeidsmarkt beleid

79.193
2.422
21.541

Met ingang van sc hooljaar 2018- 2019 zijn ook de werkdrukmiddelen (€ 155,55 per
leerling toegevoegd aan de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid en bij
de definitieve bekostigingsregeling is dezeverhoogd naar € 158,27 per leerling, vanaf
het sc hooljaar 2019/2020 is dit verhoogd naar € 220,08 per leerling.

Materiële instandhouding
Personele groeibekostiging Noordermerk

2 Niet-geoormerkte baten OCW
Prestatiebox

3
17.215
120.374

4.049

De prestatiebox voor het sc hooljaar 2018- 2019 is verhoogd van € 191,62 naar € 193,86
per leerling en voor 2019- 2020 van € 192,47 naar € 196,47 per leerling.

Bekostiging asielzoekers 07LX
Bijzondere en aanvullende bekostiging € 99,25 per leerling
Bekostiging onderwijsachterstandsbeleid 07LX, 09CR, 09UT

3 Doorbetaling rijksbijdragen SWV
De baten zorgmiddelen vallen lager uit dan begroot

4 Overige overheidsbijdragen
Betreft gemeente Oldebroek, subsidie VVE en baten OCW

5 Overige baten
Huurinkomsten lager dan begroot

6 Overig
Materiële baten FDS, personele baten Intervens

7 Private baten
Niet begrote baten TSO, schoolfonds

-3.067
95.082
26.240
122.304

35.444
35.444

482
482

8.693
8.693

1.218
1.218

48.035
48.035

12.2.3 Lasten
De lasten zijn € 290.373 hoger dan begroot:
Rubriek
Loonkosten (incl. uitkeringen)
Mutaties personele voorzieningen

Afwijking
-123.519 8)
-33.035

Arbo

-14.238

Bijzondere personeelskosten

-13.281

Zorg
Overige personele lasten
Overige personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Loonkosten t/m December € 123.519 hoger

Inzet t/m December gemiddeld 1,43 fte hoger

-11.147 9)

Personeel niet in loondienst

Scholing

Toelichting

30.455
-24.634
-112
-54.844 10)
1.838 11)
-7.227 12)
-6.343

Inventaris en apparatuur

-21.199

Leermiddelen

-27.627

Private lasten hoger dan begroot, maar baten zijn nog hoger, resultaat schoolfonds € 12.000 en TSO € 8.116.

-40.305

Overig

-95.474 13)
Afwijking in de lasten

-290.373
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In onderstaand overzicht is de toelichting op de genoemde punten weergegeven:
8 Personele lasten
Afwijking in de loonkosten per school:
0000
07LX
07ZJ
09CR
09UT
09YY
11CY
MERK

- 44.202
- 24.579
- 9.320
19.279
- 48.184
32.520
- 42.059
- 6.975

-123.520
De personele inzet is gemiddeld 1,43 fte hoger geweest:
0000
07LX
07ZJ
09CR
09UT
09YY
11CY
MERK

- 0,6297
- 0,2466
- 0,1898
0,1215
- 0,2103
0,1780
- 0,2628
- 0,1856

-1,4254
De werkgeverslasten zijn iets lager: begroot 1,65, werkelijk 1,639.
In augustus is de werkgeverslast hoger vanwege de bindingstoelage,
in oktober vanwege de eenmalige uitkerkingen en in december lager
vanwege de fiscale uitruil.
De lasten voor zwangerschapsvervanging zijn € 16.739 en van het UWV
is ontvangen € 18.944.
De kosten voor Duurzame inzetbaarheid zijn € 45.012, de kosten voor
ouderschapsverlof zijn € 15.006.
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2019 bedraagt 5,99 %.

9 Mutaties personele voorzieningen
Dotatie voorziening jubilea

10 Overige personele lasten
Overschrijding op diverse posten uitgezonderd Scholing.

-11.147
-11.147

-54.844

Betreft inhuur derden op Nassausc hool en De Sc haapskooi, oversc hrijding Arbolasten
door meer verzuimbegeleiding, verrekening uitkeringkosen à € 2.700 bij Loosc hool en
€ 7.000 bij De Sc haapskooi, niet begrote laten zorgboerderij Natuurkr8.

-54.844
11 Afschrijvingen
Afschrijvingen lager dan begroot.

-1.838

De gedane investeringen in ICT en onderwijsleermethoden zijn lager dan begroot. Er is
sprake van hogere afsc hrijving op gebouw en meubilair.

-1.838
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12 Huisvestingslasten
Huur

-3.214

Oversc hrijding Sc haapskooi €2.800

Onderhoudskosten gebouw

708

Oversc hrijding Regenboog € 2.000

Mutatie voorziening gebouwonderhoud
Diverse gebouwkosten

0
8.070

Subsidie Groen Sc hoolplein Sc haapskooi € 12.200

Energie en water

-7.708

Oversc hrijding Regenboog € 3.700, Sc haapskooi € 2.000

Schoonmaakkosten

-4.765

Oversc hrijding Regenboog € 1.600, Sc haapkooi € 9.000

Heffingen

13 Overige instellingslasten
ICT

-319
-7.228

-6.343

Oversc hrijding bovensc hools € 1.500, Loosc hool € 2.500, Sc haapskooi € 7.400;
ondersc hrijding € 4.100 Regenboog.

Leermiddelen

-21.199

Oversc hrijding Loosc hool € 7.400, Nassausc hool € 5.600, Sc haapkooi € 12.700.

Private lasten

-27.627

Oversc hrijding wordt gedekt door hogere baten.

Overige lasten

-40.305

Bovensc hools € 3.000 Afsc heidsgesc henken;Timotheüssc hool € 5.000 Contributies en
PR- kosten; Koldewijn Sc hoele € 3.000 Onderzsoek andere sc hooltijden; Loosc hool
€ 2.200 Contributies en administratie, Nassausc hool € 800 Contributies en administratie;
Regenboog € 3.600 Contributies en administratie; Sc haapskooi € 22.000 Contributies
en administratie,Abonnementskosten, PR, diverse organisatiekosten; Algemeen:
Financ iële lasten € 4.900.

-95.474

12.3 Kengetallen
De financiële positie van De Akker is gezond te noemen.
De meeste kengetallen zijn wel afgenomen ten opzichte van 2018, maar vallen binnen de
signaleringsgrenzen van de inspectie, op de rentabiliteit na, deze is negatiever geworden en zal in
2020 dit ook nog zijn, maar herstelt zich weer vanaf 2021.

12.4 Continuiteitsparagraaf
De weergegeven inzet betreft gemiddelden per schooljaar (2019 is gemiddelde schooljaar 20182019, enz.). De leerlingenprognose voor de meerjarenbegroting is gebaseerd op de gemeentelijke
prognoses, aangevuld met een eigen prognose o.b.v. uitstroom, gemiddelde instroom en
marktaandeel.
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Exploitatie

Continuïteitsparagraaf
3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
Totaal
aantalbaten
leerlingen
3.5 Overige
Totaal baten
Formatie
Fte
Direc tie
4. Lasten
Fte
ijzend
Personeel
4.1 Onderw
Personele
lasten
Fte
ijs Ondersteunend Personeel
4.2 Onderw
A fsc hrijvingen
Fte
ipatiebanen
4.3 Partic
Huisvestingskosten
Fte
4.4 Totaal
Overige instellingslasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

2018
W erk elijk

2019
W erkelijk

2020
Begroting

2021
Begroting

2022
Begroting

2023
Begroting

2018
5.837.500
1 oktober 2017
57.269
978
226.191

2019
6.082.373
1 oktober 2018
35.686
958
201.633

2020
6.115.872
1 oktober 2019
31.083
961
168.248

2021
6.079.492
1 oktober 2020
18.132
961
106.250

2022
6.064.213
1 oktober 2021 0
961
106.250

2023
6.057.799
1 oktober 2022 0
961
106.250

6.120.960
2018-2019

6.319.692
2019-2020

6.315.203
2020-2021

6.203.873
2021-2022

6.170.463
2022-2023

6.164.049
2023-2024

5,8000

6,7375

6,7125

6,7125

6,7125

51,9590
5.034.080
13,5266
151.960

52,3920
5.472.592
16,5626
178.415

48,8607
5.499.240
14,1577
181.785

48,1525
5.168.029
13,3566
180.506

46,2641
5.182.669
13,3566
162.863

45,7998
5.120.641
13,3566
134.105

6,5200

0,0000
365.931
71,2856
616.921

0,0000
339.084
75,6921
539.625

0,0000
313.593
69,7308
529.529

0,0000
313.593
68,2216
529.529

0,0000
313.593
66,3332
529.529

0,0000
313.593
65,6764
529.529

6.168.892

6.529.716

6.524.147

6.191.657

6.188.654

6.097.868

-47.932

-210.024

-208.944

12.217

-18.191

66.181

5. Financ iële baten en lasten
5.1.1 Financ iële baten

154

210

1.405

1.405

1.405

1.405

5.4.1 Financ iële lasten

3.239

2.744

1.700

1.700

1.700

1.700

-3.085

-2.534

-295

-295

-295

-295

-51.017

-212.558

-209.239

11.922

-18.486

65.886

Saldo financ iële baten en lasten

Resultaat
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Grote ontwikkelingen in de investeringen in 2020 betreft € 18.345 voor onderwijsleerpakket, €
38.569 elektrotechnische installaties en overige gebouwkosten bij de Schaapskooi, € 35.500 voor
ICT en € 62.500 voor meubilair. De jaren erna betreft het het onderwijsleerpakket.
De geplande onttrekking gebouwenonderhoud voor de komende jaren is op basis van het
meerjaren onderhoudsplan.
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Bijlage 1: Jaarverslag Timotheüsschool
Timotheüsschool
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Tulpstraat 1
Oldebroek
200
9
22
www.timotheusschool.nl

Leerlingen
Het leerlingenaantal op 01-10-2019 was 200, op 01-10-2018 was dit 186. Het leerlingenaantal
stijgt behoorlijk, dat maakt dat er na de zomervakantie met 3 kleutergroepen werd gestart. De
kleutergroepen werden op 3 middagen samengevoegd, na de voorjaarsvakantie (2020) zullen de
groepen op de middag niet meer samengevoegd kunnen worden, omdat het leerlingaantal per
groep dan veel te hoog wordt, er zullen dan gemiddeld 26 leerlingen per kleutergroep zijn.

Identiteit
De protestants christelijke identiteit komt naar voren in de naam van de school, de dagopeningen
in de groepen en de diverse (maand)vieringen; Kerst en Pasen, de gehele school gaat naar de biden dankdagdienst in de kerk en er is aandacht voor de themaweek van School en Kerk. De
identiteit van de Timotheüsschool wordt in Oldebroek gezien als de ‘lichtste’ school, vanwege het
ontbreken van een openbare school is een groot gedeelte van de leerlingen niet kerkelijk actief of
christelijk opgevoed.

Onderwijs
De Timotheüsschool is een PBS-school, dit staat voor Positive Behavior Support waarbij we
uitgaan van een positieve grondhouding. Je mag zijn zoals je bent, is één van de
hoofdgedragsverwachtingen. Dit maakt dat er voor leerlingen zoveel mogelijk op maat les wordt
gegeven, er is ook veel aandacht voor leerlingen die Nederlands als 2de taal hebben. Het rapport
ligt onder vuur, aangezien beoordelen (onvoldoendes) niet strookt met onze grondhouding. Door
de grote groei in de kleuterbouw, is in 2019 thematisch en groepsdoorbrekend werken
geïntroduceerd. Hierbij is externe begeleiding ingezet vanuit Wij-leren. Groep 3 is onder dezelfde
begeleiding gestart met meer thematisch, maar vooral ook spelend leren, om meer aan te kunnen
sluiten bij de behoefte van de leerlingen. Er werd gewerkt met kindplannen, maar om beter
overzicht te krijgen en effectiever met tijd voor administratie om te gaan werd er gestart met
groepsplannen. Met de inzet van het leerteam Groepsplan wordt dit zo praktisch mogelijk
ingevoerd.

Personeel
In het jaar 2019 werken we op de Timotheüsschool met 27 teamleden, wo. de directeur,
groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, een schoonmaakster,
een conciërge, een tuinman en een vrijwilliger. Een aantal personeelsleden is op tijdelijke basis
aan de school verbonden.

Ouderbetrokkenheid
Per schooljaar zijn er 5 oudercontactmomenten, waarbij bij het start-, midden- en eindgesprek
ook de leerling aanwezig mag zijn. Door de schoolapp van Social Schools is het contact aanzienlijk
verbeterd, ouders zijn sneller bereikbaar en geïnformeerd. Hierdoor is de betrokkenheid groter.
Elke maand wordt er een viering georganiseerd door een groep. De ouders van die groep worden
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hiervoor uitgenodigd.
Er is een actieve oudercommissie, daarnaast worden ouders ingezet voor diverse activiteiten,
waaronder begeleiding bij excursies of lezen.

Gebouw
Het gebouw is opgeleverd in 2009. Ondertussen zijn er diverse onderhoudszaken nodig die
weggezet zijn in het MOP.
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Bijlage 2: Jaarverslag Koldewijn Schoele
Koldewijn Schoele
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Zuideinde West 7 8278AP
Kamperveen
65
4
9
www.koldewijnschoele.nl

Leerlingen
Op 1 oktober 2019 heeft de Koldewijn Schoele 65 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen.
Naast de school zijn een aantal woningen bijgebouwd. Dit klinkt veelbelovend voor het
leerlingaantal in de toekomst.

Identiteit
De Koldewijn Schoele is een christelijke school, waarbij de boodschap van de Bijbel een
belangrijke rol speelt in het schoolleven van elke dag. We geloven dat de inhoud van de Bijbel
woorden van God zijn die de moeite waard zijn om na te volgen.
De Bijbel is richtinggevend voor ons leven en een richtlijn voor de dagelijkse praktijk op school en
daarbuiten.
’s Ochtends wordt er volgens een bijbelrooster een verhaal verteld in de groepen. Elk jaar is de
kerstviering gevierd in de Hervormde Kerk te Kamperveen Aan de grote opkomst is te zien dat
ouders vanuit verschillende kerkelijke achtergronden de christelijke identiteit van de school een
warm hart toedragen.

Onderwijs
In 2019 zijn we vooral bezig geweest met het borgen van onze visie en missie. De Koldewijn
Schoele is een kleinschalige, christelijke school op een unieke plek met persoonlijke aandacht en
ruimte voor ontwikkeling van het kind voor nu en in de toekomst. De school staat voor:
-een positief veilige klimaat. Hier hebben we aan gewerkt dit jaar door de doorgaande
pedagogische lijn (cyclus toetskalender) te gebruiken om klimaat en welbevinden te meten. Wat
hierin goed ging is een ieder verantwoordelijk maken voor zijn eigen positieve gedrag, analyseren
en interventies plaasten. In de groepsbesprekingen en gesprekken met het team hebben we het
positieve, veilige klimaat besproken en geëvalueerd. Daarnaast oriënteren we ons dit jaar op een
nieuwe methode voor sociaal-emotionele lessen, naast de huidige instrumenten die we gebruiken.
-verbinding tussen school, ouders en omgeving. Hierin hebben we vooral de samenwerking
gezocht met externe partijen door verschillende MDO’s te beleggen. Dit komt weer ten goede aan
het welbevinden van het kind en de ouders. Ook het ouder-kindgesprek is cyclisch opgenomen in
het
schooljaar
en
is
een
structureel
onderdeel
van
onze
jaarplanning.
-ontwikkeling van talent: Naast het implementeren van een nieuwe taal/spellingmethode,
gebruiken we het EDI-mdoel. Hierbij bewaken we de kwaliteit van het onderwijs door de instructie
nauwkeurig te monitoren.
Daarnaast hebben we een definitie van talentontwikkeling opgesteld en in de praktijk gebracht. De
studiedagen van dit jaar gingen hierover. Dit jaar gebruiken we om te experimenteren met
talentontwikkeling binnen en buiten de methodes die we gebruiken. We komen als school steeds
dichter bij het naleven van de definitie van talentontwikkeling.

Personeel
In het schooljaar 2019-2020 werken we met 10 teamleden, waaronder de directeur, ib’er, 7
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groepsleerkrachten en 1 onderwijsassistent. Daarnaast hebben we één schoonmaakster in dienst.

Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid binnen school is groot. Ouders helpen graag bij organisatorische zaken.
Maar ook denken zij mee in de ontwikkeling van hun kind, door de ouder-kindgesprekken te
voeren. Doel hiervan is om verbinding te leggen. Bij het ontstaan van de visie zijn ook ouders
betrokken.

Gebouw
Voor 2020 staat een interne verbouwing gepland. Het doel hiervan is om het gebouw dienend te
maken aan de visie van de school. In 2019 hebben we hiervoor voorbereidende plannen en
tekeningen gemaakt. Ook is er een werkgroep en stuurgroep opgesteld, om de verbouwing in
goede banen te leiden.
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Bijlage 3: Jaarverslag Looschool
Looschool
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Bovenheigraaf 59
‘t Loo
111
4
12
www.looschool.nl

Leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2019 stonden 111 kinderen op de Looschool ingeschreven. Dit is een
daling van 13 leerlingen t.o.v. 2018. Op 1 oktober 2020 zullen er, volgens de gegevens van dit
moment, 100 kinderen op de Looschool zitten. De tendens is dat het leerlingen aantal daalt, ook
de komende jaren. Daar wordt rekening mee gehouden bij de groepsverdeling.
Combinatiegroepen zijn door de hele school gevormd.

Identiteit
De identiteit op de Looschool wordt o.a. vorm gegeven door de dagopening en dagsluiting, de
bijbelvertellingen, de bid- en dankdagvieringen in de Maranathakerk, de kerst- en paasvieringen,
de jaarlijkse themaweek ‘Kerk, gezin en school’. Iedere maand wordt er een gezamenlijke viering
georganiseerd. Deze viering is er voor de kinderen. Bij een aantal maandvieringen worden de
ouder ook uitgenodigd.

Onderwijs
Het onderwijs op de Looschool wordt vormgegeven vanuit de visie ‘de basis op orde’. De focus ligt
op ‘lees- en taalonderwijs’ en op ‘respect’. Voor het lees- en taalonderwijs zijn in 2019 twee
methodes aangeschaft. Voor aanvankelijk lezen in groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Lijn 3’.
Voor taal- en spellingonderwijs (gr 4 t/m 8) wordt gewerkt met de methode ‘Staal’.
Wat betreft sociaal emotionele ontwikkeling wordt gewerkt met de ‘Kanjertraining’. De focus ligt
op respect voor jezelf, de ander en de omgeving

Personeel
In het schooljaar 2019-2020 werken we met 12 teamleden, w.o. de directeur, 8
groepsleerkrachten, een intern begeleider en 2 onderwijsassistenten. Zowel de directeur als de
intern begeleider zijn nieuw in hun functie. De directeur is in het schoolkaar 2019-2020 gestart.
De intern begeleider heeft deze rol al op andere scholen vervuld.
Ook werken er een administratief medewerkster, twee schoonmaaksters en een conciërge op
school.

Ouderbetrokkenheid
In september 2019 zijn de ouders geïnformeerd over het onderwijs op de Looschool. Deze avond
is goed bezocht. Verder zijn er meerdere activiteiten georganiseerd die druk bezocht worden door
de ouders. Er zijn vier momenten voor oudergesprekken; start-, voortgang- en tienminuten
gesprekken.
Bij diverse excursies wordt, voor de begeleiding, met succes een beroep op ouders gedaan. De
ouderwerkgroep is zeer actief bij het organiseren van diverse activiteiten.
Ouders worden actief en persoonlijk benaderd voor hulp en ondersteuning. Het leesonderwijs op
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de Looschool is en heeft prioriteit. Ouders worden hierbij actief betrokken.
Iedere groep heeft een klasse-ouder. Deze ouder helpt bij de organisatie van activiteiten bij die
specifieke groep.
En de Looschool heeft een betrokken medezeggenschapsraad bestaande uit twee ouders en twee
leerkrachten. De medezeggenschapsraad gaat zich in 2020 verdiepen en versterken in haar rol en
functie. Daarvoor gebruiken ze cursusmateriaal van een, door een van de leden, gevolgde
training.
Het centrum voor Jeugd en Gezin is maandelijks op school aanwezig voor een inloopspreekuur
voor ouders.

Gebouw
Het gebouw is in 2013 opgeleverd, ondanks waren er nog steeds regelmatig lekkages. In 2019 is
dat onder handen genomen en zijn er maatregelen getroffen die de lekkages moeten verhelpen.
Tot op heden lijken die maatregelen afdoende.
Er zijn nog een aantal plekken in de school waar het linoleum op de vloer aangehecht moet
worden, n.a.v. het verwijderen van wanden.
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Bijlage 4: Jaarverslag Nassauschool
Nassauschool
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Leeuwerikstraat 21
Hattemerbroek
54
4
9
www.nassauschoolhattemerbroek.nl

Leerlingen
In 2019 bezochten op de teldatum 54 leerlingen de Nassauschool. Al een flink aantal jaren is er
een daling van het leerlingenaantal gaande waar men ook de zorg over heeft uitgesproken.
Komend schooljaar hopen 6 leerlingen de Nassauschool te verlaten. De komende jaren zal het
aantal leerlingen dat de Nassauschool verlaat beneden de 10 liggen. Door de komst van een
aantal gezinnen is het leerlingenaantal stijgend. Het is verheugend om te zien dat de grootste
groepen momenteel in de onderbouw zitten.
Door de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van huizen en daarmee wellicht een toestroom van
jonge gezinnen is de hoop erop gevestigd dat er toestroom van kinderen naar de Nassauschool zal
komen. Daarvoor is een sterke binding met de gemeenschap, goede pr, een aansprekend
schoolconcept, optimale samenwerking met de bijvoorbeeld de bibliotheek en peuterspeelzaal van
het grootste belang. De peuterspeelzaal is dit jaar heropend en we verwachten hiervan voor de
Nassauschool een aanzuigende werking.

Identiteit
De Nassauschool is een christelijke school.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Startpunt. Tevens wordt er iedere week volgens een
liedlijst een christelijk lied aangeleerd. Dit zijn psalmen en liederen uit de bundel ‘Op toonhoogte.’
Daarnaast worden ook andere liederen aangeleerd. Bid- en dankdag vieren we met kinderen en
ouders in de kerk. Afwisselend vieren we de christelijke feesten in de kerk. De school doet ook
mee de dienst van kerk en school.
Iedere maand wordt er in de hal gestart met een maandviering waarbij alle kinderen en
leerkrachten betrokken zijn.
We zijn samen met ouders het schooljaar begonnen tijdens een open maandviering.
Verder willen we benadrukken dat de uitingen van onze identiteit zich niet beperken tot de
vieringen en de bijbellessen, maar de identiteit vinden we zeker ook terug in de manier van
omgaan met elkaar.

Onderwijs
Er is momenteel op school spraken van rust en veiligheid onder kinderen, ouders en leerkrachten.
Met elkaar werken we aan goed onderwijs en hebben we de visie op thematisch werken
geëxpliciteerd. Uitkomst van deze visie is dat we gaan werken met een methode voor thematisch
werken waardoor de doorgaande leerlijnen zijn gewaarborgd. Dit voorkomt dat bij grote personele
wisselingen de continuïteit gevaar loopt. De methode is zo geen harnas, maar een houvast.
Thematisch werken verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap bij kinderen en zorgt voor
hogere opbrengsten. Er wordt, waar mogelijk, groepsdoorbroken gewerkt om op die manier de
kernwaarden “creatief, hulpvaardig en zelfstandig” tot hun volle recht te laten komen.
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Personeel
Bij de Nassauschool werken 9 medewerkers die al dan niet een vaste of tijdelijke benoeming
hebben. (5 leerkrachten, 1 interim directeur, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent en 1
conciërge.)
Sinds de zomervakantie van 2019 is een andere interim directeur gestart op de Nassauschool.
Vanaf de zomervakantie re-integreren twee leerkrachten succesvol.

Ouderbetrokkenheid
De Nassauschool kent een goed functionerende medezeggenschapsraad, schoolcommissie en
ouderraad.
Komende tijd willen we de geledingen betrekken bij de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.
Zo willen we een nog sterkere binding met de ouders bewerkstellingen. Zo willen we een
klankbordgroep formeren waarmee we veranderingen binnen de school bespreken.
In het schooljaar 2019 – 2020 krijgt de creativiteit op de Nassauschool weer een boost door de
creatieve middagen waarbij de ouders zeker betrokken worden.
Ook de invoering van Social Schools geeft een extra binding en betrokkenheid van de ouders

Gebouw
De Nassauschool is toe aan groot onderhoud. Daartoe zijn al de nodige initiatieven genomen en
het bestuur is voornemens de uitvoering in 2020 ter hand te nemen. Dit geldt voor het onderhoud
binnen zowel als buiten. Het is bij uitstek de gelegenheid om het schoolgebouw te verduurzamen
en de pleinen te vergroenen. Ook willen we de school een frissere uitstraling geven waardoor de
attractiviteit omhoog gaat. We willen de binnenkant zo veranderen dat de visie op thematisch
werken optimaal gerealiseerd kan worden.
Voor de vergroening van het schoolplein wordt aansluiting gezocht bij partijen die ons helpen de
nodige subsidies aan te boren.
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Bijlage 5: Jaarverslag CNS De Regenboog
CNS ‘De Regenboog’
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Van Sytzamalaan 5
Oldebroek
201
9
23
www.regenboog-oldebroek.nl

Leerlingen
Op dit moment zien we een daling in het aantal leerlingen. De verwachting is dat deze daling van
tijdelijke aard is en dat we toegroeien naar een stabiel aantal.

Identiteit
CNS ‘De Regenboog’ is een christelijke school, waarbij de boodschap van de Bijbel een belangrijke
rol speelt in het schoolleven van elke dag. We geloven dat de inhoud van de Bijbel woorden van
God zijn die de moeite waard zijn om na te volgen. De Bijbel is richtinggevend voor ons leven en
een richtlijn voor de dagelijkse praktijk op school en daarbuiten. Dit schooljaar willen we gaan
onderzoeken of de methode Startpunt aansluit bij onze christelijke identiteit. Dit schooljaar
hebben we de Kerstviering in de Dorpskerk gehouden. Aan de grote opkomst en het enthousiasme
bij ouders een leerkrachten is te zien dat de christelijke identiteit nog altijd zeer levendig is.

Onderwijs
We mogen tevreden terugkijken op onderwijskundige vernieuwingen door de hele school. Alle
ontwikkelingen staan beschreven in plannen. Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen zijn:
Invoering Edi-instructiemodel, invoering ouderklankbordgroep, scholing voor het schrijven van
plannen, de inzet van een externe IB’er, Inzet vliegende brigade, inzet Social-Schools, opzetten en
werken in professionele leergemeenschappen, gewijzigde groepsbezoeken IB, Muiswerken,
continueren Verbindend Gezag, afspraken doorgaande leerlijn, analyseren en bespreken in
teamverband van leerresultaten.
De school heeft niet langer het stempel zwak en het is goed om te zien dat ondanks de druk die er
van de inspectie afgaat de onderwijskundige groei blijft doorzetten.

Personeel
Op dit moment zijn er 23 personeelsleden betrokken bij het onderwijs. (leerkrachten,
onderwijsassistenten, intern begeleiders en een bouwcoördinator) Daarnaast heeft de school een
conciërge, drie schoolschoonmakers en een administratief medewerker. Dit jaar heeft een collega
actief een rol opgepakt in de sociale veiligheid.

Ouderbetrokkenheid
We proberen ouders op verschillende manier te betrekken bij ons onderwijs. Er zijn dit jaar een
aantal ouderavonden geweest. Via de social-schools app, de nieuwsbrief en de website proberen
we ouders op een positieve manier te bereiken. Het is goed om te zien dat er veel ouders zijn die
vrijwillig willen helpen bij verschillende activiteiten.

Gebouw
Onze school wordt binnen afzienbare tijd verbouwd of vernieuwd. Een passend schoolgebouw is
voor ons een belangrijke voorwaarde om tot goed onderwijs te komen.
CNS ‘De Regenboog’ heeft in 2019 met SKO gezocht naar de beste mogelijkheid om samen met
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Stichting Kindcentrum Oldebroek een duidelijke plaats in te nemen in het Integrale Kindcentrum
Oldebroek waar kinderen welkom zijn van 0 tot 13 jaar.
We vinden het belangrijk dat onze school een prettige uitstraling krijgt en dat er op een zinvolle
manier kan worden samengewerkt.
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Bijlage 6: Jaarverslag De Schaapskooi
Kindcentrum De Schaapskooi
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Veluwelaan 8
Wezep
290
11
36
www.kindcentrumdeschaapskooi.nl

Leerlingen
Op de teldatum (01-10-2019) waren er 290 kinderen op De Schaapskooi. Dit zijn er 4 meer dan
in 2018. Komende jaren laten een lichte groei zien van het aantal leerlingen. Dit mede door de
realisatie van de nieuwbouw.

Identiteit
De Schaapskooi wordt bezocht door leerlingen vanuit alle kerkelijke denominaties in Wezep. Ook
zijn er kinderen zonder kerkelijke achtergrond.
De Schaapskooi werkt volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de identiteitsparagraaf. Op De
Schaapskooi wordt iedere dag begonnen met gebed, Bijbelverhaal en zingen we psalmen en
liederen uit verschillende liedbundels. We doen dit op het niveau van de kinderen. In de
nieuwsbrief wordt vermeld welke Bijbelverhalen er verteld worden en welke liederen er geleerd
worden. Daarnaast wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan kerkgeschiedenis. De
Schaapskooi werkt met de methode ‘Levend Water’.
Tijdens de intake met de ouders wordt er met de ouders gesproken over de identiteit. Ouders
ondertekenen d.m.v. het inschrijfformulier dat ze de identiteit zullen respecteren.

Onderwijs
Dit kalender jaar staan de volgende onderwijsontwikkelingen centraal:
•
Ontwikkelen visie op het jonge kind (0-7) in samenspraak met ROMI
•
Onderzoeken en stimuleren ouderbetrokkenheid
•
Het borgen van het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 7/8
In
•
•
•

2020 is De Schaapskooi voornemens de volgende onderwijsontwikkelingen te doorlopen:
Vergroten leerling motivatie en eigenaarschap van leerlingen.
Het borgen van het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 7/8
Het uitbreiden van het aanbod van het Kindcentrum om de visie te versterken

Personeel
In het jaar 2019 werken we op De Schaapskooi met 36 teamleden, wo. de directeur,
groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, schoonmaaksters,
een conciërge en een vrijwilliger. Een aantal personeelsleden is op tijdelijke basis aan de school
verbonden.

Ouderbetrokkenheid
Op De Schaapskooi worden ouders ingezet bij verschillende activiteiten. Dit is van rijden met de
auto tijdens een excursie tot sinterklaas- of Kerst vieringen.
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Op De Schaapskooi is er een actieve ouderraad. Zij helpen bij verschillende activiteiten in en om
school. Hierbij valt te denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, bid- en dankdag, projecten enz.
Iedere groep heeft een klasse-ouder die helpt bij organisatorische activiteiten rond die groep.

Gebouw
In 2019 zijn alle activiteiten van het Kindcentrum georganiseerd op de nieuwe locatie aan de
Veluwelaan. Het gebouw voldoet aan alle eisen waaraan een modern schoolgebouw aan behoort te
voldoen. Ook Arbo-technisch gezien is het gebouw in uitstekende staat. Het verwarmingssysteem
heeft niet optimaal gewerkt in 2019, omdat de technische installatie de hiervoor gestelde
geluidsnormen had overschreden. Begin 2020 zou dit probleem verholpen moet zijn door het
plaatsen van een akoestische wand.
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Bijlage 7: Jaarverslag Het Noordermerk
Het Noordermerk
Adres
Plaats
Leerlingen
Groepen
Personeelsleden
Website

Noorderbrink 2
Noordeinde
40
2
7
www.hetnoordermerk.nl

Leerlingen
Op 1 oktober 2019 telt de school 40 leerlingen. In de Zwaluwen (leerjaar 1 t/m 4) zitten 21
leerlingen en in de Grutto’s (leerjaar 5 t/m 8) zitten 19 leerlingen.

Identiteit
De identiteit wordt o.a. vorm gegeven door de dagopening en dagsluiting, de bijbelvertellingen, de
bid- en dankdagvieringen, kerst- en paasvieringen en de themaweek ‘kerk, gezin en school’.

Onderwijs
Wij werken thematisch. Per jaar kiezen we school breed 5 thema’s. We integreren alle vakken in
deze thema’s. De leerlingen hebben een portfolio en wij voeren met ouders en kind meerdere
‘kind-leergesprekken’. Wij nodigen regelmatig mensen uit die een gastles verzorgen. We werken
vanaf dit jaar met de methode Staal omdat we onze resultaten van spelling willen verbeteren.
Nascholing is gericht op thematisch werken, KVM en aanbod taal en spelling leerjaar 3/8.
Het portfolio krijgt steeds meer vorm, we maken het leerproces meer zichtbaar.
Kind-leergesprekken zijn ingevoerd.
We blijven doorontwikkelen in gepersonaliseerd leren.

Personeel
In het schooljaar 2019-2020 werken we met 7 teamleden, w.o. de directeur, 2
groepsleerkrachten,
een
intern
begeleider
en
een
leerkrachtondersteuner
en
een
onderwijsassistent.
Er zijn twee schoonmakers, die voor de vrijwilligersvergoeding de school schoonmaken.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn betrokken bij onze school. Ze ondersteunen bij crea en diverse lessen. Ouders helpen
mee om de school en het plein netjes en schoon te houden.
Er is een klankbordgroep waarin 5 ouders zitten. Deze klankbordgroep komt een aantal keren per
jaar bij elkaar om zaken te bespreken. Dit kan gaan over praktische zaken wat onderhoud betreft,
maar ook om zaken rond onderwijsontwikkeling en visie. Tevens is er een ouderraad die helpt bij
het organiseren van diverse activiteiten en acties.
Tijdens de ouderavond worden ouders geïnformeerd over allerlei zaken.
Er is een schoolapp, die beheerd wordt door een ouder. Maandelijks ontvangen ouders een
nieuwsbrief.
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Bijlage 8: Personele gegevens
Bijlage 8.1 Medewerkers
Aan het einde van het verslagjaar waren aan De Akker 128 medewerkers verbonden volgens
onderstaande tabellen.
Medewerkers naar leeftijdscategorie
< 25
Aantal
Percentage

25-34

35-44

45-54

55-64

> 64

8

33

36

18

30

0

6,4

26,4

28,8

14,4

24,0

0

FTE naar leeftijdscategorie
Aantal
Percentage

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

> 64

5,6750

20,2785

21,7892

9,3153

18,3091

0

7,5

26,9

28,9

12,4

24,3

0

Medewerkers per functiecategorie
OOP
Aantal
Percentage

OP

DIR

BESTUUR

34

85

7

2

26,6

66,4

5,5

1,6

FTE per functiecategorie
OOP
Aantal
Percentage

OP

DIR

BESTUUR

16,5626

52,3920

6,7375

2

21,1

67,4

8,7

2,6

Medewerkers fulltime en parttime
Fulltime
Aantal
Percentage

Parttime

26

100

20,6

79,4

Verdeling mannen en vrouwen
Mannen
Aantal
Percentage

Vrouwen

17

109

13,5

86,5

Medewerkers in dienst
Vast
Aantal
Percentage

Tijdelijk

116

10

92,1

7,9
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Bijlage 8.2 Gemiddelde gewogen leeftijd (GGL)
De financiële vergoedingen voor personeel worden gebaseerd op het gemiddelde gewogen leeftijd
(GGL) van de medewerkers. Voor De Akker gelden op peildatum 01-10-2019 de volgende getallen:
Gewogen gemiddelde leeftijd
2019
Timotheüsschool
34,2
Koldewijn Schoele
35,4
Looschool
34,7
Nassauschool
40,0
CNS De Regenboog
40,8
De Schaapskooi
38,5
De Akker
37,3

2018
33,6
35,5
34,6
40,3
40,7
38,9
37,3

2017
34,5
34,4
33,6
40,3
41,4
39,3
37,3

2016
34,8
33,3
35,4
42,6
41,3
40,3
38,6

2015
36,2
31,6
39,6
44,5
39,3
42,0
40,9

2014

2013

2012

31,6
39,3
43,2
40,8
41,3
40,8

37,3
39,0
42,5
40,2
40,0
41,2

38,9
37,8
41,6
43,7
39,5
41,4

In dit overzicht wordt Het Noordermerk niet benoemd, deze school maakt formeel onderdeel uit
van CNS De Regenboog, de GGL wordt dan ook bij CNS De Regenboog gerekend.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van De Akker is in 2019 gelijk gebleven tov. 2017 én
2018. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van De Akker ligt onder het landelijk
gemiddelde dat per 01-10-2018 39,9 jaar bedroeg, verder valt op dat er tussen de scholen forse
verschillen zijn. De landelijk gemiddelde leeftijd per 01-10-2019 is nog niet bekend.
Bijlage 8.3 Ziekteverzuim
In onderstaand overzicht zijn de ziekteverzuimpercentages per school aan het einde van het
verslagjaar weergegeven:
Voortschrijdend ziekteverzuim
2019
Timotheüsschool
5,59
Koldewijn Schoele
8,55
Looschool
2,77
Nassauschool
21,5
CNS De Regenboog
2,49
De Schaapskooi
6,47
Bestuurskantoor
0,00
De Akker
5,99
Landelijk (gemiddeld)

2018
2,01
4,30
8,81
1,74
0,68
5,49
0,00
3,67

2017
3,59
1,00
1,98
0,42
0,60
1,93
0,00
1,82

2016
5,14
0,69
14,64
0,71
0,72
4,20
0,11
4,59

2015
0,98
1,31
8,05
1,46
0,82
8,80
0,01
4,21

2014
0,33
0,42
6,41
2,56
5,60
4,70
0,07
4,07

2013

2012

8,43
4,38
2,12
3,97
1,26
0,00
3,24

14,07
0,39
0,53
2,77
0,38
0,00
3,47

5,90

6,00

6,30

6,40

6,10

6,60

6,44

In dit overzicht wordt Het Noordermerk niet benoemd, deze school maakt formeel onderdeel uit
van CNS De Regenboog, de eventuele verzuimcijfers worden dan ook bij CNS De Regenboog
gerekend.
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage is in 2019 op vrijwel alle scholen gestegen tov. 2018,
uitgezonderd de Looschool. In alle situaties waarin werknemers meer dan enkele weken ziek zijn is
nauw overleg met betrokken werknemer en bedrijfsarts, alle ziektesituaties aan het einde van het
jaar zijn in beeld. Voor een aantal medewerkers die per 31-12-2019 nog met ziekteverlof waren,
geldt dat zij inmiddels re-integreren of reeds zijn gere-integreerd en hersteld gemeld.
In 2019 is afscheid genomen van één werknemer waarvan in het bestuursverslag 2018 al sprake
was, deze werknemer heeft een WIA-uitkering verkregen en van hem is op 01-04-2019 afscheid
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genomen. Het re-integratietraject van langdurig zieke werknemers wordt verzorgd door de
directeur van de school (als casemanager) ism. een van leden van het college van bestuur.
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Bijlage 9: Koersplan 2019-2022
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Bovenstaand koersplan wordt vergezeld van een begeleidende brochure met daarin de volgende
toelichtende tekst op de vermelde speerpunten:
Identiteit in 2022
•

Bouwt iedereen op een authentieke manier aan zijn identiteit

Op de scholen van De Akker wordt gewerkt en geleefd vanuit de overtuiging en het geloof dat
naast het geven van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs het van belang is kinderen te leren
‘God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf’. Alle scholen dragen op actieve wijze hun
protestants-christelijke identiteit uit. Van alle medewerkers verwachten wij dat ze kerkelijk
betrokken zijn bij een protestants-christelijke gemeente, zich voegen naar de identiteit van de school, en dat
zij instemmen met en in woorden en daden handelen naar de uitganspunten en doelstellingen van
de stichting.
•

Bloeien we als schoolgemeenschap binnen de ruimte van het Christelijk geloof

Op de scholen van De Akker wordt invulling gegeven aan de identiteit door het vertellen van
Bijbelverhalen, het zingen van Bijbelliederen en psalmen, gebeden en vieringen waarbij actief
wordt samengewerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten. Onze middelen passen binnen de
levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit van de school.
•

Voelt ieder zich in zijn levensovertuiging erkend en gerespecteerd

Het klimaat op onze scholen wordt gekenmerkt door respect voor ieders eigenheid, zowel van
kinderen, ouders/verzorgers, bezoekers als medewerkers. We voeren een open toelatingsbeleid
waarbij van ouders/verzorgers wordt gevraagd uitgangspunten en doelstellingen van de stichting te
respecteren.
Onderwijs in 2022
•

Is leren vanuit betrokkenheid voor ieder kind een fijn en uitdagend avontuur

Op alle scholen zijn de leerlingen maximaal betrokken bij hun leerproces. Door een uitdagend en
eigentijds lesaanbod is leren leuk en behapbaar voor ieder kind. Hierdoor rusten we ieder kind
optimaal toe voor de maatschappij en het vervolgonderwijs.
•

Bieden wij persoonsgericht onderwijs met aandacht voor het buitengewone talent van ieder
kind

Iedere school van De Akker draagt zorg voor een uitdagend betekenisvol en zo passend mogelijk
programma waarbij er zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de individuele behoefte en talenten
van kinderen.
•

Leggen wij een fundament voor een leven lang leren en ontwikkelen

We leren kinderen vanuit verantwoordelijkheid te leren en te leven. We moedigen hen aan, stralen
vertrouwen uit en leren ze bovenal trots te zijn op zichzelf en de ander.
Verbinding en omgeving in 2022
•

Hebben wij een vruchtbare samenwerking met onze omgeving

De scholen van De Akker hebben een betekenisvolle positie in hun omgeving en de maatschappij
en geven dit actief en zichtbaar vorm door middel van activiteiten en profilering.
•

Faciliteren en stimuleren wij Akkerbreed leren en groeien
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Door middel van een uitdagend en stimulerend personeelsbeleid willen we medewerkers boeien en
binden. Er si is sprake van horizontale en verticale ontwikkeling voor alle medewerkers. De
Akkerdemie biedt ruimte voor iedere medewerker om zichzelf te ontwikkelen en kennis te delen.
•

Werkt de Akker effectief samen met ouders en ketenpartners

Het is vanzelfsprekend dat ouders eindverantwoordelijkheid nemen voor en betrokken zijn bij hun
kind. Vanuit dit uitgangspunt binden scholen vanaf de start krachtige relaties aan met alle ouders
en zorgen ze voor een basis waarin multidisciplinaire samenwerking met ketenpartners de
standaard is.
Gebouwen en beheer in 2022
•

Werkt De Akker vanuit een financieel gezonde basis die dienstbaar is aan het onderwijs

Het financieel handelen is gebaseerd op de actuele meerjarenbegroting waarbij de financiële
middelen effectief en in samenhang worden ingezet tbv. alle scholen en er een afdracht plaats
vindt tbv. bovenschoolse voorzieningen. Budgetten volgen verantwoordelijkheden waarbij
resultaatafspraken zo laag mogelijk in de organisatie zijn gemaakt.
•

Realiseren we een adequate en prettige plek om te leren en te werken

De huisvesting van de scholen van De Akker is duurzaam en toegepast op het onderwijsconcept
van de school. Leermiddelen worden planmatig vervangen zodat leerlingen en medewerkers over
moderne leermiddelen beschikken.
•

Verzorgen wij onderwijs in een voor 80 % klimaatneutrale omgeving

In 2022 voorzien de scholen van De Akker voor 80 % in de eigen energiebehoefte. Op alle scholen
zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
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Bijlage 10: Organogram
MR

Team

Directeur

Klankbordgroep
Timotheusschool

MR

Team

Directeur

Klankbordgroep
Koldewijn Schoele

MR

Team

Directeur

Klankbordgroep
Looschool
GMR
MR

Team

Directeur

College
van
Bestuur

Raad
van
Toezicht

Klankbordgroep
Directieberaad
Nassauschool

MR

Team

Directeur

Toelichting:
lijnfuncties
formeel WMS
adviesorgaan

Klankbordgroep
CNS De Regenboog

Voor klankbordgroep
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MR

Team

Directeur
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MR
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Bijlage 11: Aanvulling bestuursverslag
Nav. de accountantscontrole 2019 en enkele vragen naar aanleiding daarvan is onderstaande
aanvulling op het bestuursverslag 2019 geschreven.
Bijlage 11.1 Covid 19
Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze
onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld
om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect op de stichting en de vraag of
dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft
steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is
ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting niet van
materieel belang is op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van
het geheel van de werkzaamheden van de stichting. Gezien de bijzondere situatie rondom het
Covid-19-virus in combinatie met de branche (primair onderwijs) waarin de stichting zich bevind én
de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze
grond voor de stichting. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van
continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling
van continuïteit van de stichting.
Conclusie
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus
een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit
Bijlage 11.2 Allocatie middelen
De middelen zijn in 2019 conform de volgende wijze gealloceerd:
• De reguliere bekostiging voor de scholen gaat een-op-een naar de betreffende school.
Hiervan wordt 80% besteed aan personele kosten en 20% aan materiele kosten. We
houden hierbij exact de onderverdeling aan zoals OCW hanteert bij de bekostiging.
• P&A-budget (Personeel en Arbeidsmarktbeleid) 32,6% afdracht aan bovenschools. Dit
zijn deels baten voor het bovenschools bestuurskantoor en voor bovenschoolse
projecten.
• Prestatiebox 21,5% afdracht aan bovenschools.
• Subsidies (overheid, OCW) en zorgarrangementen (SWV) gaan naar de doelen
waarvoor dit is aangevraagd.
De besluitvorming over de verdeling heeft plaats gevonden binnen het bestuur tegelijk met de
goedkeuring van de begroting 2019.
Bijlage 11.3 Onderwijsachterstandenmiddelen
Drie scholen hebben op basis van de leerlingenpopulatie /-weging achterstandsgelden
ontvangen. Dit betreft de Timotheusschool, Looschool en de Nassauschool. Deze baten zijn
toegevoegd aan de formatie van de desbetreffende scholen. De overige vier scholen van De
Akker komen niet in aanmerking voor deze middelen.
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Bijlage 11.4 Treasuryparagraaf
In 2019 is gehandeld volgens het in 2016 vastgestelde Treasurystatuut. De tijdelijk overtollige
liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank. De Rabobank heeft een A-rating en
voldoet daarmee aan de criteria van de regeling Beleggen, belenen en derivaten van het
Ministerie van OCW en aan het treasurystatuut van de stichting. De tegoeden op de door De
Akker gehanteerde rekeningen zijn direct opeisbaar. De Akker leeft de Regeling Beleggen en
Belenen na en heeft geen bijzondere financiële producten in haar bezit anders dan reguliere
spaar- en betaalrekeningen.
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Jaarverslag 2019

26 juni 2020
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Algemene toelichting

Activiteiten
De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o. is het bevoegd gezag van 7 scholen; de activiteiten
bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Oldebroek.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o. staat geregistreerd onder KvK-nummer 69253528
en is gevestigd op Veluwelaan 8, 8091 ER Wezep.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo),
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.:
26-6-2020
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de groep
zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd
en simultaan af te wikkelen en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs)
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.
Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd
wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
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Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan
tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging
wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige
prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen en terreinen
2,5%-10%
Inventaris en apparatuur
3,33%-20%
Leermiddelen
10%-20%
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van
oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar.
Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen.
Voorziening Jubileumuitkeringen
De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden.
Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel.
en is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.
Pensioen
De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde
bijdrageregeling.
De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de
overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeld.
Financiële instrumenten
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 anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van
de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het
kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.

_______________________________________________________________________________________
De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o.

Pagina 51

Algemene toelichting

Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Renterisico
De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico’s.
Marktrisico
Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde
wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de
reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties.
Kredietrisico
De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen
op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt.
Liquiditeitsrisico
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is
minimaal, aangezien er per ultimo boekjaar geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen.
Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Grondslag voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het
Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel.
Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar.
Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.
Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht
Toepassing indirecte methode
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode wordt
de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van
uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
- mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen
en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
- resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als
investerings- of financieringsactiviteiten.
Begrip geldmiddelen
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Balans per 31 december 2019 (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Leermiddelen
Totaal Materiële vaste activa

425.387
919.654
123.795

Totaal Vaste activa

401.064
823.369
119.838
1.468.836

1.344.271

1.468.836

1.344.271

Vlottende Activa
1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
Totaal Vorderingen

0
256.018
85.803
343.875
55.865

1.857
251.887
15.821
28.335
41.414
741.561

339.314

1.7 Liquide middelen

1.748.008

2.094.142

Totaal Vlottende activa

2.489.569

2.433.456

Totaal Activa

3.958.405

3.777.727

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves publiek
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat
Totaal Eigen vermogen

1.948.687
35.529
199.483

2.179.357
37.566
179.334
2.183.699

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud
2.2.2 Personeelsvoorzieningen
Totaal Voorzieningen

803.355
54.720

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

87.088
191.814
66.342
387.040
184.347

2.396.257

722.944
43.573
858.075

Totaal Passiva

766.517

98.668
182.844
54.079
92.720
186.642
916.631

614.953

3.958.405

3.777.727
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Staat van baten en lasten over 2019

2019
werkelijk

2018
werkelijk

begroting

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten

6.082.373
35.686
201.633

5.875.141
35.204
163.509

5.837.500
57.269
226.192

Totaal Baten

6.319.692

6.073.854

6.120.961

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten

5.472.592
178.415
339.084
539.625

5.283.079
180.253
331.857
444.154

5.034.080
151.961
365.932
616.921

Totaal Lasten

6.529.716

6.239.344

6.168.894

-210.024

-165.490

-47.933

210
2.744
-2.534

2.792
400
2.392

154
3.239
-3.085

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-212.558

-163.098

-51.018

Resultaat

-212.558

-163.098

-51.018

4. Lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Saldo Baten en Lasten
5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.4 Financiële lasten
Saldo Financiële baten en lasten
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019

Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Mutaties werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2018

-210.024

-47.933

178.415
91.558

151.961
86.125

-402.247
301.678

208.640
-353.332
-100.569

Ontvangen interest
Betaalde interest

210
-2.744

-144.692
154
-3.239

-2.534

-3.085

Kasstroom uit operationale activiteiten

-43.154

42.376

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

-302.980

-634.250

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-302.980

-634.250

Mutatie liquide middelen

-346.134

-591.874

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2.094.142
-346.134

2.686.016
-591.874

Eindstand liquide middelen

1.748.008

2.094.142

_______________________________________________________________________________________
De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o.

Pagina 55

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Leermiddelen
Totaal Materiële vaste activa

Aanschaf- Afschrijvingen
waarde
492.765
-91.701
1.139.444
-316.075
248.187
-128.349
1.880.396
-536.125

Boekwaarde
31-12-2018
401.064
823.369
119.838
1.344.271

31-12- 2019

Investeringen
Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingsboekjaar
boekjaar
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
percentage
42.608
-18.285
535.373
-109.986
425.387
2,5%-10%
225.363
-129.078
1.364.807
-445.153
919.654 3,33%-20%
35.009
-31.052
283.196
-159.401
123.795
10%-20%
302.980
-178.415
2.183.376
-714.540
1.468.836
31-12- 2018

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.6 Overige overheden

0
256.018
85.803

1.857
251.887
15.821

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.1 Personeel
1.5.7.2 Huisvesting
1.5.7.3 Organisatie
1.5.7.6 Rente
1.5.7.9 Overig
Totaal Overige vorderingen

62.608
3.688
2.474
99
275.006
343.875

22.439
3.417
0
125
2.354
28.335

De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
1.5.8 Overlopende activa
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
Totaal Vorderingen
1.7 Liquide middelen
1.7.2 Bank
Totaal Liquide middelen

55.865

41.414

741.561

339.314

1.748.008
1.748.008

2.094.142
2.094.142
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves publiek
2.1.2.2 Reserve eerste waardering
2.1.2.3 Bestemmingsreserve Personeel
2.1.2.8 Bestemmingsreserve Zorgmiddelen
2.1.3.1 Bestemmingsreserve privaat
2.1.3.3 Bestemmingsreserve schoolfonds(privaat)
2.1.3.4 Bestemmingsreserve TSO
Totaal Eigen vermogen

Saldo
31-12-2018
2.179.357
12.566
0
25.000
106.670
47.445
25.219
2.396.257

Resultaat
Boekjaar
-232.707
0
0
0
0
12.033
8.116
-212.558

Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekjaar
Boekjaar
2.037
0
0
-2.037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.037
-2.037

Saldo
31-12-2019
1.948.687
10.529
0
25.000
106.670
59.478
33.335
2.183.699

Algemene reserve publiek
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak.
Bestemmingsreserve eerste waardering
In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting plaatsgevonden. Op basis
van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan deze reserve
en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve.
Bestemmingsreserve Personeel
De Bestemmingsreerve Personeel, welke bestemd was voor eventuele tekorten op het personele deel van de exploitatie, is per 31-12-2017 toegevoegd
aan de algemene reserve publiek, waar zowel de personele als de materiële resultaten op gemuteerd worden.
Bestemmingsreserve Zorgmiddelen
De Bestemmingsreserve zorgmiddelen is in 2016 gevormd. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de bekostiging van toekomstige verwijzingen
naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Het gaat hierbij om verwijzingen met een toelaatbaarheidsverklaring.
De benodigde hoogte van de reserve wordt jaarlijks vastgesteld en is voor 2016 gemaximeerd op € 25.000.
Dit bedrag is bij de resultaatverdeling van 2016 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Bestemmingsreserve privaat
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd gezag.
Bestemmingsreserve schoolfonds (privaat)
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds. Het resultaat voor het schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd.
Bestemmingsreserve Privaat TSO
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van de tussenschoolse opvang. Het resultaat voor het deze reserve wordt jaarlijks gemuteerd.
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

Onder 2.1.1 zijn de volgende Algemene reserves publiek verantwoord:
School
Timotheusschool (07LX)
Koldewijn Schoele (07ZJ)
Looschool (09CR)
Nassauschool (09UT)
De Regenboog (09YY)
De Schaapskooi (11CY)
Het Noordermerk (MERK)

Saldo
Toevoegingen
31-12-2018
Boekjaar
823.434
1.162
196.186
0
388.397
0
178.986
0
89.012
875
595.895
0
-92.553
0
2.179.357
2.037

Onder 2.1.3.3 zijn de volgende private bestemmingsreserve schoolfonds verantwoord:
Saldo
Toevoegingen
31-12-2018
Boekjaar
School
2.583
0
Timotheusschool (07LX)
150
0
Koldewijn Schoele (07ZJ)
9.474
0
Looschool (09CR)
7.720
0
Nassauschool (09UT)
12.310
0
De Regenboog (09YY)
15.208
0
De Schaapskooi (11CY)
47.445
0
Onder 2.1.3.4 zijn de volgende private bestemmingsreserve TSO verantwoord:
Saldo
Toevoegingen
31-12-2018
Boekjaar
School
1.944
0
Looschool (09CR)
3.696
0
Nassauschool (09UT)
6.992
0
De Regenboog (09YY)
12.587
0
De Schaapskooi (11CY)
25.219
0

Onttrekkingen
Boekjaar
0
0
0
0
0
0
0
0

Resultaat
Boekjaar
-29.934
-4.465
-14.479
-120.750
800
-63.879
0
-232.707

Saldo
31-12-2019
794.662
191.721
373.919
58.236
90.687
532.016
-92.553
1.948.687

0
0
0
0
0
0
0

Resultaat
Boekjaar
-5.589
700
2.457
939
4.012
9.513
12.033

Saldo
31-12-2019
-3.006
851
11.931
8.659
16.323
24.721
59.478

Resultaat
Boekjaar

Saldo
31-12-2019
1.944
4.359
10.437
16.595
33.335

Onttrekkingen
Boekjaar

Onttrekkingen
Boekjaar
0
0
0
0
0

0
663
3.445
4.009
8.116
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

2.2 Voorzieningen
2.2.1.2 Gebouwonderhoud
2.2.2.4 Jubileumuitkeringen
Totaal Voorzieningen

Saldo
31-12-2018
722.944
43.573
766.517

Mutaties
Onttrekkingen
Boekjaar
Boekjaar
137.757
-57.346
11.147
0
148.904
-57.346

Saldo
31-12-2019
803.355
54.720
858.075

Kortlopend
deel <1 jaar
127.103
4.586
131.689

Langlopend
deel >1 jaar
676.252
50.134
726.386

Voorziening Onderhoud
De Voorziening Gebouwonderhoud betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor binnen- en buitenonderhoud.
Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Onder 2.2.1.2 zijn de volgende voorzieningen gebouwonderhoud verantwoord:
Saldo
School
31-12-2018
Timotheusschool (07LX)
Koldewijn Schoele (07ZJ)
Looschool (09CR)
Nassauschool (09UT)
De Regenboog (09YY)
De Schaapskooi (11CY)
Het Noordermerk (MERK)

97.583
62.603
71.549
116.385
177.803
164.634
32.387
722.944

Dotaties
Boekjaar
13.815
22.578
8.000
9.502
40.000
41.042
2.820
137.757

Onttrekkingen
Boekjaar
-12.182
-4.708
-16.329
-1.700
-2.958
-16.830
-2.640
-57.346

Saldo
31-12-2019
99.217
80.473
63.220
124.187
214.845
188.846
32.566
803.355
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

31-12- 2019
2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

31-12- 2018

87.088
191.814
66.342

98.668
182.844
54.079

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2019 is 97,8 % (31-12-2018: 97,0 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.1 Personeel
2.4.9.2 Huisvesting
2.4.9.5 Vervangingsfonds
2.4.9.6 Participatiefonds
2.4.9.7 Rente- en bankkosten
2.4.9.8 Overig
2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten
Totaal Overige kortlopende schulden

3.092
569
17.406
11.129
502
353.395
947
387.040

4.631
0
40.901
36.731
672
9.097
688
92.720

Onder 2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten is de volgende afdelingsreserve verantwoord:
Saldo
Opbrengsten
31-12-2018
2019
Omschrijving
Zending / goede doelen

Lasten
2019

Saldo
31-12-2019

688

8.242

-7.983

947

688

8.242

-7.983

947
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

31-12- 2019

31-12- 2018

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld
2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden
Totaal Overlopende passiva

177.147
7.200
184.347

163.957
22.685
186.642

Totaal Kortlopende schulden

916.631

614.953

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV
G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag
Toewijzing

Ontvangen t/m
Verslagjaar

Prestatie
Afgerond

Bedrag
Toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

Saldo
31-12-2014

Lasten
Boekjaar

Saldo
31-12-2015

N.v.t.
G.2 Subsidies met verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

G.2.A. Geoormerkt en aflopend op 31-12-2019
N.v.t.
G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2019
N.v.t.

Overzicht verbonden partijen
Naam
Stichting Passend Onderwijs PO 23-05
* Code activiteiten: 1. contractonderwijs

2. contractonderzoek

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Code
Activiteiten

Stichting

Zwolle

4 *

3. onroerende zaken

4. overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een contract met ISO inzake de huur van kopieermachines, ingaande 1-2-2017 voor 72 maanden ad € 5.993 incl. BTW per kwartaal.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

2019
werkelijk

begroting

2018
werkelijk

BATEN
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen OCW

5.484.915
318.189
279.269
6.082.373

5.364.543
195.885
314.713
5.875.141

5.277.159
193.301
367.040
5.837.500

35.686
35.686

35.204
35.204

57.269
57.269

15.252
47.000
38.879

23.945
47.000
16.310

20.341
58.910
31.063

43.436
57.066
201.633

44.654
31.600
163.509

50.524
65.354
226.192

3.2 Overige overheidsbijdragen
3.2.1 Baten gemeenten
3.2.1.1 Personeel
Totaal Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken
3.5.2 Detachering
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige
3.5.6.2.5 Overig
3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie
Totaal Overige baten
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

2019
werkelijk

begroting

2018
werkelijk

LASTEN
4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3a Vakantierechten
4.1.1.3b Premies Participatiefonds
4.1.1.3c Premies Vervangingsfonds
4.1.1.4 Pensioenen
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige personele lasten
4.1.3 Uitkeringen
Totaal Personele lasten

3.626.364
487.417
177.147
134.340
209.369
590.451
11.147
187.156
207.067
-157.866
5.472.592

3.478.089
460.588
167.396
126.946
197.845
557.951
0
154.121
185.257
-45.114
5.283.079

3.423.520
488.271
163.808
161.656
180.010
465.616
11.544
100.115
218.716
-179.176
5.034.080

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2019 is: 75,79 FTE; in 2018 was dit aantal: 75,18 FTE.
4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen
4.2.2.4 Meubilair
4.2.2.5 Computers
4.2.2.7 Audio-visueel materiaal
4.2.2.9 Onderwijsleermethoden
Totaal Afschrijvingen

18.285
38.146
90.932
39
31.013
178.415

11.469
32.049
104.404
39
32.292
180.253

12.527
22.885
84.323
206
32.020
151.961

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw
4.3.3.2 Mutatie voorziening gebouwonderhoud
4.3.3.3 Diverse gebouwkosten
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
Totaal Huisvestingslasten

7.414
40.462
137.757
-5.670
96.837
49.315
12.969
339.084

4.200
41.170
137.757
2.400
89.130
44.550
12.650
331.857

5.096
69.576
137.757
2.483
85.649
54.034
11.337
365.932
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

2019
werkelijk

begroting

2018
werkelijk

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1.4 Organisatiekosten
4.4.1.4.1 Kantoorkosten
4.4.1.4.3 Verzendkosten
4.4.1.4.4 Communicatiekosten
4.4.1.4.5 Documentatie
4.4.1.4.6 Dienstreizen
4.4.1.4.7 MR
4.4.1.4.8 Bestuur
Totaal Organisatiekosten
4.4.1.5 Externe kosten
4.4.1.5.1 Administratie en accountant
4.4.1.5.5 Verzekeringen
Totaal Externe kosten

1.008
757
14.221
18.365
2.457
2.142
0
38.950

800
1.010
12.300
16.285
2.400
400
0
33.195

672
984
15.424
6.967
3.440
30
54.117
81.634

136.406
7.234
143.640

108.022
1.936
109.958

145.928
1.280
147.208

In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 7.805 opgenomen voor honoraria van de accountant,
te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):
- onderzoek jaarrekening
7.805
- andere controle opdrachten
0
- fiscale adviezen
0
- andere niet-controledienst
0
Totaal accountantslasten
7.805

7.500
0
0
0
7.500

4.4 Overige kosten
4.4.2.1 Inventaris en apparatuur
4.4.2.2 Leermiddelen
4.4.4.4 Externe activiteiten
4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie
4.4.4.9 Diverse organisatiekosten
Totaal Overige kosten

51.463
191.596
6.628
75.795
31.553
357.035

45.120
170.397
17.227
48.201
20.056
301.001

57.260
191.676
17.369
84.484
37.290
388.079

Totaal Overige instellingslasten

539.625

444.154

616.921

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten
Totaal Financiële baten

210
210

2.792
2.792

154
154

5.4 Financiële lasten
5.4.1 Rentelasten
Totaal Financiële lasten

2.744
2.744

400
400

3.239
3.239

-2.534

2.392

-3.085

Saldo Financiële baten en lasten
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2019
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Stichting de Akker
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.
Gemiddelde totale baten

4

Gemiddeld aantal leerlingen

1

Gewogen aantal onderwijssoorten

1

Totaal aantal complexiteitspunten

6

Het bezoldigingsmaximum is in 2019 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse B,
daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 127.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang
en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevend topfunctionaris
Dhr. F. van der Ham

Dhr. B. Kloppenburg

Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
Ja

Directeur/Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 80.240
€ 14.462
€ 94.702

€ 82.495
€ 14.462
€ 96.957

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 127.000

€ 127.000

€0

€0

€ 94.702

€ 96.957

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
Ja

Directeur/Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 80.521
€ 12.640
€ 93.161

€ 82.468
€ 12.932
€ 95.400

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 122.000

€ 122.000

€0

€0

€ 93.161

€ 95.400

Gegevens 2019
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking?

-/- onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2019
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking?

-/- onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam
Dhr. C. van Dijk
Dhr. D. Lokhorst
Mevr. B. van Oene-Teunissen

Functie
Voorzitter RvT
Vice-voorzitter RvT
Lid RvT

Dhr. M. van de Streek

Lid RvT

Mevr. D.van Boven-Flier

Lid RvT
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Dhr. C. van Dijk

Voorzitter RvT

Mevr. B. van Oene-Teunissen

Lid RvT

Dhr. M. van de Streek

Lid RvT

Datum:
26 juni 2020
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A12 Registeraccountants B.V.
Traverse 3
3905 NL Veenendaal

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van “De Akker, Stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs
in de gemeente Oldebroek e.o.”
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van “De Akker, Stichting voor protestants-christelijk primair
onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.” te Oldenbroek gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van “De Akker, Stichting voor protestants-christelijk
primair onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.” op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2019;
• de staat van baten en lasten over 2019; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van “De Akker, Stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs in de
gemeente Oldebroek e.o.” zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.
B

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
paragraaf ‘ 2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van
Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het College van Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemde verslaggevingsstelsel moet het College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het College van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn
o het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
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•

•

•

•
•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het College van Bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer
kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Veenendaal
A12 Registeraccountants B.V.
Digitaal
ondertekend door
Marco Peter Burger
Datum: 2020.06.26
12:02:50 +02'00'

Marco
Peter
Burger

M.P. Burger RA CIA
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.
Voorstel bestemming van het resultaat
Mutatie algemene reserve publiek
Toevoeging algemene reserve publiek
Onttrekking herwaarderingsreserve
Onttrekking Bestemmingsreserve personeel
Mutatie reserve privaat
Mutatie reserve TSO
Mutatie reserve schoolfonds

-232.707
2.037
-2.037
0
0
8.116
12.033

Totaal

-212.558
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Gegevens rechtspersoon

De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o.
Bestuursnummer
42759
KvK-nummer
69253528
Postadres
Postbus 7
8090 AA Wezep
Bezoekadres
Veluwelaan 8
8091 ER Wezep
Telefoon
033-2999292
E-mail
www.stichtingdeakker.nl
Website
Contactpersoon

Dhr. F. van der Ham

07LX

Timotheusschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
Koldewijn Schoele
Zuideinde West 7
8287 AP Kamperveen
Looschool
Bovenheigraaf 59
8059 PA 't Loo Oldebroek
Nassauschool
Leeuwerikstraat 21
8094 AH Hattemerbroek
De Regenboog
Van Sytzamalaan 5
8096 AR Oldebroek
Kindcentrum De Schaapskooi
Veluwelaan 8
8091 ER Wezep
Noordermerk
Noorderbrink 2
8079 TN Noordeinde

07ZJ

09CR

09UT

09YY

11CY

MERK
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