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Bericht van de secretaris 

 

 
L.S. 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 

Gereformeerde Grondslag, statutair gevestigd te Scherpenzeel. Van deze Vereniging gaan uit de 

basisscholen De Wittenberg te Scherpenzeel en De Wartburg te Woudenberg.  
 

Door middel van dit jaarverslag willen wij als bestuur verantwoording afleggen van het gevoerde 
beleid. Wij doen dit aan verscheidene belanghebbenden, waaronder ouders, leden van de 

schoolvereniging, personeel, medezeggenschapsraad, commissie van toezicht, inspectie en ministerie 
van onderwijs en wetenschappen.  

 

Er is veel om dankbaar voor te mogen zijn. Alle direct bij de school betrokkenen zijn in het leven 
gespaard. Anderzijds was er ook verdriet. Ingrijpend is het als kinderen bij het graf van hun vader 

staan of een leerkracht haar man verliest. Medeleerlingen en leerkrachten waren daar getuige van.  
Belangrijk om in zulke omstandigheden de logo’s van onze scholen in de praktijk te brengen; ‘Zorgen 

voor elkaar’ en ‘Op goede basis samen groeien’. Dat heeft betekenis voor de invulling van het 

onderwijs aan onze leerlingen en de verbondenheid met de ouders. De resultaten daarvan zijn niet 
altijd in cijfers uit te drukken.  

 
Het leerlingenaantal van beide scholen groeit nog steeds. Hoewel het vervullen van de vacatures niet 

altijd eenvoudig is, zijn tot nu toe alle vacatures vervult. Op de Wartburg is met het aantreden van 
dhr. de Korte ook voorzien in de vacature directeur/bestuurder. Het bestuur is dankbaar voor de inzet 

en de zorg van het personeel voor onze leerlingen.  

 
Iedere schooldag is er les gegeven. Het belangrijkste blijft dat we identiteitsgebonden onderwijs 

blijven geven. Gods Woord mocht iedere schooldag weer open gaan. Van de overheid ontvangen we 
nog steeds de ruimte en de financiële middelen om dat onderwijs gestalte te geven. Ervaren wij het 

als ouders, leerkrachten, management en toezichthouders om ‘in voorspoed dankbaar’ te zijn? 

 
 

Scherpenzeel/Woudenberg, 13 april 2018  
 

 

 
 

Namens het bestuur, 
 

A.M. van Helden, secretaris 
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1. Verslag toezichthouder/bestuurder  

 

1.1 Missie 

 
De missie van onze schoolvereniging verwoorden wij als volgt: 

“ Kinderen ontvangen op onze school Bijbels verantwoord onderwijs” 
 

Het onderwijs - zoals genoemd in deze missie - vertaalt zich in kwalitatief goed onderwijs, aandacht 
voor opvoeding en zorg in meervoud. 

 

Ouders hebben hun kinderen gedeeltelijk aan de zorg van onze scholen toevertrouwd. Wij willen werk 
maken van die zorg. We doen dat op verschillende terreinen, vandaar: “zorg in meervoud”. De zorg 

voor het geestelijk welzijn van kinderen is essentieel. Dat vloeit voort uit de christelijke identiteit van 
onze scholen. Wij wijzen de kinderen de weg naar het enige middel tot geestelijk welzijn, namelijk de 

bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. 
   

Bij het opvoeden zetten we “zorg” centraal. Leerlingen vormen tot verantwoordelijke (d.i. dienstbare en 

zelfstandige) persoonlijkheden. Ook in het onderwijzen speelt “zorg” een grote rol. Onze zorg gaat uit 
naar elk uniek kind en we houden daarom rekening met de verscheidenheid aan talenten van hoofd, 

hart en handen. 
  

De missie van de afzonderlijke scholen luidt: 

De Wartburg : ‘Zorgen voor elkaar’. 

De Wittenberg : ‘Op goede basis samen groeien’. 

 

1.2 Doelstellingen 

 
De grondslag van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te 
Scherpenzeel is in artikel 2 van de statuten als volgt beschreven:  

 
Artikel 2 lid 1: 
De vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden, in Gods Woord geopenbaard, en ontleent 
aan dat Woord de beginselen voor de opvoeding der kinderen, overeenkomstig de onverkorte en 
onveranderde Drie Formulieren van  Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te 
Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. 
 
Artikel 2 lid 2: 
De vereniging heeft ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in lid 1 genoemde 
grondslag, zonder hierbij het maken van winst te beogen. 
 

1.3 Organisatiestructuur en -wijzigingen 

 

Onder de Vereniging vallen twee scholen: De Wartburg te Woudenberg en De Wittenberg te 
Scherpenzeel. Beide scholen worden aangestuurd door een directeur-bestuurder, die samen met de 

teamleiders het managementteam vormt. 
 

Het bestuur bestaat uit 11 leden, behorend tot de diverse participerende kerken1. Gestreefd wordt naar 

een evenredige verdeling van deskundigheid over de diverse disciplines, zoals onderwijskundig, 
financieel, juridisch, personeel & organisatie en huisvesting. 

                                                 
1 (Oud) Ger. Gem (in Ned), PKN, HHK 
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Op de ledenvergadering van 29 mei 2017 zijn de zittende bestuursleden F. Bakker en A.M. van Helden 

herkozen. In plaats van aftreden bestuurslid dhr. A. van Ettekoven is gekozen dhr. F.M. de Leeuw. 
Dhr. van Ettekoven heeft acht jaar deel uitgemaakt van het schoolbestuur. Ook langs deze weg willen 

wij onze erkentelijkheid uitspreken voor het werk en de inhoudelijke bijdrage die hij geleverd heeft. 
 

De actuele samenstelling van het bestuur was op 31-12-2017 als volgt: 

 

Naam Functie Nevenfunctie Benoemd 

in* 

herkozen Aftredend 

in* 

F. Bakker Lid Onderzoeks-
medewerker 

2014 2017 2022 

H. van den Brink 1e penningmeester Adviseur 2010 2014 2018 

J. van de Geer 1e voorzitter IT manager 2009 2015 2019 

R. van Grootveld 2e voorzitter Coördinator 

huisvesting 

2014  2016 2020 

A.M. van Helden 1e secretaris Teammanager VO 2015 2017 2021 

J.T. de Jager  2e secretaris  Leraar VO 2015  2019 

J.G. Karens Lid General manager 2016  2020 

F.M. de Leeuw Lid Accountant 2017  2021 

D.C. Meerkerk 2e penningmeester Accountant 2015  2016 2020 

D.J. Rebel,  Algemeen adjunct Trainer, zelfstandig 
Ondernemer 

2015  2019 

M.R. Schneider Lid Relatiebeheerder 
accountantskantoor 

2012 2014 2018 

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Bestuursleden kunnen twee keer over 

een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur. 
 

De bestuursleden zijn meestal ook ouder van schoolgaande kinderen, maar staan verder onafhankelijk 

van de scholen en/of medewerkers van de scholen. Binnen het bestuur is een taakverdeling gemaakt 
voor een vijftal portefeuilles: : Identiteit, Onderwijs, Personeel & organisatie, Kwaliteitszorg & ICT & 

PR/Communicatie, Huisvesting & Facilitair/Beheer. 
 

Er worden geen beloningen voor de bestuurswerkzaamheden betaald. De leden zijn om de vier jaar 

aftredend. Het wel of niet herkiesbaar stellen wordt telkens binnen het bestuur besproken. Inmiddels 
zijn ook profielen vastgesteld waaraan bestuursleden individueel en het bestuur in het geheel moeten 

voldoen. Vanaf 2014 is ook gekozen voor een meer transparante werving van bestuursleden. 
 

1.3.1 Leden schoolvereniging 
 

Het ledenaantal van de schoolvereniging blijft stabiel op het aantal van 298 (31-12-2017).  Bij 

aanmelding van een kind op school ontvangen ouders informatie over de schoolvereniging en een 
uitnodiging om lid te worden van de schoolvereniging.  

 
 

1.4.1 Toezicht  
 
De ‘code goed bestuur’ van de PO-Raad is het uitgangspunt voor ons handelen. Daarbij wordt toezicht 

gehouden op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, 
doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. 

 
Scheiding bestuur en toezicht is geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag 

toezichthouder is2. De directeuren zijn directeur-bestuurder. Zij initiëren nieuw beleid, zijn 

                                                 
2 Een uitzondering daarop vormt het overleg met de accountant. Dit voeren wij niet rechtstreeks, maar 

is om efficiencyredenen gestructureerd via ons administratiekantoor. 
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verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en leggen hierover verantwoording af aan het bestuur. 

Omdat er een uitzondering geldt inzake beleid aangaande identiteit3  is er een overzicht opgesteld om 

duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 

Het bestuur functioneert op de diverse beleidsterreinen toezichthoudend: 
1. De strategische doelen met indicatoren zijn hierbij uitgangspunt. Eventueel nieuwe strategische 

doelen worden door het bestuur goedgekeurd (strategisch beleidskader). 

2. Nieuw beleid wordt voor de diverse beleidsterreinen geïnitieerd en vastgesteld door de directie. 
Het bestuur keurt deze goed, bijvoorbeeld in de vorm van goedkeuring van de begroting en 

schoolplannen.  
3. Uitvoering van beleid gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directie. Rapportage gebeurt op 

hoofdlijnen volgens een format. De directie is hierbij verantwoordelijk voor de resultaten. De 
directie wordt ook aangesproken op het door hen uitgevoerde beleid. 

 

Als hulpmiddel voor de invulling van bovenstaand model wordt een jaaragenda gebruikt. In een zekere 
jaarcyclus komen de hiervoor bedoelde verantwoordings- of managementrapportages, identiteit, 

evaluaties en het vaststellen van school- en jaarplannen periodiek en systematisch terug. In het 
kalenderjaar 2017 is binnen deze vergaderkaders twaalf maal vergaderd.  

 

1.4.1 Zelfevaluatie Toezicht  

 

In november 2017 heeft het bestuur na een uitgebreid voortraject een ‘routemap Bestuur en Toezicht’ 
opgesteld. Deze notitie is bedoeld als leidraad hoe we als bestuur en toezicht de taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de diverse beleidsgebieden verdelen over de directeur-
bestuurders en de toezichthouders. 

  

Door middel van periodieke schoolbezoeken en andere contacten blijft het bestuur ook zelf voeling 
houding met de dagelijkse gang van zaken op de scholen.  

 
Het bestuur vult ook de verantwoordelijkheid in als werkgever van de directeuren van de beide scholen. 

Naast formele en informele contacten gedurende het jaar wordt er eenmaal per jaar een functionerings- 

of beoordelingsgesprek gevoerd. 
 

Het bestuur wil de managementteams, de leerkrachten en het onderwijs ondersteunend personeel 
hartelijk dankzeggen voor de geleverde inspanningen om het kwaliteitsniveau en de tevredenheid van 

de ouders op een goed niveau te houden. We wensen alle betrokkenen toe dat ze deze inspanningen 

dagelijks mogen leveren in het besef daarin volledig afhankelijk te zijn van de zegen van de Heere. 
 

 

2.1 Identiteit 

 
2.1.1 Overleg met kerkenraden 

 

In 2017 heeft een overleg met de kerkenraden van de participerende kerken plaatsgevonden. Dit 
overleg vullen we thematisch in. Dhr. de Bruijn, hoofdredacteur RD, heeft een lezing gehouden over 

‘Pelgrims in medialand – uw doopleden en onze kinderen. Het overleg wordt van beide kanten als nuttig 
ervaren. Er wordt actief door alle kerkenraden meegedacht en -geleefd. Ook zorgen gedeeld. Dat wordt 

door ons zeer gewaardeerd en blijft van groot belang.  

 
De kerkenraden participeren ook in de periodieke schoolbezoeken. Deze bezoeken worden samen met 

een bestuurslid afgelegd, waarbij het kerkenraadslid de positie van gast inneemt. Zowel het 
schoolbestuur als de leerkrachten waarderen dit. 
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2.1.2. Ouderavonden 

 

Het bestuurlijke jaarthema voor 2017 was: ‘Veilig (leef) klimaat’. De ouderavonden op de beide 
locaties stonden in het kader van deze thema’s.  

 
2.1.3 Wet Medezeggenschap Scholen 

 

De medezeggenschapsraden hebben ook gedurende 2017 hun gewaardeerde werk weer mogen doen. 
Ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft haar bijdrage geleverd. Ten aanzien 

van de respectievelijke begrotingen is wederom een positief advies uitgebracht. De raden nemen ook 
intensief kennis van de jaarrekening.  

 
 

2.1.4 Toelatingsbeleid 

 
Het toelatingsbeleid is in het verslagjaar niet gewijzigd. Met iedere ouder die een kind voor het eerst 

op school aanmeldt wordt het identiteitsprofiel besproken voordat de identiteitsverklaring wordt 
ondertekend. De managementteams besteden veel tijd aan het praktisch gestalte geven aan het 

identiteitsprofiel en rapporteren hierover terug aan het bestuur.  

 
 

2.1.5 Bezinningsavond 
 

Eén van de genoemde bestuursvergaderingen is samen met de managementteams en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benut om ons te verdiepen in de belijdenisgeschriften. 

Elke ouder en leerkracht van onze scholen heeft deze ondertekend. Maar wat betekent dat voor de 

onderwijspraktijk? Dr. A.J. Kunz heeft zich hierin verdiept. Hij heeft deze avond een inleiding verzorgt 
met als thema “De belijdenis als gemeenschappelijke basis? – de waarde hiervan voor de 

onderwijspraktijk” 
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2.  Jaarverslag 2017 De Wartburg 

 

1. Algemeen  
 

Als Reformatorische school staan we midden in de wereld. We hebben te maken met dezelfde zaken 
en dezelfde problemen. Wel willen we graag onderwijs geven dat gebaseerd is op Gods Woord en we 

willen een leven leiden dat genormeerd is door de Bijbel. Dat is ook wat we het afgelopen jaar aan 

onze kinderen hebben voorgehouden en voorgeleefd. Dat is onze bijzondere opdracht. We hebben 
deze opdracht al mensen gekregen. We hebben allen onze beperkingen en onze zonden. Toch mogen 

we dit werk met vreugde doen. 
In augustus van dit jaar is dhr. M.W. de Korte gestart als directeur-bestuurder. Hiermee is een 

vacature die al ruim een jaar bestond ingevuld. De tussenliggende periode is er door het MT en het 
team alles aan gedaan om de school op een goede manier te laten functioneren. Een gedeelte van het 

jaar is er gewerkt onder leiding van interim-directeur B. van de Berkt. 

In dit verslag leest u iets van het vele werk wat we, in afhankelijkheid van de Heere, in het afgelopen 
jaar op de school hebben gedaan. We leggen in dit verslag verantwoording af aan het bestuur, aan de 

ouders, de medezeggenschapsraad, het team, de inspectie en allen die zich bij de school betrokken 
weten.  

 

Kernopdracht 
We bieden reformatorisch basisonderwijs, gebaseerd op Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren 

van Enigheid, zoals door de ouders beloofd bij de bevestiging van hun huwelijk en bij de Heilige Doop 
van hun kind(eren). 

 
We doen dit in gezamenlijkheid vanuit een hartelijke verbondenheid en met liefde voor de (door de 

ouders mede aan onze zorgen toevertrouwde) kinderen. We laten dit als identificatiefiguren in woord 

en daad blijken, waarbij we ons bewust zijn van dit voorrecht en deze verantwoordelijkheid.   
 

De kinderen zijn met ons op reis naar de eeuwigheid en verkeren in een levensfase waarin ze 
ontvankelijk zijn, gevormd kunnen en moeten worden en zich vanuit een beschermde en veilige 

omgeving kunnen voorbereiden op hun plaats in het maatschappelijke leven en hun ontmoeting met 

de Heere.  
 

Gezamenlijke ambitie  
Op basis van onze kernopdracht was onze missie en ambitie voor de afgelopen periode: 

Zorgen voor elkaar 
Gezamenlijke idealen 
Vanuit deze ambitie hebben we gewerkt aan onze idealen, die richtinggevend waren in het afgelopen 

jaar: 
- We vormen onze kinderen tot burgers van twee werelden (voor de tijd en voor de eeuwigheid), 

waarbij een christelijke levenshouding centraal staat 

- Wij geven de missie ‘zorgen voor elkaar’ zo gestalte dat alle kinderen graag naar school gaan en op 

een positieve manier met elkaar omgaan.  
- We geven goed onderwijs en stemmen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 

kinderen 

- We communiceren met ouders op een pro-actieve en persoonlijk afgestemde wijze.  

- We leren als team samen binnen onze professionele leergemeenschap  

 

 
2. Identiteit 
 
In het jaar 2017 is op de Wartburg het onderwijs aan onze kinderen gegeven. Een jaar waarin 

dagelijks Gods Woord is opengegaan en de Bijbelse boodschap van zonde en genade aan onze 

kinderen is verteld. Het is ons gebed dat het onderwijs op de Wartburg gebruikt mag worden tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Gods Naam.  

  



11 

 

De identiteit op de Wartburg krijgt gestalte zoals in de strategische doelen van het 

bestuursbeleidsplan worden beschreven. Onze missie, die na vele jaren nog niet aan kracht heeft 

ingeleverd, is daarvan een nadere uitwerking. 
  

Deze missie die we ook in 2017 dagelijks gestalte hebben gegeven is: 
 

“Zorgen voor elkaar” 

 
Onze missie is afgeleid van “God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf”. Dit is de basis 

van waaruit we onze identiteit gestalte geven. In de praktijk is dit ook het doel waar we aan werken 
en, met de Bijbel als richtsnoer, dagelijks mee bezig zijn. De identiteit doortrekt onze dagelijkse 

lespraktijk. 
De dagopening is een duidelijk moment op de dag waarop onze identiteit naar voren komt. Maar ook 

bij de start van de schoolloopbaan; bij de aanmelding van nieuwe leerlingen, is identiteit een 

belangrijk onderwerp van gesprek. Met iedere nieuwe ouder wordt een gesprek gevoerd waarbij er 
een hartelijke keuze voor de school en de identiteit van de Wartburg moet worden gemaakt; ook dient 

een identiteitsverklaring ondertekend te worden.  
In het achterliggende jaar waren er enkele ouders die, naar aanleiding van dit gesprek, er voor kozen 

om hun kind op een andere school aan te melden.  

Ook bij de diverse benoemingen van nieuw personeel is het identiteitsprofiel leidend en dient door alle 
personeelsleden van harte ondertekend te worden. Jaarlijks komt tijdens de gesprekscyclus de 

identiteit van de school aan de orde bij alle collega’s. Naast de gewone, dagelijkse  gesprekken zijn dit 
vaak momenten waarop even van hart tot hart gesproken kan worden.  

 
De kerkelijke achtergrond van de leerlingen per 1 oktober 2017 

 

Gezindte 2015 2016 2017 

Gereformeerde gemeente 
Totaal 

   Scherpenzeel 
   Amersfoort 
   Zeist 
 

 
189 

88 
84 
17 

 
183 

82 
82 

20 

 
194 

90 
84 

20 

Hersteld Hervormde kerk 118 119 126 

Protestantse Kerk Nederland 24 40 38 

Oud Gereformeerde Gemeente 18 18 17 

Gereformeerde Gemeente in Ned. 9 7 9 

Christelijk Gereformeerd 6 4 5 

Overig 4 4 7 

Totaal 368 375 396 

 
 

3. Onderwijs 
 
Schoolklimaat 
 

Op de Wartburg is de missie ‘zorgen voor elkaar’. Een van de belangrijkste elementen binnen de school 

is een goed pedagogisch klimaat. Dit klimaat zorgt er voor dat leerlingen zich welbevinden en van daar 
uit gaan leren. Om dit klimaat neer te zetten zet het team, samen met de kinderen en de ouders zich 

sterk in. Het bieden van ondersteuning, het geven en krijgen van vertrouwen en het bieden van een 
uitdagende leer- en werksetting zijn daarbij ingrediënten. In de dagelijkse praktijk van het 

schoolgebeuren is onze missie merk- en voelbaar.  

 
In 2016 hebben we inspectiebezoek gekregen. De inspecteur beoordeelt de school op 8 verschillende 

onderdelen. Deze onderdelen komen in grote lijnen overeen met onze schoolplanonderwerpen. 
Een samenvatting van het inspectierapport is: 
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RBS "De Wartburg" heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. 

• De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde voldoen aan de 

norm. 

• De leraren geven een duidelijke uitleg en realiseren een taakgerichte werksfeer. De 

afstemming van de instructie op verschillen tussen leerlingen kan beter. 

• De ondersteuning aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften is goed. 

• Het team zorgt voor een veilige school en een positief en stimulerend 

schoolklimaat. 

• De kwaliteitszorg is goed. Kenmerkend is de professionele leergemeenschap 

waarin de school werkt aan voortdurende verbetering. 

 

Een resultaat waar we als school dankbaar en blij mee zijn. Dagelijks geven ongeveer 40 collega’s met 
grote inzet onderwijs aan onze leerlingen. We zijn dankbaar dat de kwaliteit van de Wartburg als goed 

op orde wordt beoordeeld door de inspectie. Van de 8 onderdelen zijn er 3 als voldoende en 5 als 

goed beoordeeld. Het bestuur is dankbaar voor de kwaliteit van het onderwijs zoals dat op de 
Wartburg gestalte krijgt. Het is onze ambitie dat door middel van het inspectierapport, waarin de 

kwaliteit duidelijk is beschreven, en de daarin beschreven suggesties de aanwezige kwaliteit verdiept 
en verbreed wordt. Wij zullen door de beschreven uitwerking van de  aandachtspunten de kwaliteit 

van het onderwijs op de Wartburg behouden en vergroten. Naar aanleiding van de suggesties die we 
van de inspectie hebben gekregen, hebben we daarbij ook zelf een plan van aanpak gemaakt. Deze 

punten zijn in 2017 verder uitgewerkt.  

 
In de zomer van 2015 is een nieuwe schoolplanperiode ingegaan.  

Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we doelstellingen geformuleerd op de 8 onderdelen waaraan we 
werken. In 2017 hebben de volgende schoolplanonderdelen een plaats gekregen: 

 

Identiteit 
In het achterliggende half jaar hebben we tijdens teambijeenkomsten samen nagedacht over het 

identificatiefiguur zijn. Tijdens de team/weekopeningen zijn we gestart om aan de hand van het 
boekje van dr. Kunz (rondom NGB) ons gezamenlijk te bezinnen. 

 

Voor het leren van Bijbelteksten is een document gemaakt met de achtergrond waarom het leren van 
teksten belangrijk is en hoe we dit in de diverse groepen aanpakken. Dit zal komende maanden in de 

praktijk worden gestart. 
 

We zijn ons bewust van de identiteit in andere vakken; en spreken daar met een zeker regelmaat 
over; ongepland of gepland tijdens een bouwvergadering.  

 

We oriënteren ons op de methode News2Learn; Het doel is onder andere om mediawijsheid vanuit 
een christelijke methode aan te bieden. Het komende half jaar hopen we daar een besluit over te 

nemen.  
 

Goed onderwijs 
De methode Taalactief wordt in de groepen 4,5,6 gebruikt. Het niveau is best hoog in vergelijking met 
de vorige methode, maar wel goed. Een studiemoment of coaching willen we inzetten als ook de 

groepen 7 en 8 er volgend schooljaar mee gaan werken. 
We hebben ons georiënteerd op de methode voor begrijpend lezen ‘News2Learn’. In januari 2018 is er 

een voorlichting gepland. News2Learn is een methode voor begrijpend lezen/kijken/luisteren + 

mediawijsheid. In volgende vergaderingen wordt gestuurd op besluitvorming.  
Er is aandacht voor groepsplannen in de periodieke groepsbesprekingen. Ook wordt er op een 

vergadering regelmatig iets besproken/gedeeld over planmatig werken. Een eenduidige lijn/aanpak is 
hier niet in te maken. Wel zijn er richtlijnen opgesteld wat er in ieder geval in een groepsplan moet 

staan.  
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De resultaten van Engels kunnen niet in beeld worden gebracht, omdat er geen toetsen zijn voor onder- 

en middenbouw. Resultaten kunnen dus niet objectief vergeleken worden.  

 
Zorgen voor elkaar 
Het format voor het veiligheidsplan ligt klaar.  

De samenstelling van team/directie is de afgelopen periode gewijzigd. Er is gekozen om een 

teamtrainingen rond Human Dynamics te doen. Hierdoor krijgen leerkrachten inzicht in zichzelf en 

wordt de onderlinge samenwerking en communicatie geoptimaliseerd.  

De schoolafspraken krijgen geen extra aandacht meer bij de weekopening. We denken nog over een 

herziening van de schoolafspraken voor de nieuwe schoolplanperiode. 
 
Passend onderwijs 
De IB-ers proberen collega’s door te verwijzen met hun vraag naar collega’s die met dezelfde 

vraag/problematiek te maken hebben.  
 

We gaan inventariseren hoeveel kinderen weleens een time-out plek nodig hebben/gebruiken. 

 
Dit jaar is er bij twee kleutergroepen op 2 morgens in de week extra ondersteuning door een 

onderwijsassistent. Dit wordt als heel positief ervaren. We nemen dit mee in de wensen voor de 
formatie voor het volgende cursusjaar. 

 

Er is beleid rondom meer begaafdheid. Op dit moment zijn er plus klassen waarin deze leerlingen 
extra uitdaging krijgen aangeboden. De werkgroep rondom meer begaafdheid is bezig om in kaart te 

brengen wat nodig is en welke mogelijkheden er zijn om deze kinderen meer structureel iets te 
bieden. 

Er is een audit afgenomen rondom de schoolafspraken die er zijn over de begeleiding van 

meerbegaafden. De uitkomsten van deze audit worden meegenomen. 
 
Engels 
Tijdens bouwvergaderingen van onder- en bovenbouw wordt het programma voor Engels regelmatig 

aan de orde gesteld. De volgende onderwerpen staan daar centraal: 
Onderbouw: doelen en uren worden geëvalueerd aan de hand van de vastgestelde doelen. 

Brainstormsessie met ideeënuitwisseling.  

Bovenbouw: terugkoppeling niveau Van Lodenstein / citotoetsen 
Gedifferentieerd lesgeven: Via Holmwoods en met huiswerk vind differentiatie plaats.  

Oriëntatie en inspiratie op lessen door iedereen een of meerdere ideeën te laten ‘presenteren’ 
Eerste discussie in teamverband rondom de methode ‘my name is Tom’.  

In de midden van het jaar gesprekjes krijgen  de (nog niet behaalde) niveaus van leerkrachten voor 

Engels de aandacht.  
 

Motoriek 
Dit jaar is de schrijfmethode Klinkers ingevoerd. Een eerste evaluatie onder leerkrachten geeft een 

positief beeld. 
 

Professionele leergemeenschap 
Binnen de professionele leergemeenschap hebben we een afwisseling van bouw- en teammomenten 
waarop we samen leren.  

In de onderbouw stond het leren van het jonge kind met alle zintuigen centraal. Collega’s bereiden 
stukjes van vergadermomenten voor / delen uit cursussen opgedane kennis en vaardigheden. Ook zijn 

er een aantal scholingsmomenten met externe input. 

In de bovenbouw staat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal. Collega’s bereiden stukjes 
van vergadermomenten voor / delen uit cursussen opgedane kennis en vaardigheden. Ook hebben we 

enkele teksten met elkaar gelezen rondom dit onderwerp.  Ook zijn er een aantal scholingsmomenten 

met externe input. Waaronder Henrieke Hoogendijk-van Dam rondom vorming van de leerlingen en 
Pieter Dirk Blom rondom N2T; mediawijsheid.  Ook heeft iedere collega gekozen hoe hij/zij wil leren 
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van een maatje / coaching krijgt. Dit krijgt in overleg met de teamleider (die zorgen voor vervanging) 

gestalte! 

Met het hele team hebben we dit jaar een studiedag gehad rondom ouderbetrokkenheid. Dat krijgt 

verder vervolg vanuit het schoolplan ouderbetrokkenheid + een onderzoek dat uitgevoerd wordt door 
twee collega’s. 

Voor nieuwe collega’s (eerste/tweedejaars) hebben we twee bijeenkomsten gehad van een dagdeel 
waarbij de visie en de werkwijze van de school centraal staat.  

Ouderbetrokkenheid 
Twee collega’s hebben dit schoolplan met bijbehorende doelen als aanleiding genomen voor een 

praktijkonderzoek voor hun schoolleidersopleiding.  
Doel van het onderzoek 
Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. De 
principes van ouderbetrokkenheid 3.0 toepassen zijn een middel om deze samenwerking vorm te 

geven. 

De relevantie voor de praktijk 
Dit onderzoek is in het belang van de school. Ouders zijn de klanten van de organisatie, daarom is 

een goede samenwerking een vereiste. Als er een goed praktisch en theoretisch onderbouwd plan 
komt om deze samenwerking te verbeteren, zal dat zowel ouders als leerkrachten ten goede komen, 

aangezien relatie de basis is van ons handelen. Ook kan met dit plan door leerkrachten tijdswinst 

bewerkstelligd worden, waardoor werkdruk daalt. 
Hoofdvraag 
Hoe zorgen we ervoor dat alle leerkrachten van De Wartburg samenwerken met ouders volgens de 
uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0?  

Deelvragen 
1. Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid 3.0 op De Wartburg?  

2. Waar zien ouders verbeterpunten in de samenwerking? 

3.A. Wat zegt onderzoek over de samenwerking tussen school en ouders?  
3.B. Hoe krijgen we het volledige team op een constructieve manier mee in deze verandering?   

4. Hoe maken we aan de hand van bovenstaande gegevens een eenduidig plan en hoe verwerken we 

dit in de jaarplanning? 

 

Passend Onderwijs op de Wartburg 
 

De Wartburg heeft als uitgangspunt dat het voor ieder kind, dat past bij de identiteit van de school, 

goed en passend onderwijs wil geven. Waar nodig wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de 
leerlingen.  

In de groepen houdt dit in dat er aan de hand van de groepsplannen wordt gewerkt in drie niveaus. 
Een basis-, minimum- en plusniveau. Kinderen die een te groot niveauverschil met de groep hebben, 

bieden we in de bikkelklas de mogelijkheid om een eigen leerlijn te volgen. Dit bieden we ook aan 
kinderen die juist boven het niveau van de groep uitstijgen. Ook zijn er enkele leerlingen die onderwijs 

volgen in de bikkelklas omdat zij zich daar beter sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen en leren.  

Het gevolg is dat de kinderen die individueel onderwijs in de bikkelklas krijgen, over het algemeen goed 
vooruit gaan. Hun welbevinden wordt vergroot en daarmee samenhangend is er meer motivatie en 

leervermogen.  
 

Passend onderwijs heeft ook zijn grenzen. In het schoolplanonderdeel en in ons school-

ondersteuningsprofiel worden deze omschreven. We hebben een bovengemiddeld aantal leerlingen met 
een arrangement; ons verwijzingspercentage ligt iets onder het gemiddelde in onze regio. Het 

welbevinden en de ontwikkeling van de individuele leerling, van de groep als geheel en van de leerkracht 
zijn het uitgangspunt voor passend onderwijs. 
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Aantal leerlingen met arrangementen:  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

In onderstaande tabel geven we weer hoeveel leerlingen in de afgelopen schooljaren zijn verwezen naar 

het Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O). Het landelijk afgesproken streefpercentage is het aantal 
verwijzingen te houden onder de 2%. 

 
 

 
 
 
 

 
Leerlingenaantallen en formatie 
 
Onze school werd op 1 oktober 2017 (oktober-telling) bezocht door 396 leerlingen. Op basis van 

prognoses en doopcijfers uit de diverse kerken is de verwachting dat de school door zal groeien. De 
school telt per 1 oktober 15 groepen  en telt per 1 januari (2018) 16 groepen. We hebben de beschikking 

over 16 reguliere lokalen.  
 

De formatie en aantal leerlingen 

Jaar  2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen  
(per 1 okt) 

 367 368 375 396 

Aantal fte  21,1 22,47 22,5 23,7 

 

De herkomst naar gemeente is per 1 oktober 2017 als volgt.  

Gemeente Aantal leerlingen per 
01-10-2016 

Aantal leerlingen per 
01-10-2017 

Woudenberg 353 373 

Utrechtse Heuvelrug 9 10 

Soest - - 

Leusden 2 2 

Amerongen 1 1 

Scherpenzeel 8 8 

Renswoude 1 1 

Renkum 1 - 

Amersfoort  1 

Totaal 375 396 

 

 

 

Jaar  2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal lln cluster 1 

(gezicht) 

    

Aantal lln cluster 2 

(gehoor) 

2 1 3 3 

Aantal lln cluster 3 

(lichamelijke / langdurig 

ziek) 

1 1 1  

Aantal lln cluster 4 
(gedrag) 

 4 5 5 

Aantal lln 

hoogbegaafdheid 

  1 3 

TOTAAL aantal lln 
arrangement 

3 6 10 11 

Jaar  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen 367 368 375 396 

Aantal verwijzingen SBO 1 0 2 3 

Percentage 0,3% 0% 0,5% 0,75% 



16 

 

Opbrengsten 
 

In het inspectierapport van 2016 is duidelijk weergegeven dat de opbrengsten voldoende zijn. De 
tussen- en eindopbrengsten liggen op het niveau wat van ons verwacht kan worden. De resultaten van 

de eindtoets Route 8, in onderstaande tabel, laten dit zien; deze is gelijk aan  het landelijk gemiddelde 
in verhouding tot vergelijkbare scholen.  

Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen om de Eindtoets Route 8 te laten maken omdat deze adaptief 

is af te nemen, minder tijd in beslag neemt en een uitgebreider leerling rapport geeft dan Cito. Wij 
waren wat dit betreft een van de eerste scholen die deze overstap maakten; het aantal scholen dat 

kiest voor Route 8 groeit.  
 

Jaar  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen 51 53 35 42 

Gemiddelde score Wartburg 534 206 212,5 205 

     

Landelijke gemiddelde 534,4 200 205,8 201 

 
Als school volgen we de opbrengsten nauwgezet; we willen graag weten of ons onderwijs goed aansluit 

bij de kinderen en het gewenste resultaat heeft. Daarbij kijken we op school-, groeps- en leerling niveau. 

We streven daarbij naar optimalisatie, passend bij het vermogen van de kinderen. De overheid heeft 
via het bestuursakkoord aangegeven wat er o.a. rond opbrengsten van scholen wordt verwacht. In de 

bijlage wordt hier kort verslag van gedaan. 
 

De uitstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs is in de afgelopen jaren als volgt 
geweest:                        

 

Schooltype 2014-
2015 

(Aant.) 

2014-
2015 

(In %) 

2015-
2016  

(aant) 

2015-
2016 

(in %) 

2016- 
2017 

(aant) 

2016-
2017 

(in %) 

VSO     1 2 

VMBO 

(BB/KB) 

16 30 5 15 13 31 

VMBO 
(GL/TL) 

6 11 9 25 10 24 

HAVO 23 42 12 35 10 24 

VWO 9 17 9 25 8 19 

TOTAAL 54 100 35 100 42 100 

 

 

4. Personeel 
 

Op de Wartburg zijn ruim 40 personeelsleden. Leerkrachten, IB-ers, maar ook onderwijs ondersteunend 
personeel. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen en voor hun 

welbevinden. Daarvoor is een voortdurend leren van belang! Dit geven we gezamenlijk gestalte binnen 

de professionele leergemeenschap. Hierbij ontwikkelen collega’s hun leerkrachtvaardigheden op hun 
eigen niveau en tempo.  

Daarnaast wordt er ook veel aan individuele scholing gedaan; vaak gekoppeld aan de missie en de 
doelen van de school. Aan enkele schoolplannen hangt gezamenlijke scholing, deze is verplichtend van 

karakter. Daarnaast is er ruimte binnen het professionaliseringsplan om individueel te scholen en te 
ontwikkelen. Intrinsieke motivatie is daarbij de sterkste motor! 

We zien onze collega’s als professionals en zo benaderen we ze ook. Dat heeft tot gevolg dat de 

teamleden zeer veel eigen verantwoordelijkheden hebben bij de uitvoering van hun taak. Het aantal 
regels en afspraken is daarom klein en vooral gericht op praktisch nut. Coaching en begeleiding worden 

gedaan als daar om gevraagd wordt, de mogelijkheid tot coaching wordt wel gestimuleerd. Daarnaast 
wordt er in ons team met maatjes gewerkt, waarbij de leerkrachten van elkaar leren en elkaar 

ondersteunen. 

Er is voldoende budget beschikbaar naar scholing en professionalisering.  
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Vanaf 1 januari-1 augustus 2017 is B. van den Berkt als interim-directeur werkzaam geweest. Per 1 

augustus is M.W. de Korte gestart als directeur-bestuurder.   

Door de groei van de school is er één nieuwe leerkracht benoemd. Ook is er een andere conciërge 
benoemd.  

Diverse collega’s waren in het achterliggende jaar langdurig of wat korter afwezig door ziekte.   
Ons team bestaat op 31 december 2017, met zowel managementteam, interne begeleiding, 

onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel, uit 43 personen.  

 
Het algemene ziekteverzuim is in het afgelopen jaar iets gedaald na een vrij hoog percentage in 2015-

2016. Ten opzichte van het landelijk verzuim is het verzuim op onze school laag te noemen. Het grootste 
deel van het verzuim is langdurig verzuim. Veel vervanging is intern gedaan of geregeld; daardoor zijn 

de kosten van vervanging laag gebleven.  
 

Het ziekteverzuim 

Jaar 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Percentage ziekteverzuim  0,64 0,89 4,35 3,99 

Landelijk ziekteverzuim  6,1 6,1 6,4 6,3 

 
5. Financiën, huisvesting en beheer 

 
Financiën 
Ondanks de negatieve begroting is het jaar 2017 positief afgesloten. Het wervings-en selectietraject en 
de benoeming van een interim-directeur zijn een behoorlijke kostenpost geweest. Omdat de 

ziektevervanging voor een groot deel intern is opgelost, is daar een behoorlijk voordeel behaald. De 

resultaten zijn verder gespecificeerd in het financieel jaarverslag. 
 

Huisvesting 
Door de nieuwbouw, die eind 2016 is opgeleverd, beschikt de school over voldoende ruimte om goed 

onderwijs aan de leerlingen te geven. Het afgelopen jaar is het onderhoud van het oude gedeelte van 

het gebouw goed ter hand genomen. Er zijn plannen gemaakt om het schoolplein van de onderbouw 
opnieuw in te richten overeenkomstig onze visie op spelen.  

 
De MOP is geactualiseerd. De komende jaren is er groot onderhoud nodig. Hierbij zal veel aandacht 

worden besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. Een advies hiervoor is opgevraagd bij DWA. 

 
6. Communicatie en relatie 

 
Ouders en contacten 
Voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk dat er goede contacten zijn met ouders. Regelmatig 
zijn er via ouderavonden of individuele gesprekken contacten geweest met ouders en eventuele 

deskundigen. In het laatste halfjaar is er een traject ingezet rondom ouderbetrokkenheid 3.0. De 

uitwerking hiervan zal in het komende jaar vormkrijgen. In januari is een bezinnende ouderavond 
georganiseerd.  

 
Ouders en andere vrijwilligers dragen veel bij aan de voortgang van het onderwijs. Regelmatig wordt 

een beroep op hen gedaan. We zijn dankbaar dat we samen het onderwijs aan onze kinderen hebben 

kunnen vormgeven.  
Via de wekelijkse nieuwsbrief en de berichten op de website informeren wij de ouders over de dagelijkse 

praktijk en de allerlei schoolontwikkelingen. 
In 2017 is geen gebruik gemaakt van de klachtenprocedure. 

 
Er is op een constructieve wijze samengewerkt met de MR van de Wartburg. De medezeggenschapsraad 

vergadert 4 keer per jaar; een gedeelte hiervan is in aanwezigheid van de directeur. Dhr. H. Hommersom 

(oudergeleding) en dhr. J Dekker (personeelsgeleding) zijn in januari 2017 gestart met het werk voor 
de MR. De GMR-leden vanuit Woudenberg zijn ongewijzigd gebleven. Het is onze wens dat de 

samenwerking zoals in afgelopen jaren is geweest voortgezet mag worden.  
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Samenwerking 
Maandelijks is er een directieoverleg waarbij de beide directeur-bestuurders de lopende zaken met 

elkaar bespreken. Tijdens het agenda-overleg wordt uitgelijnd wat tijdens de vergadering met het 
toezichthoudend bestuur wordt besproken. De goede samenwerking tussen de directeur-bestuurders 

maakt een doorontwikkeling van het toezichtmodel mogelijk. Hiervoor zijn in het afgelopen halfjaar de 
nodige stappen gezet. 

Wat betreft samenwerking met andere basisscholen zijn er samenwerkingscontacten binnen het 

samenwerkingsverband Berseba, waarbij onze school valt onder de regio Midden. Binnen het 
samenwerkingsverband wordt op goede wijze leiding gegeven en ondersteuning geboden om passend 

onderwijs op school-, regionaal- en landelijk niveau te realiseren. 
 

Daarnaast ontmoeten de directeuren van de ‘Vebakowosz-scholen’ (reformatorische basisscholen uit 
Achterberg, Barneveld, Doorn, Ede, Kootwijkerbroek, Veenendaal, Scherpenzeel en Woudenberg) elkaar 

regelmatig tijdens directeurenoverleggen en/of studiedagen. Als school zijn we hier actief bij betrokken. 

Naast afstemming over allerhande zaken die het onderwijs aangaan, zowel beleidsmatig als 
gezamenlijke inkoop, organiseert deze scholengroep ook gezamenlijke scholingen en netwerken. 

 
Verder participeren we in gemeentelijk overleg in Woudenberg en is er tweemaandelijks een overleg 

met de andere plaatselijke basisscholen. Deze zijn constructief van karakter en er zijn dan ook goede 

verhoudingen met de plaatselijke basisscholen alsook met de voortgezet onderwijsscholen. 
 

Gemeente 
In het afgelopen jaar zijn er goede contacten geweest met de gemeente Woudenberg binnen het LEA 

(Lokaal Educatieve Agenda). Verder is er het nodige contact met de gemeente rondom huisvesting, de 
verkeerssituatie rondom de school en het schoolplein. 

  

7. Kwaliteitszorg 
 

De kwaliteitszorg binnen de school is op orde. Een samenhangend systeem van audits en de uitwerking 
daarvan zorgen dat alle afspraken op papier eens in de zoveel tijd besproken en getoetst worden. De 

auditrapportages worden voorzien van een verbeterplan. Dit verbeterplan vormt dan de input voor een 

team- of bouwvergadering waarbij er verbeterpunten worden gesproken en geïmplanteerd. Deze 
werkwijze werd door de inspectie gewaardeerd..  

 
8. Slot 

 

Het jaar 2017 is een veelbewogen jaar geweest voor de school. De directeurswisseling heeft de 
nodige impact gehad. Ondanks die wisseling is er door het MT samen met het team veel werk verzet. 

Het onderwijs aan de kinderen, ons belangrijkste doel, kon gewoon doorgaan. Inmiddels zijn er veel 
stappen gezet om de schoolorganisatie en het schoolgebouw te optimaliseren.  

Er zijn prognoses die wijzen op een forse groei van de school in de toekomst. Dat is een stevige 
uitdaging.  

Het door de overheid voorspelde leerkrachtentekort is een punt dat ons zorgen baart. We merken in 

de praktijk nu al dat het vinden van gekwalificeerde leerkrachten lastig is. Zij vormen echter wel de 
basis van de reformatorische school.  

De kwaliteit van onderwijs blijft altijd een aandachtspunt. Adeldom verplicht! 
Ook identiteit blijft de aandacht vragen. Samen met ouders en leerkrachten moeten we daarvoor 

staan. Ten diepste is onze identiteit het bestaansrecht van de school.  

Veel van wat in de toekomst ligt is voor ons onzeker. We zijn in alles afhankelijk van de leiding van de 
Heere, Die ons ook in het achterliggende jaar trouw heeft bijgestaan! 
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3.  Jaarverslag 2017 De Wittenberg 

 

1. Algemeen 
In het verslagjaar (2017) is honderd jaar vrijheid van onderwijs herdacht. Een nieuwe regering is 

aangetreden, waarin christelijke partijen participeren. Voor beide zaken mogen we dankbaar zijn. Mede 
daardoor is er reformatorisch onderwijs, ook op onze school, gegeven.  

Vanuit onze kernopdracht ‘Op goede basis samen groeien’ werken we aan de realisatie van onze ambitie 

en idealen. Dit in afhankelijkheid van de Heere en in alle gebrek van onze kant. In dit jaarverslag willen 
we hier graag verantwoording over afleggen en u mee laten lezen hoe dit is gegaan. 

 
Waar we voor staan en gaan, hebben we voor de periode 2015 - 2019, in de huidige 

schoolplanperiode, als volgt verwoord.  
 
Kernopdracht 
We bieden reformatorisch basisonderwijs, gebaseerd op Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren 
van Enigheid, zoals door de ouders beloofd bij de bevestiging van hun huwelijk en bij de Heilige Doop 

van hun kind(eren). 
We doen dit in gezamenlijkheid, vanuit een hartelijke verbondenheid en met liefde voor de kinderen, 

die door de ouders mede aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We laten dit als identificatiefiguren in 

woord en daad blijken, waarbij we ons bewust zijn van dit voorrecht en deze verantwoordelijkheid. 
  

De kinderen zijn met ons op weg en reis naar de eeuwigheid en verkeren in een levensfase waarin ze 
ontvankelijk zijn, gevormd kunnen worden en zich vanuit een beschermde en veilige omgeving 

kunnen voorbereiden op hun plaats in het maatschappelijke leven en hun ontmoeting met de Heere.  
 
Gezamenlijke ambitie en idealen 
Op basis van onze kernopdracht is voor de a.s. periode onze gezamenlijke ambitie: 

 OP GOEDE BASIS SAMEN GROEIEN 

Vanuit deze ambitie staan ons de volgende idealen voor ogen, die voor ons richtinggevend zijn voor 
de komende periode.  

- We vormen onze kinderen tot burgers van twee werelden (voor de tijd en voor de 

eeuwigheid), waarbij een christelijke levenshouding centraal staat. 

- We zorgen ervoor dat alle kinderen graag naar school gaan en een goede omgang 

hebben met elkaar. 
- We geven goed onderwijs en stemmen af op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen. 

- We betrekken de ouders optimaal bij de ontwikkeling van hun kind(eren). 

- We werken en leren op een veilige en professionele wijze samen als team. 

 
Deze vijf idealen zijn leidend voor onze schoolontwikkeling, zoals uit dit jaarverslag zal blijken.  

 
2. Identiteit 

Hoe kunnen we onze kinderen voorbereiden op de toekomst, zowel in dit leven als na dit leven? Wat 

kunnen we hierin voor onze kinderen betekenen? Aandacht voor vorming is noodzakelijk. Als 
voorhoedeschool zijn we actief betrokken bij het project Vorming (geleid door het onderzoekscentrum 

van Driestar Educatief). Zo bezinnen we ons en zijn zoekend naar de mogelijke vertaalslag van het 
(Media) Attitude Model naar de vorming van kinderen in de basisschoolperiode. Hoe kunnen we in de 

kansrijke jaren op grond van de Bijbel en in rapport met de tijd, vormend opvoeden? En wat draagt bij 

aan de verinnerlijking van de normen en waarden bij onze kinderen, zodat ze weten waar ze voor staan 
en staande blijven in de toekomst? We hebben hierin te doen wat onze hand vindt om te doen in het 

besef dat wezenlijke vorming Geesteswerk is. 
Het bestuursjaarthema ‘Vorming van onze kinderen in een veilig klimaat’ heeft centraal gestaan tijdens 

de ouderavond, waarop mevr. H. Hoogendijk heeft gesproken over ‘Vorming van kinderen – in de 

kansrijke jaren’. Aan de hand van de metaforen vanuit het Media Attitude Model (pelgrim, burger, 
dienaar, leerling) is nagedacht wat het ons te zeggen heeft en wat het voor ons onderwijs en de 
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opvoeding heeft te zeggen. Vorming is breed en komt in verschillende ‘vormingsgebieden’ aan de orde. 

Workshops hierover zijn op genoemde ouderavond verzorgd.  

Als team hebben we diverse bezinningsmomenten rond vorming gehad. We denken in het nieuwe jaar 
na over een set van attituden. Vorming vindt vaak plaats op onverwachtste momenten. Is vorming ook 

te organiseren en zijn daar bepaalde werkvormen voor in te zetten? Deze vraag overdenken we en 
proberen we in de praktijk. 

Voor de kinderen is er een heel bekend boek wat ons laat zien wat een Bijbels pelgrimschap is. Tijdens 

de weeksluiting staat de Christenreis centraal. 
De leefregels komen tijdens de weekopeningen aan de orde aan de hand van een Bijbelverhaal. De 

basis van een veilig klimaat ligt in de samenvatting van de wet: God liefhebben boven alles en de naaste 
als onszelf.  

Vorming is een essentieel onderdeel van de identiteit. Identiteit vraagt om voortdurende doordenking 
en bezinning. Dit moet blijken in woord en daad, doen en laten, handel en wandel.  

 

Alle ouders die van harte in kunnen stemmen met de identiteitsverklaring zijn welkom om hun kinderen 
bij ons op school aan te melden. Bij aanmeldingen van nieuwe gezinnen en ook als er jongere kinderen 

van een al schoolgaand gezin worden aangemeld, wordt de identiteitsverklaring ondertekend. De 
ervaring is dat ouders bij de aanmelding van harte kiezen voor reformatorisch onderwijs voor hun 

kind(eren) op onze school.  

Bij benoemingen van personeelsleden wordt het identiteitsprofiel ondertekend en jaarlijks wordt dit 
tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde gesteld. Door dergelijke gesprekken blijft het 

onderwerp levend en weten we of we met elkaar hetzelfde (blijven) voorstaan.  
Van belang is met elkaar de identiteit in leer en leven te blijven belijden en beleven. Dit geldt zowel de 

ouders als het personeel. Als personeel bezinnen we ons hier regelmatig op door samen te onderzoeken 
wat Gods Woord ons te zeggen heeft en ook wat dit voor ons persoonlijk betekent én voor ons dagelijks 

werk. 

 
De kerkelijke achtergrond van de leerlingen per 1 oktober 2017: 

 

Gezindte Aantal per 1-10-
15 

Aantal per 1-10-
16 

Aantal per 1-10-
17 

Gereformeerde Gemeente 270 281 263 

Gereformeerde Gemeente in 
Nederland 

59 48 66 

Oud Gereformeerde Gemeente 34 36 31 

Hersteld Hervormde Kerk 24 29 27 

Christelijk Gereformeerde Kerk 16 19 24 

Protestantse Kerk in Nederland 5 8 4 

Overig 2 5 6 

 410 426 421 

 
3. Onderwijs 

Schoolontwikkeling 
Zoals geschreven in de eerste paragraaf, zijn de vijf idealen leidend voor onze schoolontwikkeling.  

 
 Vorming tot christelijke burgers (identiteit) 

- De kinderen worden medegevormd tot burgers van een toekomstige maatschappij. Wat is daarin 

de taak van de basisschool en hoe kunnen we hier invulling aan geven? Samen met Driestar 

Educatief zijn we als voorhoedeschool het project ‘Vorming’ gestart, waar we met behulp van het 

(Media) Attitude Model een vertaalslag naar onze praktijk hopen te maken, zoals ook beschreven 
is bij de identiteit.  

- Bezinning op Bijbelse tucht (waartoe bemoediging, gesprek, straf en vergeving behoren) heeft 

plaatsgevonden en blijft om bezinning vragen, om zo onszelf en elkaar op te scherpen en ons te 
doen te beseffen hoe heilzaam Gods geboden zijn en dat juist begrenzing in liefde vormend is 

voor kinderen. 
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- In de Bijbelverhalen verweven we Bijbelse kernwoorden die terugkomen in de geloofsleer. We 

memoriseren Bijbelse namen, feiten en teksten. Er is een schoolbrede lijn voor vertellingen uit de  

kerkgeschiedenis.  

- Er zijn acht leefregels opgesteld om met elkaar als een goede gemeenschap te kunnen 

functioneren. Tijdens weekopeningen en in de dagelijkse praktijk worden deze leefregels onder de 
aandacht gebracht. 

 
 Veilige en goede omgang met elkaar (schoolklimaat) 

- Overal in de school zijn de leefregels zichtbaar en waar nodig en mogelijk zijn ze ook merkbaar. 

We ervaren tevens de realiteit dat we leven na Genesis 3. Het blijft onze plicht en ons ideaal om 

blijvend te werken aan een veilig klimaat, zowel in de school en in de groep als voor ieder kind. 
- Het kernteam SOVA (sociale vaardigheden) bewaakt de jaarkalender en het borgingsdocument 

‘Goed gedrag’ rond welbevinden en (sociale) veiligheid. Voor specifiekere vragen over het 

welbevinden van de kinderen en als er signalen zijn van pestgedrag, zijn zij vraagbaak voor 

teamleden.  
- Naast het sociogram (om te zien hoe een kind in de groep ‘ligt’) en ZIEN! (een observatie-

instrument rond welbevinden) is in de bovenbouw de leerlingenvragenlijst van ZIEN! afgenomen. 

Gedurende het schooljaar wordt op basis van deze gegevens gewerkt aan groepsvorming.  
- Rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een groepsplan op basis van observaties 

opgesteld; dit plan is in uitvoering. Groepsvorming en groepsdynamica heeft en vraagt de 

aandacht.  

 
 Goed en Passend Onderwijs 

- Voor het vakgebied Engels is schoolbreed de methode My name is Tom ingevoerd. De 

leerkrachten werken aan hun kennis en vaardigheden om Engels op het gevraagde niveau te 

kunnen geven. Er wordt een externe leerkracht (native speaker) ingezet om Engels op peil te 
brengen en te houden in praktijk. De bedoeling is dat leerkrachten dit over gaan nemen. 

- We gebruiken onze huidige methode voor geschiedenis en denken mee in de ontwikkeling van 

een update van deze methode.  
- Taal actief, een nieuwe methode voor taal, is ingevoerd in de groepen 4 – 6 en zal t.z.t. in de 

groepen 7 – 8 worden ingevoerd. De eerste ervaringen zijn positief. We oriënteren ons op een 

nieuwe leerlijn voor begrijpend lezen; hiervoor moet eerst rond ICT het één en ander goed zijn 

geregeld. We zijn ook betrokken bij de ontwikkelingen rondom een herziening van de taalmethode 
in groep 3. 

- De zaakvakken biologie en geschiedenis, hebben aandacht gekregen. We kijken nu vooral hoe er 

meer uit biologie/natuur gehaald kan worden (o.a. door inzet van de taxonomie van Bloom). 
- Er functioneert een Kijkwijzer Goed onderwijs (een lijst waarop alles staat waar goed onderwijs 

op onze school aan moet voldoen) en deze is leidend tijdens de gesprekkencyclus en 

klassenbezoeken. In een handboek is de gewenste praktijk beschreven en worden suggesties 

gedaan. Beide documenten hebben een goede plaats in het realiseren van goed onderwijs en zijn 
onderwerp van gesprek in de persoonlijke en schoolontwikkeling. 

- Onze huidige ondersteuning (leerlingenzorg) en de wijze waarop we werken met differentiatie in 

en buiten de groep en de beschrijving daarvan in de groepsplannen en de -besprekingen is 
gecontinueerd. 

- Er is een schoolbreed aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid. Het gaat dan om aanbod voor de 

specifieke doelgroep. Daarnaast wordt ook geëxperimenteerd met de taxonomie van Bloom bij 
o.a. zaakvakken om kinderen op hun mogelijkheden aan te spreken  

- De ‘opbrengsten’ op basis van observatie- en toetsgegevens worden geanalyseerd, 

geïnterpreteerd en omgezet in actie. 

- Gelet op alle ontwikkelingen vraagt het omgaan met media steeds de aandacht. Wat dit betekent 

voor de vorming, voor de leerlijn en voor de inzet van ICT in de dagelijkse praktijk, zijn vragen die 
onze aandacht hebben.  

 
 Optimale ouderbetrokkenheid 

- Waar kan worden ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren), zeker als het om 

(specifieke) onderwijsbehoeften en de ondersteuning gaat. 

- De website en het ouderportaal functioneren naar behoren. 
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- We denken na over hoe we de ouderbetrokkenheid blijvend optimaal kunnen houden. 

- Samen met het kernteam ouderbetrokkenheid (bestaande uit ouders en leerkrachten) en in 

samenspraak met de MR is de vierjaarlijkse oudertevredenheidspeiling voorbereid. Afname is in 

het voorjaar van 2018. 

 
 Samenwerkend en –lerend team 

- We volgen als team een meerjarige training om de communicatie optimaal te laten blijven 

verlopen, zowel onderling als in afstemming op de kinderen en in contacten met anderen. In deze 

training leren we onze eigen dynamiek kennen en afstemmen op de dynamiek van de ander. 
- We leren als team van en met elkaar rond de Kijkwijzer Goed Onderwijs. We doen dit informeel, 

tijdens overlegmomenten en intervisie.  

- Tijdens leerteams staan vakinhouden centraal. In de afgelopen periode is het gegaan over lezen, 

taal, muziek en biologie. Op deze wijze blijven we ontwikkelen op de inhoud van ons onderwijs. 
 
Sociale veiligheid 
Landelijk is er veel aandacht voor sociale veiligheid. We voldoen aan de eisen die aan sociale veiligheid 
worden gesteld. Er is actief beleid, de leerlingen worden op hun veiligheid bevraagd en er is een 

antipestcoördinator (die tevens opgeleid wordt tot veiligheidscoördinator). Qua beleid zijn er diverse 
documenten. In samenwerking met andere scholen en tijdens de scholing tot veiligheidscoördinator is 

er een beleidsplan opgesteld. 

 
Passend Onderwijs 
Ons streven blijft waar mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Onze 
mogelijkheden zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel dat we jaarlijks actualiseren. Hierin staat 

wat we kunnen bieden, waarin we ons willen ontwikkelen en wat onze grenzen zijn. Enerzijds ervaren 

we door ontwikkeling meer mogelijkheden, anderzijds moeten we ook eerlijk onze grenzen aangeven, 
zeker wanneer de ondersteuningsbehoefte onze expertise en draagkracht overstijgt. Essentieel is daarbij 

het goede gesprek tussen alle betrokkenen ten goede van het kind.  
Naast alles wat er in de groepen gebeurt rond differentiatie, de gesprekken die er zijn met ouders en 

deskundigen, voeren we drie keer per jaar groepsbesprekingen (tussen de intern begeleider en de 
groepsleerkracht in aanwezigheid van de teamleider).  

Binnen de groepen wordt gedifferentieerd in drie niveaus. Voor de meeste kinderen is dit toereikend. 

Als het niet toereikend is, worden binnen de groepen 1 - 2 de extra vragen vooral binnen een hoekenspel 
opgevangen. Daarnaast hebben we diverse arrangementen binnen de school: voor de kinderen uit de 

groepen 3 - 4 (piramideklas) en groepen 5 - 6 (kegelklas). Daarnaast is er een groep, de kubusklas, 
voor kinderen (uit de groepen 5 - 8) met een ontwikkelperspectief voor rekenen en/of taal/spelling. 

Via het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) krijgen we de kinderen in beeld die mogelijk 

meerbegaafd zijn. Voor alle groepen is er inmiddels een aanbod in en buiten de groep.  
Rond goed omgaan met specifiek gedrag voelen we ons regelmatig handelingsverlegen. We zijn ons 

aan het oriënteren wat we hier als school mee willen en kunnen, passend binnen een reguliere 
basisschool. 

Graag willen we, binnen onze mogelijkheden, zo optimaal mogelijk blijven afstemmen op de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften, ten goede van alle kinderen.  

 

Aantal leerlingen met arrangement 

Jaar 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Aantal lln cluster 1 (gezicht)     

Aantal lln cluster 2 (gehoor)   1 1 

Aantal lln cluster 3 (lichamelijk / 

langdurig ziek) 

2 3 3 2 

Aantal lln cluster 4 (gedrag) 2 2 2 3 

Aantal lln hoogbegaafdheid   1 3 

TOTAAL aantal lln met 
arrangement 

4 5 7 8 
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In de onderstaande tabel geven we weer hoeveel leerlingen in de afgelopen schooljaren zijn verwezen 

naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O). Het landelijk afgesproken streefpercentage is het aantal 

verwijzingen te houden onder de 2%. 
 

Jaar 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Aantal leerlingen 390 388 410 426 

Aantal verwijzingen S(B)O 3 2 3 3 

Percentage 0,77 0,52 0,73 0.70 

 
Leerlingenaantallen en formatie 
Onze school werd op 1 oktober 2017 (oktober-telling) bezocht door 421 leerlingen, een gestage groei 

ten opzichte van de vorige jaren. Op basis van prognoses en doopcijfers uit de diverse kerken is de 
verwachting dat het leerlingenaantal zal stabiliseren.  

 
De formatie en aantal leerlingen 

Jaar  2013 – 2014  2014 – 2015 2015 - 2016  2016 – 2017 

Aantal leerlingen (per 1 okt)  390  388 410  426 

Aantal fte  22,7  23,7 24,0  25,5  

 

De herkomst naar gemeente is per 1 oktober 2017 als volgt. De aantallen per gemeente blijven redelijk 
gelijk. 

 

Gemeente Aantal leerlingen per 

01-10-2016 

Aantal leerlingen per  

01-10-2017 

Leusden 8 6 

Renswoude 43 42 

Scherpenzeel 327 316 

Utrechtse Heuvelrug 24 25 

Woudenberg 17 21 

Barneveld 7 9 

Amersfoort  2 

Totaal 426 421 

 
Opbrengsten 
De opbrengsten van onze school zijn op het niveau dat, gelet op onze leerlingenpopulatie, mag worden 

verwacht. De tussentijdse opbrengsten zijn naar tevredenheid. In groep 8 wordt ieder jaar een eindtoets 
afgenomen. De uitslagen van de afgelopen jaren zien er als volgt uit: 

Jaar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     

Aantal leerlingen 41 39 46 53 

Gemiddelde Wittenberg 537,4 540,9 534,7 535,3 

     

Landelijke gemiddelde 534,4 534,8 534,5 535,1 

Ons streven blijft om ervoor te zorgen dat de kinderen zich naar vermogen kunnen en blijven 
ontwikkelen, waarbij we welbevinden, vorming en een brede ontwikkeling minstens zo belangrijk vinden 

als de cognitieve opbrengsten. Dat neemt niet weg dat we graag weten willen of ons onderwijs ertoe 
doet en wat het ertoe doet.  

De overheid heeft via het bestuursakkoord aangegeven wat er o.a. rond opbrengsten van scholen wordt 

verwacht. In de bijlage wordt hier kort verslag van gedaan. Via een cyclus van studiedagen blijven we 
geïnformeerd over actualiteiten rond opbrengstbewust werken. 

 
De uitstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs is in de afgelopen jaren als volgt geweest 

geweest:  
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Schooltype 2014-
2015 

(Aant.) 

2014-
2015 

(In %) 

2015-
2016 

(Aant.) 

2015-
2016 

(In %) 

2016-
2017 

(Aant.) 

2016-
2017 

(In %) 

VMBO 
(BB/KB) 

7 18 8 17 12 23 

VMBO 
(GL/TL) 

10 26 16 35 15 29 

HAVO 10 26 12 26 13 25 

VWO/TTO 12 31 10 22 12 23 

TOTAAL 39 100 46 100 52 100 

 

4. Personeel 

Harmonie 
Goed onderwijs heeft door alle tijden heen gevraagd om van harte betrokken onderwijsgevenden, die 

beseffen identificatiefiguur en professional te zijn. Vanuit de innerlijke overtuiging dat christelijk 
onderwijs ertoe doet, mogen we ons werk doen als een professioneel en betrokken team. Graag zorgen 

we voor een veilige omgeving waarin kinderen gevormd worden en onderwijs krijgen. In 

gezamenlijkheid werken we hieraan. 
We doen ons best, in het besef van de afhankelijkheid van Gods zegen en onze verantwoordelijkheid, 

dat dit hoor-, merk- en zichtbaar moet zijn. 
De identiteit is onze gezamenlijke basis en de commitment aan onze ambitie is onze koers. De route 

hiertussen vraagt om een veilige werkomgeving in een goede harmonie. Net zoals voor kinderen het 
welbevinden basaal is om tot ontwikkeling te komen, geldt dit voor het personeel. Gelukkig mogen we 

op deze wijze ons werk doen. De uitkomsten van de personeelstevredenheidspeiling hebben dit 

bevestigd, waar we heel blij mee zijn. 

Onderdeel 2017 2013 

Onderlinge verhoudingen 86,99% 86,24% 

Samenwerking 86,82% 85,05% 

Organisatie 86,17% 84,42% 

Werkplek / omgeving 87,84% 88,19% 

Taken 84,78% 84,27% 

Werkdruk 75,86% 74,78% 

 
Focus 
Gelet op alles wat iedere dag op het onderwijs afkomt, is het goed om scherp te hebben waar we als 
school en team voor staan. Hierdoor weten we of we met ontwikkelingen wel of niet wat moeten doen 

en in hoeverre ze bij ons passen. Om dit steeds voor ogen te hebben en te houden, hebben alle 

medewerkers een placemat waarop de kern staat samengevat.  
 

Dynamisch en intensief 
Het werken in het onderwijs is dynamisch en intensief. Naast de verantwoordelijkheid voor een groep 

kinderen, zijn er ook allerhande taken en activiteiten die groepsoverstijgend zijn. Ieder streeft ernaar 

zich zowel voor de eigen groep als schoolbreed in te zetten en daarbij zoeken we er steeds naar om 
ieders gaven zo optimaal mogelijk te benutten. 

 
Ontwikkeling, begeleiding en opleiding 
Professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en gesprekkencyclus hebben een belangrijke plaats in 
onze school. De gesprekkencyclus wordt gehanteerd en het vakbekwaamheidsdossier wordt 

bijgehouden. Professionalisering is binnen de genoemde CAO ook een thema. In verband hiermee is 

een professionaliseringsbeleid opgesteld, geïnventariseerd welke scholing is gevolgd, hoe het met onze 
expertise staat en hoe we deze op peil houden. Een overzicht bijhouden van gevolgde 

professionalisering is, naast dat het verplicht is in de huidige CAO, ook van belang voor t.z.t. de 
registratie in het lerarenregister. 

 

Om goed te besturen en onderwijskundig leiding te geven zijn er naast de directeur-bestuurder, twee 
teamleiders. Samen met een vierde lid, die o.a. verantwoordelijk is voor beleid, communicatie, 



25 

 

huisvesting en organisatie, vormen ze het managementteam. De onderwijskundige begeleiding bestaat 

uit twee intern begeleiders die nauw samenwerken met de teamleiders van beide bouwen. 

 
Naast goede begeleiding en ontwikkeling in het algemeen, hechten we veel waarde aan een goede 

opleidingsplaats te zijn voor toekomstige leerkrachten en om startende leerkrachten goed in te werken 
en te bieden wat ze nodig hebben. Daarom participeren we actief in het project ‘Samen in ontwikkeling’. 

We zijn inmiddels een erkende opleidingsschool. 

 
Personeel en organisatie 
Door groei van de school in onderwijsaanbod en de wijze van begeleiding en aansturing en door 
mutaties in het personeelsbestand zijn er in het afgelopen jaar diverse nieuwe leerkrachten begonnen. 

De ‘starters’ ervaren ‘aan den lijve’ wat hierboven geschreven is over het onderwijs. Met een goede 
inzet en goede begeleiding werken ze aan hun ontwikkeling.  

 

Ons team, gevormd door managementteam, interne begeleiding, onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel, bestaat uit ongeveer vijfendertig personen die in loondienst zijn. 

Daarnaast zijn er ongeveer tien onderwijsgevenden die ons versterken bij vervanging en andere zaken. 
Het ziekteverzuim is gelukkig heel laag.  

 

Jaar 2013 – 2014 2014 – 2015 2015-2016 2016 – 2017 

Percentage ziekteverzuim 5,43 3,5 2,7 1,34 

Landelijk ziekteverzuim 6,1 6,1 6,4 6,3 

 

 

5. Financiën, huisvesting en beheer 
Financiën 
Hierover biedt het financiële jaarverslag meer informatie. Het kalenderjaar 2017 is wat betreft resultaat 
conform begroting afgesloten. De formatie (voor de groepen, differentiatie, interne begeleiding en 

management) en ruimte voor professionalisering zijn op goede wijze ingezet.  

De middelen die via de prestatiebox zijn binnengekomen, zijn conform de bedoeling ingezet voor 
professionaliseringsruimte voor leerkrachten (volgen van werkplaatsen en andere scholingen) en door 

extra inzet van formatie. Activiteiten in het kader van het in de bijlage beschreven bestuursakkoord 
waren mede mogelijk door de middelen via de prestatiebox. 

 

Huisvesting 
Door de uitbreiding is het schoolplein anders geworden. Er zijn acties, met prachtige opbrengsten, 

gevoerd om het spelplezier op het plein te bevorderen. Eind 2017 is het plein en de herinrichting 
grotendeels opgeleverd. Het streven is in het voorjaar de inrichting van het plein definitief te hebben. 

 
Wat betreft het (meerjaren)onderhoud hanteren we het plan dat opgesteld is door Adviesbureau 

Verwoert, wat recent is geactualiseerd. 

 
6. Communicatie en relatie 

Ouders en contacten 
Vanuit hartelijke betrokkenheid op identiteitsgebonden onderwijs en in gezamenlijkheid het goede 

zoeken voor de ontwikkeling van de kinderen, zijn goede contacten en samenwerking met ouders van 

belang. En gelukkig mogen we in het algemeen zeggen dat de contacten goed zijn, zowel in de 
persoonlijke contacten en gesprekken, als tijdens ouderbezoeken, (luister)contactavonden en 

ouderavond. Het aantal ouders dat de ouderavond bezoekt is beperkt; we zien er naar uit dat zoveel 
mogelijk ouders op zo’n avond aanwezig zijn. 

Volgens onze cyclus zal er in het voorjaar van 2018 weer een uitgebreide oudertevredenheidspeiling 
plaatsvinden. 

 

Ouderbetrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. De band tussen ouders en school wordt hierdoor 
versterkt, wat ook ten goede komt aan alle kinderen. Al het reguliere vrijwilligerswerk heeft 

plaatsgevonden. Hiervoor onze hartelijke dank. 
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In het verslagjaar is er geen gebruik gemaakt van de klachtenregeling. 

 

Informatie 
Via de maandkrant (Wittenbergcontact), (groepsnieuws)brieven, website (met groepspagina), 

ouderportaal, rapporten, groeidocumenten en gespreksverslagen informeren we de ouders en andere 
belangstellenden zo goed mogelijk over de dagelijkse praktijk, schoolontwikkelingen en de ontwikkeling 

van de kinderen.  

 
(G)MR 
De samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) en de werkcommissie is positief en constructief. 
De werkcommissie vervult een actieve rol waar nodig en mogelijk. Met de MR worden alle zaken gedeeld 

die met hen gedeeld kunnen en moeten worden. De MR wil nadrukkelijk, vanuit het samen staan en 
gaan voor de identiteit, een medekracht zijn. Naast de MR functioneert de GMR als het gaat om 

bestuurlijke zaken. De GMR is samengesteld uit leden van de beide MR’s. 

 
Samenwerking 
Maandelijks is er een directieoverleg waarbij de beide directeur-bestuurders de lopende zaken met 
elkaar bespreken. Tijdens het agenda-overleg wordt uitgelijnd wat tijdens de vergadering met het 

toezichthoudend bestuur wordt besproken. De goede samenwerking tussen de directeur-bestuurders 

maakt een doorontwikkeling van het toezichtmodel mogelijk. Hiervoor zijn in het afgelopen halfjaar de 
nodige stappen gezet. 

 
Wat betreft samenwerking met andere basisscholen zijn er samenwerkingscontacten binnen het 

samenwerkingsverband Berséba (rond Passend Onderwijs), waarbij onze school valt in de regio Midden. 
Binnen het samenwerkingsverband wordt op goede wijze leidinggegeven en ondersteuning geboden 

om passend onderwijs op school-, regionaal- en landelijk niveau te realiseren. 

 
Er is veel afstemming en samenwerking tussen de ‘Vebakowosz-scholen’ (reformatorische basisscholen 

in Achterberg, Barneveld, Doorn, Ede, Kootwijkerbroek, Veenendaal en Woudenberg). Dit is 
voornamelijk op directieniveau. Daarnaast komen bijvoorbeeld de teamleiders en vakcoördinatoren 

regelmatig bij elkaar en verzorgen we samen werkplaatsen voor startende leerkrachten. Als school zijn 

we hier actief bij betrokken. Gelet op alles wat op scholen afkomt en de verantwoordelijkheid van het 
goed leidinggeven aan scholen, is de samenwerking binnen Vebakowosz geïntensiveerd. Ons 

gezamenlijk uitgangspunt is daarbij: ‘Samen voor eigen school’. 
 

Er zijn goede verhoudingen met de plaatselijke basisscholen, alsook met de scholen voor voortgezet 

onderwijs. 
 

Buurt 
Met de buurt zijn goede contacten. We leven met elkaar mee en we houden de buurt op de hoogte via 

onze maandkrant. Aan het einde van het kalenderjaar hebben ze meegegeten tijdens de oliebollen- en 
pannenkoekenmaaltijd. Ze houden tevens een oogje in het zeil als we zelf niet op school zijn. Hierin 

ervaren we het spreekwoord: Beter een goede buur dan een verre vriend. 

 
Gemeente 
Er zijn goede, functionele en ontspannen contacten met de gemeente Scherpenzeel. We participeren in 
Jeugd en Onderwijs Scherpenzeel (JOS), zowel in de stuur- als in de werkgroep.  

De bijdrage die we als een soort subsidie ontvingen om een deel van de kosten van de 

voorleesochtenden te kunnen financieren, is gestopt. Vanwege de positieve ervaringen van zowel 
deelnemers als school zetten we de voorleesochtenden voort, waarbij we een kleine vergoeding vragen. 

Inmiddels lijken er mogelijkheden om opnieuw via de gemeente een subsidie aan te vragen in het kader 
van VVE.  

 
7. Kwaliteitszorg 

Binnen de school is de kwaliteitszorg goed op orde. Veel van wat gezamenlijk is besproken en 

afgesproken, staat op papier en wordt in praktijk gebracht. Er is een duidelijke, doorgaande lijn 
zichtbaar. Intern worden er audits uitgevoerd om na te gaan of hetgeen gezamenlijk is afgesproken ook 

zo in praktijk wordt gebracht. De auditrapportages worden voorzien van een verbeterplan. Over het 
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algemeen loopt het goed. Papier en praktijk op elkaar afgestemd te laten blijven, vraagt blijvende 

aandacht. Via gesprekken met en klassenbezoeken door de teamleiders wordt deze afstemming tussen 

papier en praktijk besproken.  
We hebben enkele jaren de ontwikkelingen rond Integraal, een programma om de kwaliteitszorg mee 

te ondersteunen, gevolgd. Dit programma is niet meer beschikbaar. We gaan daarom nu aan de slag 
met ParnasSys l WMK, een programma wat op voorhand meer mogelijkheden lijkt te bieden om 

kwaliteitszorg goed te monitoren.  

 
8. Slot 

Iedere dag mag er reformatorisch basisonderwijs worden gegeven. Essentieel is dat we ons als 
opvoeders en onderwijzers er bewust van zijn en blijven dat we identificatiefiguren zijn. Zijn wij – door 

genade – pelgrim, burger, leerling en dienaar? En herkennen onze kinderen dat dit onze levenshouding 
is? Zoals eerder in dit jaarverslag geschreven, is vorming ten diepste Gods werk door waarachtige 

wedergeboorte en bekering om op de weg des levens een discipel van Jezus te mogen zijn en door Zijn 

Geest te worden geleid en onderwezen. Dat de Heere deze noodzakelijkheid ons laat verstaan, dat het 
ons aan Zijn genadetroon verbindt en dat we doen wat onze hand vindt om te doen. 

 
Het is onze hartelijke wens dat de Heere Zich wil ontfermen over ons en onze kinderen en over het 

reformatorisch basisonderwijs en ons samen bewaart bij de eenvoud van Zijn Woord in leer en leven.  

 
Schenke de Heere Zijn onmisbare zegen tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk met de bede 

voor een ieder persoonlijk en voor elkaar (Psalm 143:10, berijmd): 

Leer mij, o God van zaligheden,  

Mijn leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;  

Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,  

En leid’ mij in een effen land. 
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4.  Financieel jaarverslag vereniging (inclusief scholen) 
 

Analyse van het nettoresultaat   
Realisatie 2017  Begroting 2017  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
3.694  3.539  155 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

11  10  1 

(B3) Overige baten 
 

93  76  17 

 

 

     
Totaal baten 

 
3.797  3.625  173 

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

3.126  3.117  9 

(L2) Afschrijvingen 
 

94  91  3 

(L3) Huisvestingslasten 
 

184  145  39 

(L4) Overige instellingslasten 
 

350  311  39 

 

 
     

Totaal lasten 
 

3.754  3.664  89 

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

44  -40  83 

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

1  3  -3 

 

 
     

Nettoresultaat 
 

45  -36  81 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele 

organisatie. Het resultaat wijkt 81.000 euro positief af van de begroting. Het resultaat van 44.781 euro 

is als volgt opgebouwd: 

 

 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

‘De Wittenberg’, Scherpenzeel 27.977 5.504 22.473 

‘De Wartburg’, Woudenberg 3.125 -42.786 45.911 

Vereniging 2.895 1.150 1.745 

Schoolfonds ‘De Wittenberg’ 2.442 - 2.442 

Schoolfonds ‘De Wartburg’ 

Overblijven ‘De Wartburg’ 

1.983 

6.359 

- 

- 

1.983 

6.359 

 44.781 -36.132 80.913 

 

De baten en lasten van de vereniging en schoolfondsen zijn verwerkt onder de overige baten en overige 

instellingslasten. De private kostenplaatsen zijn gezamenlijk zo’n 12.500 euro hoger uitgekomen dan 

begroot, met name vanwege hogere inkomsten voor overblijven en het schoolfonds.  

 

De scholen hebben in 2017 een positief resultaat gerealiseerd van 31.000 euro. Begroot was een 

resultaat van ruim 37.000 euro negatief, een positief verschil van 68.000 euro. Dit kent verschillende 

oorzaken. Onderstaand per categorie een beknopte toelichting bij de belangrijkste verschillen ten 

opzichte van de begroting. 
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(B1) – De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 155.000 euro. Dit is in de eerste plaats 

toe te wijzen aan een indexatie van de bekostiging (80.700 euro). In eerste instantie is de bekostiging 

geïndexeerd voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loonkosten tegenover. Deze 

ontwikkeling is bewust buiten beschouwing gelaten in de begroting. Daarnaast is de bekostiging 

geïndexeerd voor een eenmalige uitkering van 500 euro per fte, die werknemers hebben ontvangen. In 

de begroting was voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met volledige compensatie. Het 

verschil met de begroting wordt verder veroorzaakt doordat een hoger bedrag aan personele 

groeiformatie werd ontvangen (36.500 euro) en tevens een materiele groeisubsidie werd toegekend 

(19.500 euro). Ook werden hogere inkomsten vanuit zorgarrangementen en passend onderwijs 

gerealiseerd (5.900 euro). Tot slot ontving de Wittenberg een niet begrote subsidie voor studieverlof 

(9.100 euro).  

 

(B2) – De overige overheidsbijdragen zijn 600 euro hoger uitgekomen vanwege een niet begrote 

subsidie voor natuur- en milieueducatie.   

 

(B3) – Binnen de overige baten is ruim 32.000 euro meer ontvangen dan begroot. Dit is met name 

veroorzaakt vanwege ontvangen baten voor schoolreis op beide scholen, een baat voor 

opbrengstgericht werken en de VVE. Verder is er meer binnengekomen aan huren, inkomsten voor 

veldopleiderschap en overige baten. Van de genoemde 32.000 euro is 15.000 gerealiseerd onder de 

loonkosten. Dit betreft een voordeel op de WAZO-uitkeringen (zwangerschap), wat begroot was onder 

de overige baten.  

 

(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 24.000 hoger uit dan begroot (inclusief verwerking 

van het onder deze noemer gerealiseerde, maar niet begrote, WAZO-voordeel van 15.000 euro). Op de 

loonkosten is een voordeel gerealiseerd van 45.000 euro, ondanks de toename van pensioenpremies 

en sociale lasten. Dit is het gevolg van zowel een lagere inzet en de inzet van goedkoper personeel. Er 

was sprake van een lagere inzet voor directie (0,6 fte) en OP (2,3 fte), waarbij de laatste grotendeels 

werd gecompenseerd door extra inzet van OOP (1,8 fte). De overige personele lasten vallen 69.000 

euro hoger uit dan in de begroting werd verwacht. Het zwaartepunt van deze hogere realisatie ligt bij 

de inzet van extern personeel op de Wartburg. De hogere realisatie kwam tot stand vanwege de inhuur 

van een interim-directeur en een IB’er (56.500 euro). Op beide scholen werd het budget voor 

wervingskosten overschreden (15.000 euro). Ook werd op beide scholen fors meer uitgegeven aan 

(na)scholing en schoolontwikkeling/begeleiding (22.500 euro) en personeelskosten (12.500 euro). Op 

de budgetten voor stagiairs (4.000 euro) en overige personele lasten (33.500 euro) werd juist een 

gunstig resultaat gerealiseerd.  

 

(L2) – De afschrijvingen zijn een fractie hoger uitgekomen.  

 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding van 39.000 euro ten opzichte van de 

begrote budgetten gerealiseerd. Dit is het gevolg van een bijstelling van de jaarlijkse dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud (32.000 euro). Daarnaast zijn een aantal vorderingen op de gemeente 

afgeboekt. 

 

(L4) – De overschrijding op de overige instellingslasten wordt naast de verschillen op private 

kostenplaatsen onder meer verklaard door hogere lasten voor onderwijsleermiddelen en 

computerkosten (22.000 euro) en hogere lasten voor culturele vorming en bestuurs-

/managementondersteuning.   

 

(R1) – Het saldo financiële baten en lasten is lager uitgekomen dan begroot doordat de 

rentepercentages in de loop van het jaar sterk zijn gedaald.  
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Financiële positie 

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

 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Materiële vaste activa  576  546  501 

       
Totaal vaste activa  576  546  501 

       
Vorderingen  283  250  315 

Liquide middelen  1.187  1.127  1.129 

       
Totaal vlottende activa  1.470  1.377  1.444 

       
Totaal activa  2.046  1.923  1.945 

       

       
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve  1.064  1.027  1.020 

Bestemmingsreserves publiek  195  200  204 

Bestemmingsreserves privaat  62  53  57 

Bestemmingsfonds privaat  23  18  27 

       
Eigen vermogen  1.343  1.298  1.308 

       
Voorzieningen  348  295  265 

Kortlopende schulden  355  330  372 

       
Totaal passiva  2.046  1.923  1.945 

 

Als gevolg van relatief hoge investeringen ten opzichte van de afschrijvingslast is de materiële vaste 

activa met 30.000 euro gestegen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

 

De reserves zijn met bijna 45.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen publieke reserves (scholen, huisvesting) en 

private reserves (vereniging, bestemmingsfondsen).  

 

De voorzieningen zijn met 53.000 euro gestegen. Dit betreft het verschil tussen dotaties en 

onttrekkingen. Er is afgelopen jaar fors meer gedoteerd dan onttrokken aan de voorziening groot 

onderhoud. Aan de voorziening is 98.000 euro gedoteerd en 44.300 euro onttrokken (dakafwerking, 

zonwering, schilderwerk, elektra en beveiliging). De hogere dotatie is met name op langere termijn 

nodig om de uitgaven te kunnen blijven dekken. 

 

Financiële kengetallen 

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

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 2016 en 2017, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
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Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 4,14 4,18 3,88 

Solvabiliteit 1 0,50 0,66 0,68 0,67 

Rentabiliteit 

            ‘De Wittenberg’, Scherpenzeel 

            ‘De Wartburg’, Woudenberg 

n.v.t. 

 

 

1,18% 

1,44% 

0,17% 

-0,28% 

0,31% 

-0,17% 

0,90% 

-1,41% 

2,58% 

Huisvestingsratio max.10% 5,15% 4,66% 4,52% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 20,76% 22,09% 25,42% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 

            ‘De Wittenberg’, Scherpenzeel 

            ‘De Wartburg’, Woudenberg 

15,00% 

 

 

18,46% 

23,09% 

13,59% 

19,99% 

25,04% 

14,51% 

22,77% 

30,10% 

15,22% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 48,61% 48,35% 58,21% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 46,73% 46,69% 56,16% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit zijn vrijwel gelijk gebleven en voldoen ruimschoots aan de gestelde 

normen. De schoolvereniging kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen 

voldoen. De rentabiliteit is afgelopen jaar voor beide scholen positief geweest waardoor financiële 

buffers verder hersteld zijn. 

 

De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel geld 

weglekt aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan de voorziening groot 

onderhoud. In 2017 lag dit kengetal net boven de 5%, wat ruim binnen de norm is. 

 

Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een algemene norm gehanteerd van 

15%. In 2016 is het weerstandsvermogen uitgekomen op 22%. Als gevolg van relatief hoge 

investeringen en stijgende rijksbijdragen is het kengetal dit jaar licht gedaald. Op basis van de te 

verwachten resultaten de komende jaren zal het weerstandsvermogen stabiel blijven. Het 

weerstandsvermogen van De Wittenberg is per einde 2017 uitgekomen op 23,09%. Het 

weerstandsvermogen van De Wartburg is uitgekomen op 13,59%. Het bestuur streeft na om voor De 

Wartburg in 2019 conform de norm uit te komen op een weerstandsvermogen van 15%.   

 

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Dan 

geldt een maximale norm van 60%. Zowel op publiek als privaat niveau wordt deze norm niet 

overschreden wat aangeeft dat het kapitaal efficiënt wordt benut. 

 

Investerings- en financieringsbeleid 

In 2017 is er voor 122.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

143.500 euro. Er is in 2017 een bedrag van 94.200 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 

activa is gestegen.  

 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 

 ICT        39.298 euro 

 Inventaris en apparatuur   26.776 euro  

 Leermiddelen    52.434 euro  

 Overige materiële vaste activa  3.987 euro 

 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 



32 

 

Treasury verslag 

In 2017 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van vorig jaar. De beschikbare vrije middelen werden 

overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 

voorgedaan. 

 

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

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

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

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

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op 

hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen 

en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle 

tijden gegarandeerd te zijn. 
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5. Continuïteitsparagraaf 
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, ontwikkelingen 

in de cao en het nieuwe regeerakkoord. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

Teldatum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderbouw totaal 426 419 409 402 400 400 

Bovenbouw totaal 374 393 410 426 431 425 

Leerlingentotaal 

 

‘De Wittenberg’ 

‘De Wartburg’ 

800 

 

425 

375 

812 

 

421 

391 

819 

 

427 

392 

828 

 

428 

400 

831 

 

430 

401 

825 

 

425 

400 

 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 1,45 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Onderwijzend personeel 42,22 43,52 43,40 43,13 43,13 43,13 

Onderwijsondersteunend personeel  5,98 5,28 5,75 5,46 5,46 5,46 

Schoonmaak 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Vervanging eigen rekening 0,73 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Totaal 51,82 53,18 53,53 52,98 52,98 52,98 

 

‘De Wittenberg’ 

‘De Wartburg’ 

27,87 

23,95 

28,69 

24,49 

28,35 

25,18 

27,79 

25,18 

27,79 

25,18 

27,79 

25,18 

 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal met de daarbij 

behorende inzet zien. Wat betreft het leerlingenaantal geldt dat de aantallen van 2016 en 2017 de 

werkelijk getelde aantallen zijn, die meetellen voor de bekostiging. Verwachting is dat het 

leerlingenaantal zich meerjarig stabiliseert rond de 830 leerlingen. Deze prognose is ten opzichte van 

vorig jaar iets naar beneden bijgesteld.  

 

De inzet wordt afgestemd met het leerlingenaantal. Daar op de Wartburg een stijging van het 

leerlingenaantal wordt voorzien, is hiermee ook in de inzet rekening gehouden. Het doel is natuurlijk 

om het onderwijs zo in te richten dat efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare middelen en er 

positieve onderwijskundige en financiële resultaten gerealiseerd kunnen worden. Er wordt ingezet op 

een formatie van rond de 53 fte gezamenlijk voor beide scholen. 

 

Staat van baten en lasten – begroting   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2017  2018  2019  2020   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  3.694  3.757  3.794  3.815 

(B2) Overige overheidsbijdragen  11  8  6  - 

(B3) Overige baten  93  58  52  52 

         
Totaal baten  3.797  3.822  3.851  3.867 
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Lasten  
       

(L1) Personele lasten  3.126  3.164  3.200  3.216 

(L2) Afschrijvingen  94  93  97  105 

(L3) Huisvestingslasten  184  177  177  177 

(L4) Overige instellingslasten  350  320  313  313 

  
       

Totaal lasten  3.754  3.754  3.786  3.810 

  
       

Saldo baten en lasten  44  68  65  57 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  1  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  45  68  65  57 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de komende jaren wordt gestuurd op positieve resultaten. Op de 

langere termijn (niet getoond) wordt rekening gehouden met resultaten rond de 50.000 euro positief. 

In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen die via het nieuwe 

regeerakkoord worden verstrekt voor werkdrukvermindering.  

 

Balans – begroting 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Materiële vaste activa  576  543  594  606 

Financiële vaste activa  -  50  31  17 

         
Totaal vaste activa  576  593  625  622 

         
Vorderingen  283  248  248  248 

Liquide middelen  1.187  1.200  1.304  1.386 

         
Totaal vlottende activa  1.470  1.448  1.552  1.634 

         

Totaal activa  2.046  2.041  2.177  2.256 

         

         
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Algemene reserve  1.064  1.105  1.169  1.226 

Best. reserve publiek  195  200  200  200 

Best. reserve privaat  62  79  80  81 

Best. fonds privaat  23  -  -  - 

         
Eigen vermogen  1.343  1.384  1.449  1.506 

         
Voorzieningen  348  271  342  364 

Kortlopende schulden  355  386  386  386 

         

Totaal passiva  2.046  2.041  2.177  2.256 
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Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 2017 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2017, gemaakt in het najaar van 2017. Hierdoor kunnen er onlogische 

afwijkingen ontstaan. De ontwikkelingen op de langere termijn zijn echter wel inzichtelijk. 

 

Op de balans is te zien dat de materiele vaste activa de komende jaren zullen stijgen. Dit heeft te 

maken met investeringen die gepland zijn. Verder valt op dat het eigen vermogen (publiek) de 

komende jaren zal stijgen vanwege de positieve resultaten. Ten slotte valt te vermelden dat ook het 

saldo van de voorzieningen in 2018 zal dalen om vervolgens weer te gaan stijgen. De daling in 2018 

is het gevolg van doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden vanuit 2017. Vanwege het relatief jonge 

gebouw van De Wittenberg loopt de voorziening de jaren daarna op. De grootste uitgaven worden op 

de lange termijn verwacht.  

 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

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

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

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

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

elk jaar door de directies wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze 

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

hoeverre er acties nodig zijn. 

 

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

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

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

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

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van risico’s. 

Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Jaarlijks 

is dit een terugkomend fenomeen. In dit hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan de extra middelen 

die in het regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een positief scenario. Vooralsnog is 

hierop sturen nog onzeker. 

 

Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 

personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. Als 

deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële risico’s. Ook als het gaat om groot 

onderhoudslasten bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde risico’s met een 

financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn om te 

beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden.  

De scholen zijn eigenrisicodrager voor de vervangings- en wachtgeldkosten. Het risico is grotendeels 

geëlimineerd doordat de scholen aangesloten zijn bij de stichting VFGS en de stichting BWGS, die de 

verplichtingen overneemt. Het bestuur heeft geen WA- en ongevallenverzekering. Mede vanwege deze 

keuze wordt blijvend gewerkt aan gezond financieel beleid. 

 

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

rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 

voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
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Beheersing van risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

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

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

gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt 

hiermee minimaal 15%. 

 

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

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

meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingenaantal of een 

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

doorgerekend worden.  

 

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

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

gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Bijlage: verantwoording besteding prestatiebox 

 

Ambities gericht op opbrengstgericht werken en de realisatie (cursief weergegeven) 
Er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten taal en rekenen.  

De doelstellingen zijn geformuleerd. Uitgangspunt is dat we ernaar streven dat de opbrengsten voor 
tussentijdse toetsen en de eindtoets minimaal op het niveau wat van onze scholen, op basis van 
leerlingenpopulatie, verwacht mag worden en boven het landelijke gemiddelde. 
Scholen werken opbrengstgericht.  
Iedere leerkracht is zich bewust van de opbrengsten. We zijn gericht op het welzijn van de kinderen in 
de brede zin des woords en we zijn ervan bewust dat de kinderen zich ontwikkelen naar hun 
vermogen en dat daarbij goede opbrengsten verwacht mogen worden. Vanuit onze kernopdrachten 
‘Zorgen voor elkaar’ en ‘Op goede basis samen groeien’ werken we hieraan. 

We evalueren school- en groepsbreed de opbrengsten. Ook worden de opbrengsten per kind na 
iedere toets doorgenomen en tijdens groepsbesprekingen besproken. Daarbij analyseren we de 
gegevens, interpreteren deze en nemen vervolgens, waar nodig, actie. 

- Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie 

In de groepen 1 en 2 worden diverse toetsen (Cito) afgenomen en observaties (KIJK!) uitgevoerd 
om de opbrengsten van de kinderen in de kleutergroepen in beeld te krijgen en hier het handelen 
op af te stemmen. 

- Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen. 

o Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) wordt ingezet om mede te bepalen 
welke kinderen meer-/hoogbegaafd zijn. 

o Iedere school heeft een schoolbreed aanbod voor meerbegaafde kinderen, in en/of buiten 
de groep. Regelmatig zijn er contactmomenten met ouders van meerbegaafde kinderen 

- Er zijn geen onderpresterende scholen meer.  
Onze scholen zijn geen onderpresterende scholen. 

- Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties. 

Waar nodig wordt er huiswerk meegegeven. Verder zijn we terughoudend in thuisactiviteiten: 
kinderen hebben het (ook) nodig kind te mogen zijn. 

 
Ambities gericht op professionalisering en de realisatie (cursief weergegeven) 
- De bekwaamheid van de leraren in het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas 

is op orde. 

Leerkrachten zijn hiervoor opgeleid en blijven hierin ontwikkelen. De leerkrachten op onze scholen 
stemmen het onderwijs af op de verschillen in de klas. De kijkwijzer voor goed onderwijs bevat 
hiervoor alle elementen. Het opstellen van een groepsplan, waarin vooraf doordacht wordt wie welk 
onderwijs nodig heeft, tussentijds bijstelling plaatsvindt en aan de hand waarvan achteraf 
geëvalueerd kan worden, vervuld hierbij een goede rol. 

- De bekwaamheid van de leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde. 

o De leerkrachtvaardigheden zijn op orde, zowel pedagogisch als didactisch. 
o Het reflecteren op de opbrengsten vanuit de vraag: ‘wat betekent dit voor mij en wat kan 

ik hierin betekenen’, het analyseren en het aanpassen van het handelen heeft steeds de 
aandacht als er opbrengsten bekend zijn en krijgt vervolg. 

- Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te 

registreren. 

Leraren werken systematisch aan hun bekwaamheden en er is een intensieve gesprekkencyclus 
waar dit steeds aan de orde komt. Stimulans voor registratie is in ontwikkeling, 
professionaliseringsbeleid is opgesteld.  

- Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid (‘personeelsbeleid’).  

Er is een goede gesprekkencyclus en goede begeleiding. 
- Verbetering begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren. 

Er is een gedegen en intensief begeleidings- en ondersteuningsplan voor beginnende leraren, wat 
als positief wordt ervaren. We doen mee met de ‘werkplaatsen’ voor alle startende leerkrachten, 
van start- naar basisbekwaam om hen zo nog beter te begeleiden aan het begin van hun 
onderwijsloopbaan 

- Schoolleiders in regulier onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen 
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De directeur-bestuurder van De Wittenberg is geregistreerd als schoolleider primair onderwijs en 
volgt de leergangen t.b.v. herregistratie. De directeur-bestuurder op De Wartburg volgt een 
opleiding. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 576.312     546.156     

576.312         546.156         

Vlottende activa

Vorderingen 282.751     249.866     

Liquide middelen 1.186.955   1.127.240   

1.469.705      1.377.107      

Totaal 2.046.017      1.923.262      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.343.131      1.298.350      

Voorzieningen 348.056         295.183         

Kortlopende schulden 354.830         329.728         

Totaal 2.046.017      1.923.262      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20162017

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

Baten

Rijksbijdragen 3.693.719      3.538.661      3.404.946    
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 10.632           10.000          17.438         

Overige baten 93.134           75.875          122.104       

Totaal baten 3.797.485      3.624.536     3.544.489    

Lasten

Personeelslasten 3.125.827      3.117.184      2.953.894    

Afschrijvingen 94.290           91.434          83.084         

Huisvestingslasten 183.536         144.950         160.545       

Overige lasten 349.903         310.500         357.691       

Totaal lasten 3.753.556      3.664.068     3.555.214    

Saldo baten en lasten 43.929           39.532-         10.725-        

Financiële baten en lasten 852               3.400           899             

RESULTAAT BOEKJAAR 44.781           36.132-         9.826-          

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2017 ad € 44781 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 31.103          
Bestemmingsreserves privaat 9.254            
Bestemmingsfonds privaat 4.425            

Totaal 44.781         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2017 Begroting 2017 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 43.929       10.725-       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 94.290       83.084       

- Mutaties van voorzieningen 52.873       30.289       

147.163     113.373     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 32.884-       65.038       

- Mutaties kortlopende schulden 25.101       42.679-       

7.783-         22.359       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 183.309     125.007     

Ontvangen interest 852           899           

Totaal 852           899           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 184.161     125.906     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 124.446-     128.104-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 124.446-     128.104-     

Mutatie van liquide middelen 59.715       2.198-         

2017 2016
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 20

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 8

Docentenset 10 Software bij methoden 8

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2017-2018 dat betrekking heeft op 2017 en de in 2017 ontvangen bedragen.

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

10 april 2018
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Eigen vermogen

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Bestemmingsfondsen privaat

Hieronder worden de bestemmingsfondsen opgenomen die gevormd zijn vanuit private middelen, waaraan een 

specifieke bestemming is toegekend door derden. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.
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Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 104,4%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

48,35%

22,09%

48,61%

2017

0,66

0,83

2016

4,14

4,14

1,18%

0,68

0,83

4,18

4,18

-0,28%

20,76%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2017 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2017 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 220.399         11.165           209.234           -                   3.934             5.717              199.583         215.425         15.842           

Inventaris en apparatuur 780.843         540.801          240.042           66.075           2.166             54.151            249.800         842.308         592.509         

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 357.348         260.468          96.880             58.371           2.003             26.319            126.930         410.042         283.112         

Totaal 1.358.590       812.434          546.156           124.446         8.103             86.187            576.312         1.467.775       891.463         

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Gebouwen en terreinen 4.975             1.040             3.934              

Inventaris en apparatuur 4.609             2.443             2.166              

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 5.678             3.675             2.003              

Totaal 15.261           7.158             8.103              

Vorderingen

Debiteuren 44.510            24.717           

OCW/EZ 181.121          168.175         

Gemeenten en GR's 7.676              38.441           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 43.213           10.745           

  Overige overlopende activa              6.230 7.789             

Overlopende activa 49.443            18.534           

Totaal 282.751          249.866         

Liquide middelen

Kasmiddelen 223                132                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.186.732       1.127.108       

Totaal 1.186.955        1.127.240       

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2017 2016

2017 2016

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve Wittenbergschool 664.456         27.978            5.073             697.506         

Algemene reserve De Wartburg 362.925         3.125              -                   366.050         

1.027.380       1.063.556       

Bestemmingsreserve (publiek)

Huisvesting/uitbreiding Wittenbergschool 199.575         -                    5.073-             194.502         

199.575         194.502         

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 55.684           2.895              -                   58.579           

Bestemmingsreserve overblijven Wartburgschool 2.701-             6.359              -                   3.658             

52.983           62.236           

Bestemmingsfonds (privaat)

Schoolfonds Wittenberg 18.980           2.442              -                   21.422           

Schoolfonds Wartburg 568-                1.983              -                   1.415             

18.412           22.837           

Totaal 1.298.350       44.781            -                     1.343.131       

Toelichting overige mutatie eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2017

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 30.338             -                   -                   804                29.534           -                   29.534           

Voorziening voor groot onderhoud 264.845           98.000           44.322           -                    318.523         173.440         145.083         

Totaal 295.183           98.000           44.322           804                348.056         173.440         174.616         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2017

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 30.338             -                   -                   804                29.534           -                   29.534           

30.338             -                   -                   804                29.534           -                   29.534           

Stand per 31-12-2017Stand per 1-1-2017

Bestemmingsreserve huisvesting/uitbreiding De Wittenbergschool:

De reserve is ontstaan in 2013 toen de gemeente € 203.803,- beschikbaar heeft gesteld voor de huisvesting van een 16e groep. In 

2016 zijn enkele lokalen bijgebouwd, waaronder een lokaal voor de 16e groep. De bouwkosten voor deze groep à € 202.940  zijn 

gefinancierd met het geld wat de gemeente in 2013 beschikbaar heeft gesteld en geactiveerd op de balans. Hierop wordt in 40 jaar 

tijd afgeschreven. De afschrijvingskosten op deze investering à €5.073,- zijn in minder gebracht op de bestemmingsreserve 

huisvesting Wittenberg.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 49.105            47.169           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 117.368          120.762         

Schulden ter zake van pensioenen 35.760            29.965           

Kortlopende overige schulden 40.230            38.042           

242.463          235.939         

Overlopende passiva

  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 15.116           -                   

  Vakantiegeld en -dagen 97.251           93.790           

Overlopende passiva 112.367          93.790           

Totaal 354.830          329.728         

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Lerarenbeurs 17/18 2017-2018 DL/B/110284             12.093             12.093 

Lerarenbeurs 17/18 2017-2018 DL/B/110284             12.093             12.093 

Totaal             24.186             24.186 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2017 2016
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 3.422.943      3.220.681      3.176.610      

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 9.070             65.107           -                    

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 117.878         114.942         77.456           

126.948         180.049         77.456           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 143.827         137.931         150.880         

Totaal 3.693.719      3.538.661      3.404.946      

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Gemeentelijke bijdrage educatie -                    -                    2.250             

  Overig 10.632           10.000           13.982           

10.632           10.000           16.232           

Overige overheidsbijdragen -                    -                    1.206             

Totaal 10.632           10.000           17.438           

 

Overige baten

Verhuur 7.830             1.000             9.114             

Overige

  Verenigingsbaten 28.982           17.550           26.944           

  Overige baten personeel 27.423           25.000           75.723           

  Overige 28.899           32.325           10.323           

85.304           74.875           112.990         

Totaal 93.134           75.875           122.104         

Begroting 2017 20162017
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Begroting 2017 20162017

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 1.880.224      1.876.107      1.859.533      

Overige looncomponenten 348.301         349.912         361.594         

Sociale lasten 480.763         460.116         453.413         

Pensioenpremies 290.806         257.474         241.447         

3.000.092      2.943.609      2.915.988      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 804-                -                    681                

Personeel niet in loondienst 64.336           8.000             6.421             

Overige

  (Na)scholingskosten 90.690           80.000           108.259         

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 21.789           10.000           10.454           

  Kosten werving personeel 18.376           3.500             27.203           

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 5.336             5.500             5.247             

  Representatiekosten personeel 18.632           5.000             13.797           

  Overige 7.378             61.575           8.711             

Totaal overige 162.201         165.575         173.671         

225.733         173.575         180.774         

Af: uitkeringen 99.998-           -                    142.867-         

Totaal 3.125.827      3.117.184      2.953.894      

Het aantal personeelsleden over 2017 bedroeg gemiddeld 53 FTE. (2016 53)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 9.651             5.808             4.962             

Inventaris en apparatuur 56.317           59.334           50.884           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 28.321           26.292           27.239           

Totaal 94.290           91.434           83.084           

Huisvestingslasten

Onderhoud 20.837           20.000           26.878           

Energie en water 34.673           39.000           36.180           

Schoonmaakkosten 12.263           13.750           12.072           

Belastingen en heffingen 3.087             3.250             3.589             

Dotatie voorziening onderhoud 98.000           66.000           77.750           

Bewaking/beveiliging 3.701             1.750             2.103             

Overige 10.974           1.200             1.973             

Totaal 183.536         144.950         160.545         
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Begroting 2017 20162017

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 50.100           53.350           52.408           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 4.372             7.000             7.623             

Telefoon- en portokosten e.d 4.975             4.750             7.313             

Kantoorartikelen 818                1.700             1.095             

Verenigingslasten 10.229           16.900           39.895           

Bestuurs-/managementondersteuning 21.090           12.350           23.844           

91.583           96.050           132.178         

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 1.032             1.000             2.141             

1.032             1.000             2.141             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 97.860           76.000           79.360           

Computerkosten 42.573           53.000           48.569           

Kopieer- en stencilkosten 25.417           28.000           31.135           

Overige lasten 24.957           17.000           15.243           

190.807         174.000         174.307         

Overige

Kantinekosten 12.785           11.000           12.833           

Cultuureducatie 21.367           5.000             12.883           

Schoolkrant 5.709             5.500             7.254             

Abonnementen 2.400             1.700             2.389             

Medezeggenschapsraad 25                 750                40                 

Overige 24.194           15.500           13.666           

66.480           39.450           49.065           

Totaal 349.903         310.500         357.691         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 4.372             7.000             7.623             

Accountantslasten 4.372             7.000             7.623             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 852                3.400             899                

Totaal 852                3.400             899                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
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WNT-verantwoording 2017 - 31189

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

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Duur functie in 2017 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/12 N.v.t.

Taakomvang (in fte) 1,07                1,0                     0,8                         -                      
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee nee ja nee

Dienstbetrekking (ja/nee) ja ja ja n.v.t.

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum € 107.000 € 44.852 € 89.613 € 0

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 81.185 € 25.995 € 41.044 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 12.295 € 4.122 € 6.450 € 0

Subtotaal € 93.481 € 30.117 € 47.494 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totale bezoldiging € 93.481 € 30.117 € 47.494 € 0

Gegevens 2016

Duur functie in 2016 01/01 - 31/12 n.v.t. 01/11 - 31/12 01/01 - 31/10

Omvang dienstverband 2016 (fte) 1,15 n.v.t. n.v.t. 1,0

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 84.030 € 0 € 7.782 € 66.146

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.788 € 0 € 1.111 € 8.178

Totaal bezoldiging 2016 € 94.818 € 0 € 8.893 € 74.324

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

2016 € 106.000 € 0 € 17.715 € 88.285

1A Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling of gewezen topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde 

Grondslag te Scherpenzeel van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te

Scherpenzeel is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee

bedraagt het bezoldigingsmaximum € 107000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en

voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit

groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

A.R. 

Bronkhorst

M.W. de Korte A. Frietema A. Frietema
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Bedragen x € 1

Duur functie in 2017 01/01 - 01/08

Taakomvang (in fte) 0,4                  
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee

Dienstbetrekking (ja/nee) nee

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum € 79.376

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 37.252
Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 37.252

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 37.252

Gegevens 2016

Duur functie in 2016 01/12 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte) 0,5

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 4.986

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totaal bezoldiging 2016 € 4.986

Individueel bezoldigingsmaximum 2016 € 10.675

1A Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling of gewezen topfunctionarissen                                  - VERVOLG

A. v.d. Berkt
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1D Topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Geer van de J. Voorzitter

Grootveld van R. 2e voorzitter

Helden van A.M. Secretaris

Brink van den H. Penningmeester

Meerkerk D.C. 2e penningmeester

Rebel D.J. Algemeen Adjunct

Bakker F. Lid

Jager de J.T. Lid

Leeuw de M. Lid

Karens J.G. Lid

Schneider M.R. Lid

Ettekoven van A. Lid
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

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

van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging tot het Verstrekken van 

Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel  gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het 

Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te 

Scherpenzeel  op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 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 2017.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017;  

2. de staat van baten en lasten over 2017; en  

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

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 

Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel  zoals vereist in de Verordening inzake de 

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

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

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

basis voor ons oordeel.  

 

  



 

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 2017 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 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

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

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

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

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

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

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

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

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 



 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

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

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

fouten en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Geldermalsen, 11 april 2018 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA 

 

 

 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

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

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

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

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

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

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

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

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

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

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

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

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

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

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

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Ten behoeve van 13 ProWise Pro Line digiborden is een contract afgesloten met De Lage Landen Vendorlease. Het 

contract loopt per november 2016 en heeft een looptijd van 60 maanden. De contractwaarde betreft €10.206,- per 

jaar.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE WITTENBERGSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.902.792 1.830.663  1.773.341  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies -               -               2.250        

Overige baten 46.839      48.825      57.232      

Totaal baten 1.949.630  1.879.488  1.832.823  

Lasten

Personeelslasten 1.617.263  1.612.556  1.551.158  

Afschrijvingen 55.069      55.278      49.150      

Huisvestingslasten 92.614      72.000      73.121      

Overige lasten 157.137    136.150    154.199    

Totaal lasten 1.922.084  1.875.984  1.827.627  

Saldo baten en lasten 27.546      3.504        5.196        

Financiële baten en lasten 431           2.000        509           

Netto resultaat 27.977      5.504        5.705        

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE WARTBURG

Baten

Rijksbijdragen   1.790.927 1.707.998  1.631.605  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 10.632      10.000      15.188      

Overige baten 17.314      9.500        37.929      

Totaal baten 1.818.873  1.727.498  1.684.722  

Lasten

Personeelslasten 1.508.564  1.504.628  1.402.736  

Afschrijvingen 39.221      36.156      33.934      

Huisvestingslasten 90.922      72.950      87.424      

Overige lasten 177.277    157.450    163.598    

Totaal lasten 1.815.983  1.771.184  1.687.692  

Saldo baten en lasten 2.890        43.686-      2.970-        

Financiële baten en lasten 235           900           182           

Netto resultaat 3.125        42.786-      2.788-        

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 6.078        6.000        4.826        

Collecten kerken/donaties/giften 4.354        3.550        4.401        

Bijdragen m.b.t. fondsen -               5.000        15.132      

Overige baten 2.506        3.000        2.585        

Totaal baten 12.938      17.550      26.944      

Lasten

Personele lasten 1.678        -               342           

Representatiekosten 132           400           1.260        

Leerlinggebonden activiteiten 7.278        7.500        9.311        

Lasten overblijven -               -               7.000        

Lasten m.b.t. fondsen -               5.000        19.538      

Overige lasten 1.141        4.000        2.444        

Totaal lasten 10.229      16.900      39.895      

Saldo baten en lasten 2.709        650           12.951-      

Financiële baten en lasten 186           500           208           

Netto resultaat 2.895        1.150        12.743-      

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN HET SCHOOLFONDS DE WITTENBERG

Baten

Bijdrage schoolfonds 802           -               -               

Bijdrage overblijven 3.469        -               -               

Totaal baten 4.271        -               -               

Lasten

Lasten schoolfonds 1.603        -               -               

Lasten overblijven 226           -               -               

Totaal lasten 1.829        -               -               

Netto resultaat 2.441        -               -               

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN HET SCHOOLFONDS DE WARTBURG

Baten

Bijdrage schoolfonds 3.856        -               -               
Bijdrage overblijven 7.917        -               -               

Totaal baten 11.773      -               -               

Lasten

Lasten schoolfonds 1.873        -               -               

Lasten overblijven 1.558        -               -               

Totaal lasten 3.431        -               -               

Netto resultaat 8.342        -               -               

2017 Begroting 2017 2016
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