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Bericht van de secretaris 
 

 
L.S., 

 
Voor u ligt het bestuursverslag 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 bestuursverslag willen wij als bestuur verantwoording afleggen van het gevoerde 
beleid. Het bestuur doet dit aan verscheidene belanghebbenden, waaronder ouders, leden van de 

schoolvereniging, personeel, medezeggenschapsraad, commissie van toezicht, inspectie en Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 

Er is veel om dankbaar voor te mogen zijn. Alle direct bij de school betrokkenen zijn in het leven 
gespaard. Het leerlingenaantal van beide scholen groeit nog steeds. Met de gerealiseerde uitbreiding 

van De Wartburg beschikken nu beide scholen over voldoende ruimte om onderwijs te geven. Een 
zorgpunt is dat door het terugtreden van dhr. Frietema er een, tot nog toe, onvervulde vacature is 

ontstaan van directeur-bestuurder op De Wartburg. 

 
‘Op goede basis samen groeien’ en ‘Zorgen voor elkaar’ staat er in de logo’s van onze scholen. 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.  

 

Iedere schooldag is er lesgegeven. Het belangrijkste blijft dat we identiteitsgebonden onderwijs 
blijven geven. Gods Woord mocht iedere schooldag weer opengaan. 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? 

 

Wartburg en Wittenberg; twee namen die in dit Luther-herdenkingsjaar ons veel te zeggen hebben. Dit 
bestuursverslag biedt veel informatie over het werk dat gedaan is. Een citaat van Luther zou ons 

bescheiden moeten maken: “Christus moest mens worden om mensen te onderwijzen; als wij kinderen 
onderwijzen, dan moeten wij met hen kleine kinderen worden. God zou willen dat dit kinderspel goed 

gespeeld werd!” Het gebed om Gods zegen en ondersteuning zijn ook voor de toekomst onverminderd 
nodig. 

 

 
Scherpenzeel/Woudenberg, 1 mei 2017  

 
 

 

 
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 23 mei 2016 zijn de zittende bestuursleden D.C. Meerkerk en R. van 
Grootveld herkozen. In plaats van dhr. Methorst is dhr. J.G. Karens gekozen. 

Dhr. Methorst 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 is als volgt: 
 

Naam Functie Benoemd in* herkozen Aftredend in* 

F. Bakker Lid 2014  2018 

H. van den Brink 1e penningmeester 2010 2014 2018 

A. van Ettekoven 2e secretaris 2006 2009 en 2013 2017 

J. van de Geer 1e voorzitter 2009 2015 2019 

R. van Grootveld 2e voorzitter 2014  2016 2020 

A.M. van Helden 1e secretaris 2013  2017 

J.T. de Jager  Lid 2015  2019 

J.G. Karens Lid 2016  2020 

D.C. Meerkerk 2e penningmeester 2015  2016 2020 

D.J. Rebel  Algemeen adjunct 2015  2019 

M.R. Schneider Lid 2012 2014 2018 

*Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Na een zittingsperiode van acht jaar 

zijn ze niet meer herkiesbaar. 
 

De bestuursleden zijn meestal ook ouder van schoolgaande kinderen, maar hebben geen directe relatie 
met de scholen en/of medewerkers van de scholen. Binnen het bestuur is een taakverdeling gemaakt 

voor een zestal portefeuilles: Identiteit, Onderwijs, Personeel en Organisatie, Financiën en huisvesting, 

Communicatie en PR, Kwaliteitszorg.  
 

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 is het afgelopen jaar iets gedaald tot het aantal van 295 leden 

(31-12-2016). 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 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 aan de hand van het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd 

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

verantwoordelijk voor de uitvoering van het 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. 

                                                 
2 Een uitzondering daarop vormt het overleg met de accountant. Dit voeren wij niet rechtstreeks, 
maar is om efficiencyredenen gestructureerd via ons administratiekantoor. 
 
3 Voor wat betreft het beleid aangaande identiteit, toelatingsbeleid en (benoeming) personeel blijft 
de uitzondering bestaan. Dit raakt onze grondslag en is onopgeefbaar. Hiermee zijn we als bestuur 
ook meer uitvoerend bezig of erbij betrokken. 
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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 dit goed, bijvoorbeeld in de vorm van goedkeuring van de begroting en 
schoolplannen.  

3. Uitvoering van beleid gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directie. Rapportage vindt plaats 

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

 
Als hulpmiddel voor de invulling van bovenstaand model wordt een jaaragenda gebruikt. In een 

jaarcyclus komen de hiervoor bedoelde verantwoordings- of managementrapportages, identiteit, 
evaluaties en het vaststellen van school- en jaarplannen periodiek en systematisch terug. In het 

kalenderjaar 2016 is binnen deze vergaderkaders twaalf maal vergaderd.  

 

1.4.1 Zelfevaluatie Toezicht  

 
In juni 2016 heeft er een Zelfevaluatie Toezicht plaatsgevonden. De geledingen Bestuur, Toezicht, MT, 

(G)MR zijn hierbij betrokken geweest. De evaluatie is uitgevoerd volgens de handreiking Evaluatie intern 

toezicht van de VGS. De evaluatie heeft een aantal praktische verbeterpunten opgeleverd. Deze zijn 
verwerkt. Algemene conclusie is dat alle betrokkenen steeds meer de verantwoordelijkheid nemen in 

de hun toebedeelde rol. Ook voor het komende jaar zal het ontwikkelen van het gekozen bestuursmodel 
de aandacht vragen.  

  
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. 

 

Dhr. A. Frietema, directeur-bestuurder van De Wartburg, heeft te kennen gegeven te willen stoppen in 
deze functie en graag verder te gaan als leerkracht. Na een voorbereidingstraject heeft dit formeel per 

1 november 2016 gestalte gekregen.  
 

Vele jaren heeft dhr. Frietema zich als directeur ingezet voor de kinderen, ouders en personeel van De 

Wartburg. Het bestuur is dhr. Frietema bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die hij de achterliggende 
jaren geleverd heeft. 

 
Direct na de zomervakantie is een werving-en-selectietraject gestart voor het werven en selecteren van 

een nieuwe directeur-bestuurder. Een profielschets is opgesteld waarin het profiel kenbaar is gemaakt 
waaraan voldaan moet worden. Voor het vervullen van de vacature wordt een gemandateerd directeur–

bestuurder gezocht om leiding te geven aan het waarborgen en uitbouwen van de grondslag en het 

doel van de school en om het onderwijs overeenkomstig de visie van de school vorm te geven. Een en 
ander is verder uitgewerkt in de genoemde profielschets.  

Op basis daarvan zijn in september en in november twee werving-en-selectierondes georganiseerd. 
Helaas kon een passende kandidaat nog niet geselecteerd worden.  

 

Tijdelijke waarnemening is gedurende dit cursusjaar waargenomen door mevr. E. Molenaar. Eerst in de 
vervanging van dhr. A. Frietema tijdens zijn ziekte en daarna tot aan 1-1-2017 in de vervanging van de 

vacature. Om de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur gekozen voor een tijdelijke vervanging 
van de post directeur-bestuurder in de persoon van dhr. B. van den Berkt. 

 
Het bestuur wil de managementteams, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend 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 
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dagelijks mogen leveren in het besef daarin volledig afhankelijk te zijn van de zegen van de Heere. 
 

 

1.5 Identiteit 
 

1.5.1 Overleg met kerkenraden 

 

In 2016 heeft een overleg met de kerkenraden van de participerende kerken plaatsgevonden. Dit 

overleg vullen we thematisch in. Dhr. Moens, voorzitter van het CvB van de VGS, heeft een lezing 
gehouden over ‘de toekomst van het reformatorisch onderwijs’. Het overleg wordt van beide kanten als 

nuttig ervaren. Er wordt actief door alle kerkenraden meegedacht en -geleefd. Ook worden 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 zeer. 
 

1.5.2 Ouderavonden 

 

Het bestuurlijke jaarthema voor 2016 was: ‘Veilig (leef) klimaat’. De ouderavonden op de beide 

locaties stonden in het kader van deze thema’s.  
 

1.5.3 Wet Medezeggenschap Scholen 

 

De medezeggenschapsraden hebben ook gedurende 2016 hun gewaardeerde werk weer mogen doen. 
Ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft zijn bijdrage geleverd. Ten aanzien 

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

intensief kennis van de jaarrekening.  
 

1.5.4  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.  
 

1.5.5 Bezinningsavond 

 
Eén van de genoemde bestuursvergaderingen is samen met de managementteams en de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benut om ons te verdiepen in het thema ‘Onze kinderen 
veilig vormen’. Dit mede in het licht van het bestuursjaarthema: ‘Veilig (leef)klimaat’ en ‘Vorming’.  
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2. Bestuursverslag 2016 De Wartburg 
 
2.1 Algemeen  
 

Het afgelopen jaar is dagelijks op De Wartburg Gods Woord opengegaan. Wat een voorrecht om dat 

in deze huidige tijd te mogen doen. We hebben met allen die betrokken zijn bij de school voor bijna 
400 kinderen mogen zorgen. 

Een jaar waarin we in onderlinge verbondenheid het werk op school mochten doen.  
Het was een bijzonder jaar. Na 24 jaar nam André Frietema afscheid als directeur van de school. Hij 

blijft wel verbonden aan De Wartburg als leerkracht. De vacature voor directeur-bestuurder die 
daarna ontstond, is nog niet ingevuld in 2016.  

Er waren diverse zorgen onder het personeel en bij gezinnen; ook waren er verblijdende momenten.  

In dit verslag leest u iets van het vele werk dat 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 weg en 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.  

 

2.2 Identiteit 
 

In het jaar 2016 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.  
  

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. 
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Deze missie, die we ook in 2016 dagelijks gestalte hebben gegeven, is: 

 

“Zorgen voor elkaar” 
 

Onze missie is afgeleid van “God liefhebben 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 dagopening is een duidelijk moment van 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, ervoor kozen 
om hun kind op een andere school aan te melden. Ook zijn er twee gezinnen die om redenen van 

identiteit de overstap hebben gemaakt naar De Olijfboom, de prot.-chr. school in Woudenberg.  
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 lesbezoeken, ook door bestuursleden, zijn 

dit momenten waarop soms even van hart tot hart gesproken kan worden.  

 
 

De kerkelijke achtergrond van de leerlingen per 1 oktober 2016 
 

Gezindte 2014 

 

2015 2016 

Gereformeerde Gemeente 
Totaal 

   Scherpenzeel 
   Amersfoort 
   Zeist 
 

 
197 

87 
90 
20 

 
189 

88 
84 
17 

 
183 

82 
82 

20 

Hersteld Hervormde Kerk 111 118 119 

Protestantse Kerk in Nederland 24 24 40 

Oud Gereformeerde Gemeente 18 18 18 

Gereformeerde Gemeente in Ned. 7 9 7 

Christelijk Gereformeerd 6 6 4 

Overig 6 4 4 

Totaal 369 368 375 

 

 

2.3 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 ervoor dat leerlingen zich welbevinden en van daaruit 
gaan leren. Voor dit klimaat 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 voor en blij mee zijn. Dagelijks geven ongeveer 30 

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 hopen we in 2017 verder uit te werken.  

Het bestuur beschouwt het samenvattend oordeel als een compliment voor het team van De 

Wartburg. 

 

In de zomer van 2015 is een nieuwe schoolplanperiode ingegaan. Voor het schooljaar 2015/2016 

hebben we gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen.  
Ook voor het schooljaar 2016-2017 hebben we doelstellingen geformuleerd op de 8 onderdelen waaraan 

we werken. In 2016 hebben de volgende schoolplanonderdelen een plaats gekregen: 
 

Identiteit 
Binnen het schoolplan identiteit krijgt vorming van onze leerkrachten en het gesprek over de identiteit 

binnen de Bijbelse geschiedenissen en tijdens ons hele onderwijs gestalte. Voortdurend gestalte geven 

aan het gesprek hierover, gefundeerd op de Drie Formulieren van Enigheid is belangrijk om de identiteit 
binnen de school levend te houden.  

 
Zorgen voor elkaar 
De methode ‘Leefstijl’ voor sociale vaardigheden wordt wekelijks gebruikt in de groepen. Het team is 

hierin verder geschoold door een cursus in september. Ook is daarbij het nieuwe anti-pestprotocol 
geïntroduceerd. Naast groepsvorming binnen de klassen is er ook gewerkt aan blijvende groepsvorming 

binnen het team. Voor het pedagogisch klimaat op school kregen wij een ‘goed’ als beoordeling.  
 

Goed onderwijs 
Het achterliggende jaar zijn de in 2015 genomen stappen gecontinueerd. We monitoren de resultaten 

binnen de school nauwgezet. Dit doen we op individueel, op groeps- en op schoolniveau. Vanuit het 

inspectierapport waren er enkele verbeterpunten; deze waren voornamelijk op het terrein van goed 
onderwijs en dan specifiek het onderwijs aan de verschillende niveaus in de groepen.  

 
Passend onderwijs 
De instroom van tussentijdse zorgleerlingen wordt met behulp van ons schoolprofiel en aan de hand 

van de gestelde criteria vanuit het schoolplan ‘passend onderwijs’ zorgvuldiger afgewogen en de 
draagkracht/draaglast van alle leerlingen en teamleden wordt daar expliciet in meegenomen. Voor het 

onderdeel passend onderwijs kregen wij een ‘goed’ als beoordeling.  
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Engels 
Tijdens bouwvergaderingen zijn de doelen van Engels geëvalueerd en aangescherpt en good practices 
uitgewisseld. Vijf collega’s hebben zich bij laten scholen op het gebied van Engels. Wekelijks wordt er 

in groep 1 tot en met 8 Engels gegeven. De resultaten laten een heel lichte stijgende lijn zien. 
Scholing van leerkrachten is de belangrijkste motor voor resultaatverbetering, zo laat onderzoek zien. 

Dit heeft dan ook onze blijvende aandacht. 
 

Motoriek 
De vorig jaar gemaakte leerlijn voor grove en fijne motoriek en bewegingsonderwijs voor groep 1-3 is 
dit jaar in de praktijk uitgevoerd. Voor de gymlessen van de kleuters is een methode en materiaal 

aangeschaft en er is weer een gymlokaal binnen de school beschikbaar gekomen.  
 

Wondering the World 
Voor groep 7 zijn alle lesmaterialen voor deze nieuwe methode aangeschaft. In heel 2016 werd in 

groep 5 en 6 met deze methode gewerkt. Vanaf zomer 2016 is er ook in groep 7 en 8 gewerkt met 

Wondering the World. Naast Wondering the World is vastgesteld welke exempels er in de 
verschillende bovenbouwgroepen nog gegeven worden.  

 
Oudercommunicatie 
De vorig jaar geïntroduceerde persoonlijke afstemming rondom oudercontacten heeft dit jaar haar 

voortgang gekregen. We merken dat een pro-actieve houding van de leerkrachten en ouders helpt om 
tot nog betere zorg te komen rondom de kinderen.  

 
Professionele leergemeenschap 
Binnen de professionele leergemeenschap zijn de leerkrachten samen aan het leren en reflecteren over 
hun eigen onderwijspraktijk. Centraal staat daarbij dit jaar de visie van De Wartburg op het onderwijs 

en het leren van de kinderen. Het levend houden van de visie en samen daarmee bezig zijn brengen 

ons onderwijs op een hoger niveau. Er is dit jaar gekozen voor een integratie van dit thema in team-, 
bouw- en maatjesmomenten. In september zijn we gestart met een scholingsmoment waarbij het hele 

team betrokken was. Daarnaast zijn er zeven collega’s die extra scholings- en vormingsmomenten met 
expertise van buiten volgen. De kwaliteitszorg en de ambitie van de school beoordeelde de inspectie als 

‘goed’.  

 
Sociale veiligheid 
Het bestuurlijke jaarthema is ‘Veilig (leef)klimaat’. Landelijk is er veel aandacht voor sociale veiligheid. 
Dit thema heeft regelmatig de aandacht gekregen. Onze methode ‘Leefstijl’, maar ook ons nieuwe anti-

pestprotocol horen bij dit thema. Daarnaast hebben we met meer dan 25 collega’s een cursusdag 

gevolgd vanuit ‘Veilig Thuis’. De inspecteur beoordeelde de veiligheid op De Wartburg als ‘goed’.  
 

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 

vooruitgaan. 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 leerlinggebonden financiering (‘rugzak’)/ 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 2016 (oktober-telling) bezocht door 375 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 zal per 1 maart (2017) 16 groepen tellen. Vanaf november 2016 

hebben we de beschikking over 16 reguliere lokalen. Deze nieuwe lokalen, alsmede enkele nevenruimtes 
en een personeelskamer zijn in november 2016 opgeleverd en in gebruik genomen.  

 

De formatie en aantal leerlingen 

Jaar  2012 – 2013  2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen  

(per 1 okt) 

 347  367 368 375 

Aantal fte  18,8  21,1 22,47 22,5 

 
De herkomst naar gemeente is per 1 oktober 2016 als volgt:  

Gemeente Aantal leerlingen per 

01-10-2015 
 

Aantal leerlingen per 01-

10-2016 

Woudenberg 348 353 

Utrechtse Heuvelrug 10 9 

Soest 3 - 

Leusden 2 2 

Amerongen 2 1 

Scherpenzeel 2 8 

Renswoude 1 1 

Renkum  1 

Totaal 368 375 

 

Jaar 2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Aantal lln cluster 1 
(gezicht) 

    

Aantal lln cluster 2 

(gehoor) 

2 2 1 3 

Aantal lln cluster 3 
(lichamelijke / langdurig 

ziek) 

1 1 1 1 

Aantal lln cluster 4 

(gedrag) 

  4 5 

Aantal lln 

hoogbegaafdheid 

   1 

TOTAAL aantal lln 

arrangement 

3 3 6 10 

Jaar  2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen 347 367 368 375 

Aantal verwijzingen SBO 0 1 0 2 

Percentage 0% 0,3% 0% 0,5% 
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Opbrengsten 
 

In het inspectierapport is duidelijk weergegeven dat de opbrengsten voldoende zijn. De tussen- en 

eindopbrengsten liggen op het niveau dat van ons verwacht kan worden. De resultaten van de eindtoets 
Route 8, in onderstaande tabel, laten dit zien; deze zijn hoger dan het landelijk gemiddelde in 

verhouding tot vergelijkbare scholen.  
Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de Eindtoets Route 8 te laten maken omdat deze adaptief 

is af te nemen, minder tijd in beslag neemt en een uitgebreider leerlingrapport 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  2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen 33 51 53 35 

Gemiddelde score Wartburg 536,3 534 206 212,5 

     

Landelijke gemiddelde 534,7 534,4 200 205,8 

 

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 leerlingniveau. 

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 

(Aant.) 

2014 

(In %) 

2015 

(Aant.) 

2015 

(In %) 

2016  

(aant) 

2016 

(in %) 

VMBO 

(BB/KB) 

12 27% 16 30 5 15 

VMBO 
(GL/TL) 

7 16% 6 11 9 25 

HAVO 16 36% 23 42 12 35 

VWO 9 21% 9 17 9 25 

TOTAAL 44 100% 54 100 35 100 

 

2.4 Personeel 
 

Op De Wartburg zijn ruim 35 personeelsleden. Leerkrachten, IB’ers, maar ook onderwijsondersteunend 

personeel. Ook voor hen allen geldt de missie van de school: Zorgen voor elkaar. De leerkrachten en al 
het personeel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welbevinden en het onderwijs aan onze 

leerlingen. 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! 

 
Jaar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen 41 45 53 35 

   9 (vwo) 9 (vwo) 

1 Havo/VWO 15 24 22 (havo)  12 (havo) 

2 VMBO TL/GL 13 8 6 9 

3 VMBO KB 10 3 13 3 

4 VMBO/B (LWOO) 3 10 3 2 
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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 daarom 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 een voldoende budget beschikbaar voor scholing en professionalisering.  

André Frietema heeft in het achterliggende schooljaar besloten om zijn laatste jaren op De Wartburg in 

de functie van leerkracht te willen werken, en heeft daarom zijn directietaken beëindigd. In 2016 zijn 
er 2 sollicitatierondes geweest onder leiding van Compaengroep. Tot onze grote spijt was het niet 

mogelijk om een directeur-bestuurder te benoemen. De tijdelijke waarneming gedurende het jaar 2016 
is gedaan door Erna Molenaar, teamleider bovenbouw. Per 1 januari 2017 is er een interim-directeur 

benoemd: Bertus van den Berkt. In 2017 hopen we verder te gaan met het traject van werving en 
selectie.  

Door de groei van de school zijn er twee nieuwe leerkrachten benoemd. Ook heeft zich er een wisseling 

in het schoonmaakteam voorgedaan.  
Diverse collega’s waren in het achterliggende jaar langdurig of wat korter afwezig door ziekte.  

Ons team bestaat op 31 december 2016, met zowel managementteam, interne begeleiding, 
onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel, uit 40 personen.  

 

Het algemene ziekteverzuim is afgelopen jaar sterk gestegen. Veel vervanging is wel intern gedaan of 
geregeld; daardoor zijn de kosten van vervanging erg laag gebleven.  

 
Het ziekteverzuim 

Jaar 2012 – 2013 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 

Percentage ziekteverzuim  5,0  0,64 0,89 4,35 

Landelijk ziekteverzuim  6,2   6,5 6,1 6,1 

 
Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
Onderwijsinstellingen zijn eigenrisicodrager als het gaat om WW uitkeringen. Dit betekent dat de 

WW lasten door de school gedragen worden, wanneer het dienstverband van de werknemer 
beëindigd wordt. Onze school heeft deze risico’s afgedekt middels de aansluiting bij het BWGS 

(Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). Dit neemt niet weg dat er een 
aantal regels gelden om voor vergoeding van de WW lasten in aanmerking te komen. Binnen onze 

scholen zijn we bekend met de risico’s die op financieel terrein gelopen kunnen worden. Alvorens 

er een beslissing genomen wordt, vindt vaak eerst overleg plaats met de Stichting BWGS. 
 

2.5 Financiën, huisvesting en beheer 
 

Financiën 
 
Het kalenderjaar 2016 is afgesloten. In relatie tot de begroting is deze met een positief resultaat 

afgesloten. Echter, gebleken is dat de kosten van de nieuwbouw hoger zijn dan begroot. Om die reden 
is ruim € 63.000,- toegevoegd vanuit de onderhoudsvoorziening. 

Gevolg is dat de onderhoudsvoorziening niet op peil is. Bovendien moeten noodzakelijke 
onderhoudsactiviteiten  worden uitgevoerd.  

Om die reden zal de onderhoudsdotatie moeten worden verhoogd. Eén en ander is in onderzoek om 

inzage te krijgen in de onderhoudsvoorziening voor de komende 20 jaar. 
 

Huisvesting 
In 2016 is er gestart met de bouw van 5 nieuwe lokalen. Het was een drukke periode met bouwen, 

opleveren en in gebruik nemen. Wij zijn dankbaar dat we nu van de 5 nieuwe lokalen en enkele 
nevenruimtes gebruik mogen maken. Voor het geven van goed onderwijs is het belangrijk dat ook het 

speellokaal en het handvaardigheidslokaal weer voor hun eigenlijke doel kunnen worden gebruikt. De 

architect was Roos Ros uit Oud-Beijerland; het bouwbedrijf Jan Hardeman uit Woudenberg en het 
geheel is gecoördineerd door de bouwkundig manager dhr. Zwemer. Het is ook goed om hier op te 

merken dat een scherpe aanbesteding, een bezuiniging door het bouwbedrijf en de samenwerking met 
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ouders en anderen hebben geresulteerd in een bijzonder project. We zijn daarbij alle geledingen 
dankbaar zijn voor hun houding en inzet.  

 

Een actualisatie van de MOP, nu de nieuwbouw in gebruik is genomen, staat gepland voor januari 2017. 
Naar verwachting zal er de komende jaren veel onderhoud aan de school nodig zijn; de jaarlijkse dotatie 

zal daarvoor moeten worden verhoogd,( zie onder financiën) wat met de uitbreiding van het gebouw 
van 11 naar 16 lokalen ook geheel in de lijn der verwachting lag.  

 

2.6 Communicatie en relatie 
 

Ouders en contacten 
Rondom de kinderen zijn er veel contacten tussen leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Deze 

contacten zijn erop gericht dat de leerlingen zich welbevinden en het onderwijs goed wordt afgestemd. 
Naast de contacten met de de  leerkrachten en de interne begeleiding rondom het kind zijn er ook 

enkele informatie- en bezinnende momenten georganiseerd. De belangstelling hiervoor is positief.  

 
Het onderwijs op onze school kunnen we alleen vormgeven met hulp van ouders en andere vrijwilligers. 

Juist ook in het achterliggende jaar hebben we vaak een beroep gedaan voor allerlei werkzaamheden; 
we zijn dankbaar dat we zo samen voor de school en voor onze kinderen mogen zorgen!  

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

praktijk en de allerlei schoolontwikkelingen. 
In 2016 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. In het najaar van 
2016 waren er 2 MR-leden aftredend en niet herkiesbaar i.v.m. hun zittingstermijn. Wij bedanken ook 

vanaf deze plaats dhr. Van der Graaf en dhr. Huisman voor hun positieve bijdrage en inzet de afgelopen 

jaren. Dhr. H. Hommersom (oudergeleding) en dhr. J. Dekker (personeelsgeleding) zijn gekozen en 
zullen in januari 2016 starten met het werk voor de MR. Wijsheid en Gods zegen toegewenst in deze 

taak! De GMR-leden vanuit Woudenberg zijn ongewijzigd gebleven. Het is onze wens dat de 
samenwerking zoals die in afgelopen jaren is geweest, voortgezet mag worden.  

 

 
Samenwerking 
Ook in 2016 is het traject van samenwerking tussen beide (waarnemend) directeuren voortgezet. 
Ondanks het stoppen van André Frietema als directeur was is er op constructieve wijze samengewerkt 

en was er standaard maandelijks afstemming over zaken die beide scholen betreffen en worden de 

voordelen van samenwerking benut.  
Door de goede samenwerking, vanuit de rol van directeur-bestuurder, is er ruimte voor het bestuur om 

zijn meer toezichthoudende rol te vervullen. Samen met het bestuur zijn deze ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar verder uitgewerkt.  

Wat betreft samenwerking met andere basisscholen zijn er samenwerkingscontacten binnen het 
samenwerkingsverband Berséba, waarbij onze school valt onder 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. 
 

Daarnaast ontmoeten de directeuren van de ‘Vebakowosz-scholen’ (reformatorische basisscholen uit 
Achterberg, Barneveld, Doorn, Ede, Kootwijkerbroek, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) 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 scholen voor voortgezet onderwijs. 
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Gemeente 
In het afgelopen jaar zijn er goede contacten geweest met de gemeente Woudenberg binnen de LEA 

(Lokale Educatieve Agenda). Daarnaast is er meer dan gemiddeld contact geweest rondom de bouw en 

de opening van de school. Ook binnen de bouwcommissie was de gemeente op een positieve en 
constructieve manier vertegenwoordigd.  

  
2.7 Kwaliteitszorg 
 

De kwaliteitszorg binnen de school is door de inspectie als goed beoordeeld. Een samenhangend 
systeem van audits en de uitwerking daarvan zorgen ervoor 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 positief gewaardeerd. Ook 
binnen de school merken we dat het fijn is dat alles goed op papier staat, maar dat tegelijk praktijk en 

documenten dicht bij elkaar blijven.  

 
2.8 Toekomst 
 
2016 is een bijzonder jaar geweest; het afscheid van André Frietema als directeur, het zoeken naar een 

nieuwe directeur-bestuurder, het gereedkomen van de uitbreiding van 5 lokalen en diverse 

nevenruimtes. Door dit alles heen mogen we opmerken dat we in een goede sfeer, met veel 
betrokkenheid en inzet, in goede samenwerking met de ouders ons werk op school hebben mogen 

doen.  
Maar wat belangrijker is: iedere schooldag in 2016 ging de Bijbel op De Wartburg in alle klassen open 

en mochten we zo samen reformatorisch basisonderwijs geven. Als school streven we ernaar om dit 
zo te doen dat de kinderen zich welbevinden en er goede resultaten worden gehaald. We zijn er 

dankbaar voor dat we in het afgelopen jaar een inspectiebezoek mochten ontvangen waarbij de 

bevindingen positief waren. Boven alles komt hierin de dank aan de Heere toe, van Wiens zegen wij 
afhankelijk zijn. We hopen ook in 2017 goed onderwijs te geven, vanuit onze missie ‘zorgen voor 

elkaar’, in afhankelijkheid van de onmisbare zegen van de Heere.  
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3. Bestuursverslag 2016 De Wittenberg 
 
3.1 Algemeen 

 
In 2016 mocht opnieuw reformatorisch basisonderwijs worden gegeven; ook een jaar  waarin alle bij 

het onderwijs betrokkenen gespaard zijn gebleven.  
We hebben mogen werken, vanuit onze kernopdracht, ambitie en idealen, aan de realisatie van ‘Op 

goede basis samen groeien’. We hebben mogen werken aan identiteitsgebonden onderwijs in een veilig 
leef- en leerklimaat. We hebben dat iedere dag mogen doen door in afhankelijkheid van de Heere en in 

alle gebrek van onze kant, onze taak te verrichten en onze jaarplannen ‘van papier in praktijk’ te 
brengen. In dit bestuursverslag 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 bestuursverslag zal blijken.  

 
3.2 Identiteit 

 
De beschreven en gewenste identiteit is hoor-, zicht- en merkbaar. Identiteit vraagt om voortdurende 

doordenking en bezinning. Van belang is dat wij ons steeds afvragen of we in ons doen en laten, in 
onze keuzes en besluiten, in ons beleid en de praktijk, geworteld zijn en blijven in onze identiteit, het 

bestaansrecht van onze school.  
Het bestuursjaarthema’ Veilig klimaat’ heeft centraal gestaan tijdens de ouderavond, waarop dr. L.D. 

van Klinken heeft gesproken over ‘Bijbelse tucht’ en wat dit betekent voor onze dagelijkse praktijk. 
Vooral het Spreukenboek biedt hierin veel handreikingen. Als team blijven we ons aan de hand van 

publicaties en casuïstiek bezinnen op een veilig klimaat en wat dit van ons vraagt. Tijdens genoemde 

ouderavond zijn er presentaties geweest rond ‘Veilig klimaat’ en wat we hiervoor inzetten en doen 
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binnen de school en met de kinderen. Tijdens de weekopeningen is regelmatig aan de hand van een 
Bijbelverhaal verteld wat goede leefregels zijn op grond van de Bijbel en hoe dit in de praktijk hoor-, 

zicht- en merkbaar is. De basis van een veilig klimaat ligt in de samenvatting van de wet: God liefhebben 

boven alles en de naaste als onszelf. Vandaar dat in het huidige cursusjaar de tien geboden (weer) 
centraal staan tijdens de weekopeningen.  

Naast een veilig klimaat staat de vorming van onze kinderen hoog op de agenda. Onze kinderen hopen 
bij leven en welzijn te gaan participeren in een complexe samenleving waarin er in het publieke domein 

geen ruimte lijkt te zijn voor Gods Woord en Zijn heilzame wet. Hoe kunnen we onze kinderen hierop 

voorbereiden? Wat kunnen we hierin voor onze kinderen betekenen? Aandacht voor vorming is 
noodzakelijk. Als voorhoedeschool zijn we actief betrokken bij het project Vorming (van het 

onderzoekscentrum van Driestar Educatief). Zo bezinnen we ons en zijn zoekend naar de mogelijke 
vertaalslag van het (Media) Attitude Model naar de vorming 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. 
 

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 2016: 

 

Gezindte Aantal per 1-10-
14 

Aantal per 1-10-
15 

Aantal per 1-10-
16 

Gereformeerde Gemeente 255 270 281 

Gereformeerde Gemeente in 
Nederland 

61 59 48 

Oud Gereformeerde Gemeente 30 34 36 

Hersteld Hervormde Kerk 23 24 29 

Christelijk Gereformeerde Kerk 11 16 19 

Protestantse Kerk in Nederland 6 5 8 

Overig 2 2 5 

 388 410 426 

 
3.3 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 
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doen te beseffen hoe heilzaam Gods geboden zijn en dat juist begrenzing in liefde vormend is 
voor kinderen. 

- Er is in kaart gebracht welke Bijbelse kennis we memoriseren en overdragen. Tevens zijn een 

aantal vertellingen voor kerkgeschiedenis geselecteerd. Dit aanbod wordt schoolbreed ingezet.  

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

functioneren. Tijdens weekopeningen en –sluitingen en in de dagelijkse praktijk zijn deze 
leefregels onder de aandacht gebracht. 

 
 Veilige en goede omgang met elkaar (schoolklimaat) 

- De leefregels zijn al genoemd, omdat ze zowel van betekenis zijn voor de vorming tot christelijke 

burgers als voor het veilige klimaat met elkaar. Overal in de school zijn de leefregels zichtbaar en 

waar nodig en mogelijk zijn ze ook merkbaar. Vooral op dit punt ervaren we de gebrokenheid van 
de schepping door de zondeval en wat er ten diepste volgens Vraag en antwoord 5 van de 

Heidelbergse Catechismus in ons aller hart leeft. Uiteraard ontslaat ons dat niet van onze plicht 

om blijvend te werken aan een veilig klimaat, zowel in de school en in de groep groep als voor 
ieder kind. 

- Het kernteam SOVA (sociale vaardigheden) heeft alles wat met welbevinden en (sociale) 

veiligheid te maken heeft, besproken, uitgewerkt, gepresenteerd en bijgedragen aan 
implementatie. Tevens fungeren de leden van het kernteam als vraagbaak voor specifieke vragen 

over het welbevinden van de kinderen en als er signalen zijn van pestgedrag. Als deze signalen er 

zijn, wordt er gehandeld conform het antipestprotocol. 
- De jaarkalender en het borgingsdocument ‘Goed gedrag’ zijn in praktijk gebracht. 

- 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. Daarbij is groepsvorming en onze rol daarin een thema waar 

we ons in professionaliseren. 
 

 Goed en Passend Onderwijs 

- Voor het vakgebied Engels wordt schoolbreed de methode My name is Tom ingezet. In verband 

met een goede aansluiting zal het enkele jaren vragen om de hele methode aan te bieden. Naast 

de invoering van de methode vraagt het ook om professionalisering van de leerkrachten. Dit is en 
wordt teambreed gedaan. In de groepen 6 – 8 wordt een ervaren externe leerkracht, die veel 

kennis van de Engelse taal heeft, ingezet om van Engels een leuk vak te maken voor kinderen en 
leerkrachten. Leerkrachten observeren dit om het zelf in praktijk te brengen. 

- De oriëntatie op een andere methode voor geschiedenis heeft erin geresulteerd dat we 

vooralsnog de huidige methode blijven gebruiken. De vertellingen rond kerkgeschiedenis worden 

schoolbreed gedaan. 
- De oriëntatie op een nieuwe taalmethode heeft plaatsgevonden en inmiddels is een plan van 

aanpak voor invoering opgesteld. Daarbij betrekken we ook wat goed is voor begrijpend lezen, 

omdat dit een leerlijn is naast de nieuwe taalmethode. Technisch lezen heeft een behoorlijke 
impuls gekregen. Bij de uitbreiding van het schoolgebouw is er ook een nieuwe bibliotheekruimte 

gekomen en het is merkbaar dat lezen leuk (en uiteraard leerzaam) is. 
- Voor het vakgebied muziek zijn een aantal zaken in het afgelopen jaar op een rij gezet, is de visie 

verder doordacht en wordt nu gewerkt aan optimalisering van dit vak.  

- 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. 

- Meer- en hoogbegaafdheid heeft binnen ons samenwerkingsverband ‘Berseba’ (Passend 

Onderwijs) en op onze school veel aandacht gekregen. We hebben richtinggevende uitspraken 
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gedaan over wat we willen en kunnen. Er is een schoolbreed aanbod, dat we aan het 
implementeren zijn.  

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

geïnterpreteerd en omgezet in actie. 

- Gelet op alle ontwikkelingen vraagt het omgaan met moderne 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 we doordenken.  

 
 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 ‘luistercontactavond’ in de derde schoolweek is door zowel ouders als leerkrachten positief 

ontvangen. Hier gaan we mee verder. 
- De scan ‘ouderbetrokkenheid’ is uitgevoerd en de uitslagen zijn gedeeld tijdens de ouderavond in 

2016. Een kernteam ‘ouderbetrokkenheid’, bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft een 

verbeterplan opgesteld, dat inmiddels is gerealiseerd. Hoofdpunten, zoals inzetten van het of een? 

ouderportaal en gebruiken van de website en werken met groepspagina’s, zijn gerealiseerd. 
Momenteel wordt ervaren hoe dit in praktijk wordt ontvangen. 

- We denken na over hoe we de ouderbetrokkenheid blijvend optimaal kunnen houden. 

 
 Samenwerkend en –lerend team 

- Communicatie vraagt om onderhoud. 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.  

- Het samen leren en werken in maatjes (met parallel- en duocollega’s) is verder uitgebouwd, onder 

andere door nog meer de verbinding met de Kijkwijzer en het persoonlijk ontwikkelplan (POP) te 
leggen. 

- Naast ontwikkeling van onze persoonlijke en professionele vaardigheden hebben we 

bouwdoorbrekende leerteams gevormd, waarin met elkaar gesproken wordt over de inhoud van 
de vakken. Eerst zijn alle ontwikkelings- en vakgebieden de revue gepasseerd en nu focussen we 

op twee vakken. Voor dit jaar betreft dit lezen en muziek. 
 
Sociale veiligheid 
Het bestuurlijke jaarthema is ‘Veilig (leef)klimaat’. Bij de uitvoering van ons jaarplan is aangegeven hoe 
we daar als school actief mee zijn. Landelijk is er veel aandacht voor sociale veiligheid. Momenteel heeft 

een school dit goed geregeld als er actief beleid is, als de leerlingen op hun veiligheid bevraagd worden 
en als er een antipestcoördinator is. De leerlingen worden bevraagd en we hebben een 

antipestcoördinator en kernteam SOVA. Qua beleid zijn er diverse documenten. In samenwerking met 

andere scholen (Vebakowosz) is er een beleidsplan opgesteld, wat we nog schoolspecifiek moeten 
maken.  

 
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  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). Tijdens deze bespreking wordt de hele groep in 
de brede ontwikkeling ‘doorgenomen’. Hieruit volgen acties en afspraken die in praktijk worden 

gebracht. Het groepsplan functioneert daarin als een levend document om als leerkracht vooraf goed 
te weten wat de groep en de kinderen nodig hebben, tussendoor bij te sturen en achteraf goed te 

kunnen evalueren. 

Binnen de groepen wordt gedifferentieerd in drie niveaus. Voor de meeste kinderen is dit toereikend. 
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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. Dit aanbod is in 
het afgelopen jaar doorontwikkeld en wordt nu geïmplementeerd. 

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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Aantal lln cluster 1 (gezicht)     

Aantal lln cluster 2 (gehoor)    1 

Aantal lln cluster 3 (lichamelijk / 

langdurig ziek) 

2 2 3 3 

Aantal lln cluster 4 (gedrag) 1 2 2 2 

Aantal lln hoogbegaafdheid    1 

TOTAAL aantal lln met 
arrangement 

3 4 5 7 

 

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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Aantal leerlingen 375 390 388 410 

Aantal verwijzingen S(B)O 3 3 2 3 

Percentage 0,8 0,77 0,52 0,73 

 
Leerlingenaantallen en formatie 
Onze school werd op 1 oktober 2016 (oktober-telling) bezocht door 426 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  2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015 2015 - 2016 

Aantal leerlingen (per 1 okt)  375  390  388 410 

Aantal fte  21,4  22,7  23,7 24,0 

 

De herkomst naar gemeente is per 1 oktober 2016 als volgt. De aantallen per gemeente blijven redelijk 

gelijk. 
 

Gemeente Aantal leerlingen per  
01-10-2015 

Aantal leerlingen per 
01-10-2016 

Leusden 7 8 

Renswoude 39 43 

Scherpenzeel 312 327 

Utrechtse Heuvelrug 27 24 

Woudenberg 20 17 

Barneveld 5 7 

Totaal 410 426 
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Opbrengsten 
De opbrengsten van onze school liggen 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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

     

Aantal leerlingen 42 41 39 46 

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

     

Landelijke gemiddelde 534,7 534,4 534,8 534,5 

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:  

Schooltype 2012-

2013 
(Aant.) 

2012-

2013 
(In %) 

2013-

2014 
(Aant.) 

2013-

2014 
(In %) 

2014-

2015 
(Aant.) 

2014-

2015 
(In %) 

2015-

2016 
(Aant.) 

2015-

2016 
(In %) 

VMBO 

(BB/KB) 

11 26 8 19 7 18 8 17 

VMBO 

(GL/TL) 

13 31 11 27 10 26 16 35 

HAVO 9 22 9 22 10 26 12 26 

VWO 9 21 13 32 12 31 10 22 

TOTAAL 42 100 41 100 39 100 46 100 

 
3.4 Personeel 

 
Harmonie 
Goed onderwijs heeft door alle tijden heen gevraagd om van harte betrokken onderwijsgevenden, die 
beseffen identificatiefiguur en professional te zijn. Zeker onze tijd vraagt hier te meer om! Als team 

proberen we ons dit voortdurend bewust te zijn. Vanuit de innerlijke overtuiging dat christelijk onderwijs 
ertoe doet, mogen we ons werk doen als een professioneel en betrokken team. Naast het, in een veilige 

leef- en leeromgeving, mogen bieden van een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen, 

werken we in gezamenlijkheid aan de realisatie van jaarplannen. Dit vraagt ook op teamniveau om 
vorming en ontwikkeling. 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. Binnenkort hopen we weer te meten hoe iedereen dit ervaart.  

 
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. Deze placemat is de leidraad en kan 
doorontwikkeld worden als het gaat om de aanduiding van start-, basis- en vakbekwaam, een indeling 

die vanuit de CAO wordt voorgesteld om de expertise van een leerkracht te kunnen duiden. 
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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. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen het werk goed kan blijven doen, vraagt dit naast een goede werksfeer 
een goede relatie met ouders en anderen, en om een goede organisatie. We streven er ieder jaar weer 

naar zo planmatig mogelijk te werken, wat als positief wordt ervaren. Het werken met taakbeleid is 

daarbij helpend. Afgelopen jaar is in het kader van de CAO, die mede bedoeld is om de werkdruk in het 
onderwijs structureel aan te pakken, het taakbeleid opnieuw bezien. We werken aan de afspraken die, 

mede n.a.v. positieve advisering door MR, zijn gemaakt. De positieve effecten zijn merkbaar.  
 

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. Voor dit laatste zijn we aan het nadenken hoe we dit in 
kaart kunnen brengen en hoe we dat in ons beleid gaan verwerken. 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. 
 

Vanwege het belang van goede onderwijskundige begeleiding en vanwege de doorontwikkeling van 
directeur naar directeur-bestuurder, zijn er twee intern begeleiders (onder- en bovenbouw) en is het 

managementteam met een lid uitgebreid, dat zich voornamelijk bezighoudt met beleid, communicatie, 
huisvesting en organisatie. In het voorjaar van 2017 evalueren we deze structuur. 

 

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’. 
Daarbij werken wij, als één van de opleidingsscholen, goed samen met de opleidingsschool (Driestar 

Educatief)  aan een opleidings- en ontwikkelingsgerichte cultuur.  

 
Personeel en organisatie 
Door groei van de school in onderwijsaanbod en de wijze van begeleiding en aansturing en door 
mutaties in het personeelsbestand vanwege verhuizing of anderszins, zijn er in het afgelopen jaar twee 

nieuwe leerkrachten benoemd. In verband met uitbreiding van uren voor de interne begeleiding en 

vermindering van uren van één intern begeleider, is er een nieuwe intern begeleider benoemd, die net 
is 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 zesendertig personen die in loondienst zijn. Daarnaast 

zijn er ongeveer tien onderwijsgevenden die ons versterken bij vervanging en andere zaken. 

De leerkracht die vorig jaar als langdurig zieke is vermeld, is gelukkig weer helemaal gere 
ïntegreerd. Verder is er weinig ziekteverzuim geweest. 

 

Jaar 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015-2016 

Percentage ziekteverzuim  1,96  5,43  3,5 2,7 

Landelijk ziekteverzuim  6,2   6,5  6,1 6,1 

 

Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
Onderwijsinstellingen zijn eigenrisicodrager als het gaat om WW uitkeringen. Dit betekent dat de 

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

beëindigd wordt. Onze school heeft deze risico’s afgedekt middels de aansluiting bij het BWGS 
(Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). Dit neemt niet weg dat er een 

aantal regels gelden om voor vergoeding van de WW lasten in aanmerking te komen. Binnen onze 
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scholen zijn we bekend met de risico’s die op financieel terrein gelopen kunnen worden. Alvorens 
er een beslissing genomen wordt, vindt vaak eerst overleg plaats met de Stichting BWGS. 

 

3.5 Financiën, huisvesting en beheer 

 
Financiën 
Hierover biedt het financiële bestuursverslag meer informatie. Het kalenderjaar 2016 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 investeringen voor 

ICT en meubilair om de uitbreiding en het bestaande schoolgebouw zo goed mogelijk in te richten zijn 
gedaan. De investeringen in bepaalde vakgebieden (taal en geschiedenis) zijn doorgeschoven, omdat 

de invoering later plaatsvindt.  
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 
In april 2016 is de uitbreiding van ons schoolgebouw officieel in gebruik genomen. We hebben er nu 
twee lokalen bij en het geheel in onderkelderd. In de kelder bevinden zich een grote ruimte (o.a. voor 

handvaardigheid) en diverse kleinere ruimtes voor de differentiatiegroepen. We waarderen ons 

prachtige en optimale schoolgebouw en hoewel inmiddels meer dan vijftien jaar oud, ontvangen we 
regelmatig complimenten over de netheid en het onderhoud van ons gebouw. 

De financiële afwikkeling rond de uitbreiding heeft volledig en naar tevredenheid haar beslag gekregen. 
Door de uitbreiding is het schoolplein anders geworden. Rond de uitbreiding is e.e.a. aangepast. Er is 

toen tevens een actie geweest om het spelplezier op het plein te bevorderen. Omdat we dit graag in 
een compleet plan aan willen pakken, worden deze opbrengsten gevoegd bij de totale aanpak. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Er wordt naar gestreefd dit voor de zomer van 2017 te 

realiseren. 
 

Wat betreft het (meerjaren)onderhoud hanteren we het plan dat opgesteld is door Adviesbureau 
Verwoert. In verband met de uitbreiding van het schoolgebouw en de meerjaarlijkse update is het plan 

geheel geactualiseerd. 

 
3.6 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 huisbezoeken, contactavonden en ouderavond. De 

‘luistercontactavond’ aan het begin van het schooljaar wordt als bijzonder positief ervaren. 
Zoals al gemeld bij de schoolontwikkeling is gewerkt aan het verbeterplan op basis van de uitkomsten 

van de scan ‘ouderbetrokkenheid’. Het kernteam ouderbetrokkenheid, waarin ook ouders participeren, 
heeft hierin de leiding genomen. Alle verbeterpunten zijn opgepakt en de implementatie is in volle gang.  

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

plaatsvinden. 
 

Ouderbetrokkenheid in de vorm van vrijwilligerswerk op school 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. Daarnaast is rond de uitbreiding van het schoolgebouw en het 

gedeelte van het plein een extra beroep gedaan (en zal ook weer worden gedaan). Mede dankzij deze 
hulp mag het gaan zoals het gaat. 

 
In het verslagjaar is er geen gebruik gemaakt van de klachtenregeling. 
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Informatie 
Via de maandkrant (Wittenbergcontact), (groepnieuws)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.  

 
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. Tevens heeft er een bezinning plaatsgevonden op de 

rol van de MR met het oog op de Wet versterking bestuurskracht. De MR wil nadrukkelijk, vanuit het 
samen staan en gaan voor de identiteit, een medekracht zijn. 

Binnen de MR hebben er wisselingen plaatsgevonden. Vanwege privé-omstandigheden heeft dhr. R. 
Klok, ouder van de school, zijn lidmaatschap beëindigd en is in zijn plaats dhr. P. Duinkerke gekozen. 

Mevr. H. Geurtsen heeft, in verband met het maken van keuzes, haar taak als vertegenwoordigster 

neergelegd. Mevr. H.J. de Baat heeft haar plaats ingenomen.  
 
Samenwerking 
De samenwerking tussen beide scholen, De Wartburg en De Wittenberg, heeft op directieniveau haar 

voortgang gehad. Ondanks de wisseling, omdat dhr. A. Frietema van De Wartburg is gestopt als 

directeur-bestuurder, is de samenwerking constructief gebleven en heeft er afstemming plaatsgevonden 
waar nodig en mogelijk. De directeuren hebben frequent directie-overleg, waarbij ‘bovenschoolse’ en 

schoolse zaken aan de orde komen. Voor ‘bovenschoolse’ zaken vindt afstemming plaats, waarbij de 
directeur-bestuurder van De Wittenberg het voortouw neemt wat betreft beleid en organisatie.  

Door deze samenwerking als directeur-bestuurders is er ruimte voor het bestuur om zijn 
toezichthoudende rol te vervullen. Het kader hiervoor is vastgesteld en binnen dit kader vervult ieder 

de rol en neemt de verantwoordelijkheid. 

 
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, Woudenberg en Zeist). 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 en de nieuwsbrieven. Aan het einde van het kalenderjaar hebben ze meegegeten 
tijdens de oliebollen- en pannenkoekenmaaltijd en hebben ze een kijkje genomen in de uitbreiding. 

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. 

Als de gemeente nog eens mogelijkheden krijgt in het kader van VVE om een bijdrage te verstrekken, 
zal ze dit niet nalaten.  
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3.7 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 
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.  
Al enkele jaren volgen we de ontwikkelingen rond Integraal, een programma om de kwaliteitszorg 

mee te ondersteunen. Omdat dit programma niet zo snel tot ontwikkeling is gekomen als verwacht. 
Omdat er inmiddels een nieuw toezichtskader van de inspectie is en er een verantwoordelijkheid bij de 

samenwerkingsverbanden ligt, hebben we een pas op de plaats gemaakt. Dit kan gelukkig ook, omdat 
de kwaliteitszorg in de praktijk goed verloopt. Zodra het programma ons genoeg kan bieden, zullen 

we het in gaan zetten t.b.v. kwaliteitszorg. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2017 kan 

gaan gebeuren. 
 

3.8 Wens 

 
Iedere dag mag er reformatorisch basisonderwijs worden gegeven. En, hoewel we het altijd al wel 

wisten, wat is de vorming van onze kinderen van ‘levensbelang’. Landelijk en politiek wordt hier veel 

aandacht voor gevraagd en wordt er gezocht naar de inhoud van de vorming. Met eerbied gesproken: 
Gods Woord en wet bieden de basis voor vorming tot christelijke burgers. Aan ons de opdracht om deze 

basis in rapport met de tijd in de dagelijkse praktijk gestalte te geven. 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 bestuursverslag 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 

 
Analyse van het nettoresultaat 
  Realisatie 

2016 (A)  

Begroting 

2016 (B)  [ A -/- B ] 
  x € 1.000  x € 1.000    

       

Baten       

(B1) Rijksbijdragen   3.405    3.253    151  

(B2) Overige overheidsbijdragen   17    14    4  

(B3) Overige baten   122    89    33  

       

Totaal baten   3.544    3.356    189  

       

Lasten       

(L1) Personele lasten   2.954    2.825    129  

(L2) Afschrijvingen   83    91    -8  

(L3) Huisvestingslasten   161    139    22  

(L4) Overige instellingslasten   358    283    75  

       

Totaal lasten   3.555    3.338    217  

       

Saldo baten en lasten   -11    18    -28  

       

(R1) Saldo fin. baten en lasten   1    7    -6  

       

Nettoresultaat   -10    24    -34  

 
Over 2016 werd een totaal nettoresultaat gerealiseerd van afgerond 10.000 euro negatief. Begroot was 

een resultaat van 24.000 euro positief: een verschil van 34.000 euro. Het totale resultaat kan als volgt 
uitgesplitst worden per kostenplaats: 

 

Kostenplaats Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil 
‘De Wittenberg’, Scherpenzeel 5 12 -7 

‘De Wartburg’, Woudenberg -2 11 -13 
Vereniging -13 1 -14 

 
Toelichting vereniging (private kostenplaats):  

De verenigingsbaten (vallend onder B3) zijn circa 9.000 euro hoger uitgekomen. Dit is vooral het gevolg 

van hogere inkomsten voor het schoolfonds. De lasten (vallend onder L4) kwamen 23.000 euro hoger 
uit. Dit heeft ook te maken met hogere lasten die ten laste van het schoolfonds kwamen. Verder kwamen 

de lasten voor leerlinggebonden activiteiten hoger uit. 
 

Toelichting scholen (publieke kostenplaatsen): 

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen van de scholen ten opzichte van de begroting verder 
toegelicht.  

 
De rijksbijdragen (B1) zijn 151.000 euro hoger uitgekomen dan begroot was. Dit is voor 85.000 euro 

het gevolg van extra baten die toegekend zijn om de gestegen lonen te kunnen financieren. Hier stonden 
ook hogere loonkosten tegenover. Ook is 10.000 euro ontvangen ter compensatie van gestegen 

pensioenpremies en als verhoging van het functiemixbudget. Verder werd er een niet begrote materiële 

groeisubsidie toegekend van circa 17.500 euro. Ook de inkomsten vanuit personele groeisubsidie 
overstegen de begroting met 10.500 euro. De inkomsten vanuit Passend Onderwijs zijn per saldo 16.500 

euro hoger uitgekomen vanwege een verhoogde beschikking voor het schooljaar 2016/2017 en een 
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eenmalig bedrag vanwege de afroming van de reserves van het samenwerkingsverband. Verder werd 
er vanuit specifieke zorgarrangementen 9.500 euro meer ontvangen. 

 

De overige overheidsbijdragen (B2) zijn afgerond 4.000 euro hoger uitgekomen ten opzichte van de 
begroting. Het gaat hier om de gemeentelijke bijdragen, wat bij de Wittenberg niet begroot was en bij 

de Wartburg iets hoger uit viel. 
 

De overige baten (B3) zijn voor de scholen circa 24.000 euro boven de begroting uitgekomen. Dit is 

voor ruim 16.500 euro het gevolg van een hogere premierestitutie vanuit BWGS (stichting waarbij de 
school is aangesloten om wachtgeldrisico’s af te dekken). Ook kwamen de overige baten personeel 

hoger uit vanwege een niet begrote subsidie Jong en Oud (7.000 euro) en een hoger bedrag aan 
vergoedingen vanuit Driestar Educatief. 

 
De personele lasten (L1) zijn voor de scholen circa 129.000 euro hoger uitgekomen dan begroot was. 

Dit is voor 64.000 euro het gevolg van hogere loonkosten en voor 64.000 euro het gevolg van hogere 

overige personele lasten. De loonkosten kwamen met name hoger uit als gevolg van de loonstijging 
met 3,8% vanaf 1 januari 2016. Hier werd ook extra bekostiging voor ontvangen. Ook de inzet van 

personeel kwam hoger uit. Er was echter ook sprake van diverse voordelen binnen de werkgeverslasten 
en vanuit uitkeringen wat er voor zorgde dat de loonkosten achterbleven bij de bekostiging die extra 

ontvangen werd. De hogere overige personele lasten zijn met name het gevolg van hogere lasten voor 

(na)scholing (54.000 euro)en werving personeel (24.000 euro). Hier stonden andere voordelen 
tegenover. 

 
De afschrijvingslasten (L2) kwamen voor beide scholen 8.000 euro lager uit. Dit is vooral het gevolg 

van het later realiseren van de investeringen. Ook werd een deel van de geplande investeringen 
doorgeschoven naar een ander jaar. 

 

De huisvestingslasten (L3) kwamen per saldo 22.000 euro hoger uit, met name vanwege een hogere 
dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud (18.000 euro) bij de Wartburg. Daarnaast kwamen de 

lasten voor klein onderhoud wat hoger uit. 
 

Voor beide scholen samen zijn de overige instellingslasten (L4) circa 52.000 euro hoger uitgekomen. De 

meest in het oog springende afwijkingen betreffen de hoger lasten voor onderwijsleermiddelen (15.000 
euro), extra kosten voor bestuurs-/managementondersteuning (11.500 euro) en hogere diverse overige 

leermiddelen (11.000 euro). 
 

Ten slotte kwamen de rentebaten (R1) zo’n 6.000 euro lager uit. 

 
Financiële positie 

ACTIVA  
Ultimo 
2016  

Ultimo 
2015  

Ultimo 
2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Materiële vaste activa   546    501    380  

       

Totaal vaste activa   546    501    380  

       

Vorderingen   250    315    281  

Liquide middelen   1.127    1.129    1.194  

       

Totaal vlottende activa   1.370    1.444    1.474  

       

Totaal activa   1.923    1.945    1.855  

       

       



Bestuursverslag 2016 

31 

 

PASSIVA  
Ultimo 
2016  

Ultimo 
2015  

Ultimo 
2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Algemene reserve   1.027    1.020    1.002  

Bestemmingsreserves publiek   200    204    204  

Bestemmingsreserves privaat   53    57    61  

Bestemmingsfonds privaat  18    27    12  

       

Eigen vermogen   1.298    1.308    1.278  

       

Voorzieningen   295    265    219  

Kortlopende schulden   329    372    357  

       

Totaal passiva   1.923    1.945    1.855  

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

 
De boekwaarde van de materiële vaste activa vaste activa steeg per einde 2016 met circa 45.000 euro. 

Dit omdat er meer geïnvesteerd werd in materiële vaste activa dan dat er afgeschreven werd. Zo werd 

het gedeelte van de aanbouw van de Wittenberg, wat uit de bestemmingsreserve gefinancierd is, 
geactiveerd voor 203.000 euro. Dit betekende ten opzichte van einde 2015 een stijging van 55.000 

euro, aangezien er per einde 2015 op de balans al een bedrag aan ‘gebouwen in uitvoering’ openstond 
van 148.000 euro. 

 

Het saldo aan vorderingen daalde aanzienlijk per einde 2016. Dit heeft te maken met een fors lager 
saldo aan debiteuren. Per einde 2015 lagen de vorderingen hoog vanwege een aanzienlijke vordering 

op de stichting BWGS (107.000 euro). Het ging om uitkeringslasten die vergoed werden. In 2016 is dit 
door BWGS betaald.  

 
De mutaties in het Eigen Vermogen worden hieronder toegelicht: 

De afschrijvingslasten die voortvloeien uit het gedeelte van de aanbouw van de Wittenberg wat 

geactiveerd werd, zijn in mindering gebracht op de publieke bestemmingsreserve. Hierdoor daalde deze 
bestemmingsreserve met circa 4.000 euro tot 200.000 euro. Het gaat hier om de reserve die aangewend 

is voor extra uitbreiding van de Wittenberg. De algemene reserve steeg met 7.000 euro. Dit is voor 
9.000 euro positief toe te schrijven aan de Wittenberg (5.000 euro positief resultaat plus 4.000 euro 

afschrijvingen die in mindering zijn gebracht op de bestemmingsreserve) en voor 2.000 euro negatief 

aan de Wartburg (het gerealiseerde resultaat). De bestemmingsreserve privaat betreft het 
verenigingsvermogen en de reserve overblijven van de Wartburg. Op het verenigingsvermogen werd 

circa 1.300 euro ingeteerd in 2016. De reserve overblijven had een stand van 2.700 euro negatief per 
einde 2016. Het saldo aan bestemmingsfondsen privaat betreft het saldo van beide schoolfondsen. 

 
Het saldo aan voorzieningen steeg doordat er meer gedoteerd werd dan onttrokken. Ten slotte daalde 

het saldo aan kortlopende schulden met 50.000 euro per einde 2016. Dit is vooral het gevolg van een 

fors lager saldo aan nog te betalen nota’s per balansdatum.  
 

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 2014, 2015 en 2016, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven.  
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Kengetal Norm 2016 2015 2014 

Liquiditeit 2,00 4,25 3,88 4,13 

Solvabiliteit 0,50 0,68 0,67 0,69 

Rentabiliteit n.v.t. -0,28% 0,90% 4,06% 

‘De Wittenberg’, Scherpenzeel  0,31% -1,41% 5,25% 

‘De Wartburg’, Woudenberg  -0,17% 2,58% 2,85% 

Huisvestingsratio max.10% 4,66% 4,52% 3,46% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 22,09% 25,42% 30,75% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 19,99% 22,77% 28,28% 

‘De Wittenberg’, Scherpenzeel  25,04% 30,10% 42,09% 

‘De Wartburg’, Woudenberg  14,51% 15,22% 13,42% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen n.v.t. 48,14% 58,21% 58,99% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 46,49% 56,16% 57,20% 

 
De liquiditeit en solvabiliteit worden gebruikt om te beoordelen of de schoolvereniging op de korte en 

lange termijn de schulden kan betalen. De gerealiseerde kengetallen zijn ruimschoots boven de norm 

uitgekomen.  
 

De rentabiliteit is een kengetal wat de winstgevendheid van de organisatie uitdrukt. De rentabiliteit 
kwam over 2016 uit op -0,28% vanwege het kleine negatieve resultaat op totaalniveau. De rentabiliteit 

is ook weergegeven voor de afzonderlijke scholen. Hieruit blijkt dat de Wittenberg in 2014 een 

aanzienlijk positief resultaat realiseerde. In 2015 was er sprake van een klein negatief resultaat en in 
2016 is een heel klein positief resultaat gerealiseerd. Voor de Wartburg is te zien dat er in 2014 en 2015 

een positief resultaat gerealiseerd is. In 2016 was er sprake van een zeer klein negatief resultaat. 
 

De huisvestingsratio is een nieuw kengetal wat door de overheid gebruikt wordt. Er wordt gekeken naar 
het aandeel van de huisvestingslasten in het totaal van de lasten. De norm is maximaal 10%. Deze 

norm wordt bij lange na niet gehaald. 

 
Het weerstandsvermogen geeft aan of de risicobuffer van de schoolorganisatie op een gezond niveau 

ligt. Dit is geval, aangezien het weerstandsvermogen per einde 2016 op schoolniveau uitkwam op 
afgrond 20% bij een norm van 15%. Inclusief private buffer is er ruim 22% weerstandsvermogen 

aanwezig. Het weerstandsvermogen is ook per school weergegeven. Te zien is dat het 

weerstandsvermogen van de Wittenberg daalde de afgelopen jaren. Dit heeft echter te maken met het 
feit dat in 2014 de ontvangen bijdrage van de gemeente volledig meetelde. In 2015 en 2016 stonden 

hier pas lasten tegenover met betrekking tot de aanbouw. In 2015 gedeeltelijk en in 2016 volledig. Het 
weerstandsvermogen van de Wartburg daalde per einde 2016 onder de norm van 15%, wat onder 

andere het gevolg is van niet begrote lasten voor werving en selectie van een nieuwe directeur. Ook 
werd de dotatie voor groot onderhoud verhoogd.  

 

De kapitalisatiefactor is een kengetal wat door de overheid gebruikt wordt om de rijkdom van een 
schoolbestuur te kunnen beoordelen. De signaleringsgrens is gesteld op maximaal 60%. Voor het 

schoolbestuur geld dat er (exclusief private middelen) sprake was van een kengetal van afgerond 46,5% 
per einde 2016.   

 
Investerings- en financieringsbeleid 
In 2016 is er voor 128.100 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Zoals al eerder beschreven heeft 

55.000 euro betrekking op het gedeelte van de nieuwbouw van de Wittenberg wat geactiveerd werd. 
Zonder rekening te houden met dit effect ging het om een investeringssom van 73.000  euro. Begroot 

was een bedrag van 171.000 euro. Een deel van de investeringen is niet gerealiseerd of doorgeschoven 

naar het volgende jaar. 
 

Er werd geïnvesteerd in ICT (40.826 euro), inventaris en apparatuur (11.728 euro), leermiddelen 
(17.356 euro) en buitenspeelmateriaal (3.154 euro). Het gaat onder andere om computers, meubilair 

en de methode wondering the world, lijn 3 en wereld in getallen. 
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Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 
kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 

Treasury verslag 
In 2016 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

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

 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen, lenen en derivaten 

van het Ministerie 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.  
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5. Continuïteitsparagraaf 

 
Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017 - 2021 is rekening gehouden met de context. Zo is in 
de begroting rekening gehouden met oplopende middelen vanuit het bestuursakkoord. Met name de 

prestatiebox middelen zullen nog gaan stijgen. Ook is rekening gehouden met de salarisstijgingen zoals 

die afgesproken zijn in de nieuwe cao 2016-2017 en de compensatie die hiervoor binnen de bekostiging 
zal komen. Het gaat om schattingen die gedaan zijn, waarbij de communicatie van de PO raad gevolgd 

is. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 

Teldatum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Onderbouw 413 426 417 414 407 410 

Bovenbouw 362 374 398 408 426 431 

Totaal 775 800 815 822 833 841 

       

‘De Wittenberg’ 409 425 430 432 433 436 

‘De Wartburg’ 366 375 385 390 400 405 
 

Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Directie 1,99 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderwijzend personeel 42,59 43,77 43,89 43,89 43,89 

Onderwijsondersteunend personeel  5,11 5,23 5,23 5,23 5,23 

Schoonmaak 1,41 1,44 1,44 1,44 1,44 

Vervanging eigen rekening 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 

Totaal 51,51 52,84 52,96 52,96 52,96 

      

‘De Wittenberg’ 28,17 28,21 28,79 28,79 28,79 

‘De Wartburg’ 23,34 24,63 24,16 24,16 24,16 

 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal en ook van de 

inzet. Wat betreft het leerlingenaantal geldt dat de aantallen van 2015 en 2016 de werkelijk getelde 

aantallen zijn die meetellen voor de bekostiging. Er is al jaren sprake van groei op beide scholen. In de 

prognose is hier ook rekening mee gehouden. Geprognosticeerd is een stijging tot 841 leerlingen in 

2020. Voor de inschatting is de gemeentelijke prognose en de VGS prognose gebruikt. Ook is de historie 

meegewogen.  

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een licht oplopende inzet van personeel. Deze 

stijging is vooral begroot bij de Wittenberg. In de begroting van de Wartburg is voorzichtig omgegaan 
met een meerinzet van personeel, gezien het tekort wat begroot is voor 2017 en het feit dat het 

weerstandsvermogen daarmee verder daalt. 
 

Staat van baten en lasten - begroting 
  Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting 

  2016  2017  2018  2019 

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

         

Baten         

(B1) Rijksbijdragen   3.405    3.539    3.601    3.690  

(B2) Overige overheidsbijdragen   17    10    8    6  

(B3) Overige baten   122    76    73    73  

         

Totaal baten   3.544    3.625    3.681    3.768  
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Lasten         

(L1) Personele lasten   2.954    3.117    3.132    3.171  

(L2) Afschrijvingen   83    91    101    99  

(L3) Huisvestingslasten   161    145    145    145  

(L4) Overige instellingslasten   358    311    311    311  

         

Totaal lasten   3.555    3.664    3.688    3.726  

         

Saldo baten en lasten   -11    -40    -8    42  

         

(R1) Saldo fin. baten en lasten   1    3    3    3  

         

Nettoresultaat   -10    -36    -4    45  

 
In bovenstaande kolom zijn de gerealiseerde cijfers weergegeven met vervolgens de begrote cijfers 

over de jaren 2017 tot en met 2019.  
 

Voor 2017 is een negatief resultaat begroot. Dit heeft vooral betrekking op de Wartburg en is het gevolg 
van hogere personele lasten (waaronder werving en selectie directeur-bestuurder). In de loop van 2017 

zal gekeken worden hoe de financiën weer financieel gezond gemaakt kunnen worden, waar in dit geval 
ook een sluitende begroting bij hoort. De huidige meerjarenbegroting gaat ervan uit dat er meerjarig 

weer met positieve resultaten gewerkt kan worden. 

 
Balans 
ACTIVA  Ultimo 2016  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019 

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

         

Materiële vaste activa   546    597    605    605  

         

Totaal vaste activa   546    597    605    605  

         

Vorderingen   249    266    266    266  

Liquide middelen   1.127    1.037    1.051    1.146  

         

Totaal vlottende activa   1.370    1.303    1.317    1.412  

         

Totaal activa   1.923    1.900    1.922    2.017  

         

         

PASSIVA  Ultimo 2016  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019 

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

         

Algemene reserve   1.027    1.012    1.006    1.050  

Best. reserve publiek   200    203    203    203  

Best. reserve privaat   53    86    88    89  

Best. fonds privaat   18    -      -      -    

         

Eigen vermogen   1.298    1.301    1.297    1.342  

         

Voorzieningen   295    255    282    331  

Kortlopende schulden   329    344    344    344  

         

Totaal passiva   1.923    1.900    1.922    2.017  
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Bovenstaand overzicht laat de werkelijke balans over 2016 zien en de begrote balansen over 2017 tot 
en met 2019. Bij het opstellen van de begroting over 2017 tot en met 2019 zag de verwachte balans 

over 2016 er nog anders uit op een aantal punten. Vandaar dat er geen rechtstreekse koppeling te 

maken is tussen de cijfers over 2016 en de cijfers over 2017 tot en met 2019. 
 

Op de balans is te zien dat de materiële vaste activa het komende jaar zal stijgen en daarna redelijk 
stabiel zal blijven. Dit heeft te maken met investeringen die gepland zijn. Verder valt op dat het eigen 

vermogen (publiek) de komende jaren zal dalen en vanaf 2019 weer zal toenemen. Dit houdt verband 

met de begrote negatieve resultaten in de beginjaren.  
 

Ten slotte valt te vermelden dat ook het saldo van de voorziening in 2017 iets zal dalen om 
vervolgens weer te gaan stijgen. De meeste onttrekkingen worden op de langere 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 directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze 

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

hoeverre acties nodig zijn. 
 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden  
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn een aantal risico’s met een mogelijk financieel gevolg 

onderkend. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke onstabiliteit op verschillende 
fronten. Zo is er momenteel sprake van forse extra geldstromen die toegevoegd zijn aan de 

schoolbegrotingen. Het huidige kabinet investeert hiermee in het onderwijs. Bij een volgend kabinet 

kunnen de keuzes er weer heel anders uitzien, wat zich dan ook zal vertalen in de            financiën. Op 
dit gebied is er dus sprake van een risico.  

 
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. 
 

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 standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt 

hiermee minimaal 15%. 
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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 leerlingaantal of een uit 

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

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

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

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 dat 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 ons 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 ondernemen we 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, onder wie hoogbegaafde leerlingen. 

o Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) wordt ingezet om 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 zich 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, vervult 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 een 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. Er is een vacature voor directeur-bestuurder op De 
Wartburg. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 546.156     501.136     

546.156         501.136         

Vlottende activa

Vorderingen 249.866     314.905     

Liquide middelen 1.127.240   1.129.437   

1.377.107      1.444.342      

Totaal 1.923.262      1.945.478      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.298.350      1.308.176      

Voorzieningen 295.183         264.894         

Kortlopende schulden 329.728         372.408         

Totaal 1.923.262      1.945.478      

20152016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

Baten

Rijksbijdragen 3.404.946      3.253.465      3.174.444      
Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 17.438          13.500          27.816           

Overige baten 122.104         88.716          115.871         

Totaal baten 3.544.489      3.355.681      3.318.132      

Lasten

Personeelslasten 2.953.894      2.825.251      2.767.779      

Afschrijvingen 83.084          90.996          82.857           

Huisvestingslasten 160.545         138.950         148.184         

Overige lasten 357.691         282.750         293.891         

Totaal lasten 3.555.214      3.337.947      3.292.711      

Saldo baten en lasten 10.725-          17.734          25.421          

Financiële baten en lasten 899               6.500            4.545            

RESULTAAT BOEKJAAR 9.826-            24.234          29.966          

2016 Begroting 2016 2015
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 10.725-       25.421       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 83.084       82.857       

- Mutaties voorzieningen 30.289       45.653       

113.373     128.510     

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 65.038       34.098-       

- Kortlopende schulden 42.679-       15.118       

22.359       18.980-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 125.007     134.951     

Ontvangen interest 899           4.545         

Totaal 899           4.545         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 125.906     139.496     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 128.104-     203.741-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 128.104-     203.741-     

Mutatie liquide middelen 2.198-         64.245-       

2016 2015
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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 het afschrijvingspercentage vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

% %

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10,0

Permanente gebouwen 2,5 Inrichting speellokaal 5,0

Noodlokalen 6,7 Vloerbedekking 5,0

Houten berging 6,7 Overige inrichting 5,0

Dienstwoning 2,5 ICT 20,0

Terreinen 0,0 Bekabeling 5,0

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 5,0 Leermethoden 12,5

Docentenset 10,0 Software bij methoden 12,5

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 5,0 Vervoermiddelen 12,5

Kasten 5,0 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 6,7

Overig 5,0 Betegeling schoolplein 6,7

Keukenapparatuur 10,0 Overige materiële vaste activa 6,7

Digitale schoolborden 12,5 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 2016-2017 dat betrekking heeft op 2016 en de in 2016 ontvangen bedragen.

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

2 mei 2017

44



Eigen vermogen

Algemene reserve

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

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. 

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

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

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

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

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

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

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

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

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

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

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

Pensioenen

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

is 96,6%. 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.
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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

2015

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

58,21%

25,42%

48,35%

2016

0,68

0,83

4,18

4,18

-0,28%

0,67

0,81

3,88

3,88

0,90%

22,09%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2016 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2016 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 17.460           6.204             11.256             202.940         -                   4.962              209.234         220.399         11.165           

Inventaris en apparatuur 728.289         489.917          238.371           52.554           -                   50.884            240.042         780.843         540.801         

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 336.838         233.229          103.609           20.510           -                   27.239            96.880           357.348         260.468         

In uitvoering en 

vooruitbetalingen 147.899         -                    147.899           147.899-         -                   -                    -                   -                   -                   

Totaal 1.230.486       729.350          501.136           128.104         -                   83.084            546.156         1.358.590       812.434         

Toelichting materiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 24.717            114.027         

OCW/EZ 168.175          163.439         

Gemeenten en GR's 38.441            5.545             

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 10.745           26.621           

  Overige overlopende activa              7.789 5.273             

Overlopende activa 18.534            31.894           

Totaal 249.866          314.905         

Liquide middelen

Kasmiddelen 132                84                 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.127.108       1.129.353       

Totaal 1.127.240        1.129.437       

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2016 2015

2016 2015

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

De nagatieve investering onder 'In uitvoering en vooruitbetalingen' betreft de overdracht van de verbouw. Deze was per 31-12-2015 

nog onderhanden en is begin 2016 opgeleverd. Op het moment van oplevering is de volledige verbouw als investering verantwoord 

onder 'Gebouwen en terreinen'.
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 1.020.235       7.145              -                   1.027.380       

1.020.235       1.027.380       

Bestemmingsreserve (publiek)

Huisvesting/uitbreiding Wittenbergschool 203.803         4.228-              -                   199.575         

203.803         199.575         

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 57.021           1.337-              -                   55.684           

Bestemmingsreserve overblijven Wartburgschool -                   7.000-              4.299             2.701-             

57.021           52.983           

Bestemmingsfonds (privaat)

Wittenbergschool 15.460           3.520              -                   18.980           

Wartburgschool 11.657           7.926-              4.299-             568-                

27.116           18.412           

Totaal 1.308.176       9.826-              -                   1.298.350       

Toelichting  eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 29.657             681                -                   -                    30.338           -                   30.338           

Voorziening voor groot onderhoud 235.237           77.750           48.142           -                    264.845         106.554         158.291         

Totaal 264.894           78.431           48.142           -                    295.183         106.554         188.629         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 29.657             681                -                   -                    30.338           -                   30.338           

29.657             681                -                   -                    30.338           -                   30.338           

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 € 4.228 zijn in minder gebracht op de bestemmingsreserve 

huisvesting Wittenberg.

Bestemmingsfondsen scholen:

Is gevormd door het saldo van diverse inkomsten en uitgaven die niet direct in verband staan met schoolactiviteiten. Per 31-12-

2016 is het gedeelte overblijven uit het schoolfonds van de Wartburgschool verplaatst naar de bestemmingsreserve overblijven.

Stand per 31-12-2016Stand per 1-1-2016

48



Kortlopende schulden

Crediteuren 47.169            116.249         

Belastingen en premies sociale verzekeringen 120.762          124.499         

Schulden terzake van pensioenen 29.965            28.683           

Overige 38.042            3.560             

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 93.790           90.970           

  Overige overlopende passiva -                   8.447             

Overlopende passiva 93.790            99.417           

Totaal 329.728          372.408         

* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Nvt                   -                     -   

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

Nvt -                

-                

Totaal -                -                -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2015

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2016

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

Nvt -                -                 -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2016 2015
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 

gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

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

bedoeld in artikel 8 van de cao.

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

baten en lasten worden verantwoord.

Ten behoeve van 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.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 3.176.610      3.050.583      2.992.274      

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 77.456           111.102         66.373           

77.456           111.102         66.373           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 150.880         91.780           115.797         

Totaal 3.404.946      3.253.465      3.174.444      

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

subsidies

  Gemeentelijke bijdrage educatie 2.250             -                    4.500             

  Overig 13.982           13.500           23.316           

16.232           13.500           27.816           

Overige overheidsbijdragen 1.206             -                    -                    

Totaal 17.438           13.500           27.816           

 

Overige baten

Verhuur 9.114             -                    7.862             

Overige

  Verenigingsbaten 26.944           17.550           27.569           

  Overige baten personeel 75.723           -                    23.431           

  Overige 10.323           71.166           57.009           

112.990         88.716           108.009         

Totaal 122.104         88.716           115.871         

Begroting 2016 20152016
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Begroting 2016 20152016

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 1.859.533      1.683.033      1.701.072      

Overige looncomponenten 361.594         315.187         361.383         

Sociale lasten 453.413         433.255         432.350         

Pensioenpremies 241.447         276.839         237.999         

2.915.988      2.708.314      2.732.805      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 681                -                    990                

Personeel niet in loondienst 6.421             -                    -                    

(Na)scholingskosten 108.259         54.000           69.398           

Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 10.454           10.000           18.223           

Kosten werving personeel 27.203           3.500             2.232             

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 5.247             4.500             2.646             

Representatiekosten personeel 13.797           5.000             12.674           

Overige 8.711             39.937           3.910             

180.774         116.937         110.073         

Af: uitkeringen 142.867-         -                    75.099-           

Totaal 2.953.894      2.825.251      2.767.779      

Het aantal personeelsleden over 2016 bedroeg gemiddeld 53 FTE. (2015 51)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 4.962             733                734                

Inventaris en apparatuur 50.884           59.794           54.316           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 27.239           30.469           27.808           

Totaal 83.084           90.996           82.857           

Huisvestingslasten

Onderhoud 24.963           20.000           13.670           

Energie en water 36.180           39.000           39.469           

Schoonmaakkosten 12.072           13.750           11.819           

Belastingen en heffingen 3.589             3.250             1.266             

Dotatie voorziening onderhoud 77.750           60.000           60.000           

Tuinonderhoud 1.915             -                    378                

Bewaking/beveiliging 2.103             1.750             1.784             

Overige 1.973             1.200             19.798           

Totaal 160.545         138.950         148.184         
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Begroting 2016 20152016

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 52.408           48.250           48.508           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 7.623             5.350             3.743             

Telefoon- en portokosten e.d 7.313             4.750             6.564             

Kantoorartikelen 1.095             1.700             2.512             

Verenigingslasten 39.895           16.900           16.847           

Bestuurs-/managementondersteuning 23.844           12.350           14.181           

132.178         89.300           92.356           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 2.141             1.000             985                

2.141             1.000             985                

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 79.360           64.500           71.225           

Computerkosten 48.569           53.000           50.106           

Kopieer- en stencilkosten 31.135           28.000           31.558           

Overige lasten 15.243           4.000             8.979             

174.307         149.500         161.868         

Overige

Kantinekosten 12.833           11.000           13.438           

Cultuureducatie 12.883           5.000             3.559             

Schoolkrant 7.254             4.000             1.936             

Abonnementen 2.389             1.700             1.643             

Medezeggenschapsraad 40                 750                90                 

Overige 13.666           20.500           18.016           

49.065           42.950           38.682           

Totaal 357.691         282.750         293.891         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 7.623             5.350             3.743             

Accountantslasten 7.623             5.350             3.743             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 899                6.500             4.545             

Totaal 899                6.500             4.545             

53



OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De vereniging is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'Berséba'.

Er bestaat geen overheersende zeggenschap. 
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WNT-verantwoording 2016 - 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

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/10 01/11 - 31/12 01/12 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,15                1,0                     1,0                         0,45                     

Gewezen topfunctionaris nee nee ja nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt echt echt Fictief

Individueel bezoldigingsmaximum € 106.000 € 88.285 € 17.715 € 10.675

Bezoldiging

Beloning € 84.030 € 66.146 € 7.782 € 4.986
Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.788 € 8.178 € 1.111 € 0

Subtotaal € 94.819 € 74.324 € 8.893 € 4.986

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

Totaal bezoldiging € 94.819 € 74.324 € 8.893 € 4.986

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 nvt nvt

Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,05 1,0 nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 71.104 € 73.449 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.455 € 10.157 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 80.559 € 83.606 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 165.901 € 165.901 € 0 € 0

A.R. 

Bronkhorst

A. Frietema A. Frietema A. v.d. Berkt

Per 1 januari 2016 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  van toepassing zijnde regelgeving: 

nvtnvtnvtnvt
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam?

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag is berekend

conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 106000. 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.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie Voorzitter Lid Lid Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 23/05 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 15.900 € 4.153 € 10.600 € 10.600

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

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

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 24.885 € 16.590 € 16.590 € 16.590

J. van de Geer J. Methorst A. van Ettekoven H. van den Brink
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

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

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 16.590 € 16.590 € 16.590 € 16.590

M.R. Schneider A.M. van Helden R. van Grootveld F. Bakker
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 nvt

Individueel WNT-maximum € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 0

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

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

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 02/06 - 31/12 02/06 - 31/12 02/06 - 31/12 01/01 - 02/06

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 9.681 € 9.681 € 9.681 € 6.954

J.T. de Jager D.C. Meerkerk D. J. Rebel C.H. Achterberg
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Lid Lid

Duur dienstverband nvt 23/05 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 0 € 6.476

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 02/06 nvt

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 6.954 € 0

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? nvt

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering
€ 75.000

Jaar waarin het dienstverband is beëindigd nvt

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 0

-/- onverschuldigd bedrag € 0

Uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2016 € 0

nvt

H. van Grol J.G. Karens
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Controleverklaring
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EY 
Building a better 
werking world 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het intern toezicht en het bestuur van Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2016 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 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 2016 en van het resultaat over 2016 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs ; 
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 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/EZ 2016. 

De jaarrekening bestaat uit: 
de balans per 31 december 2016; 
de staat van baten en lasten over 2016; 

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/EZ 2016 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 . 



EY 
Building a better 
working world 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 

Pagina 2 

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 2.2.3 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 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 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 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 Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de overige OCW wet- en regelgeving. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezicht 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 genoemd 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 toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
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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. 

Rotterdam, 3 mei 2017 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA 
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Bijlage bij de controleverklaring 

Bijlage 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, 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 toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2016 ad € -9826 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 7.145        
Bestemmingsreserves publiek 4.228-        
Bestemmingsreserves privaat 8.338-        
Bestemmingsfonds privaat 4.405-        

Totaal 9.826-        

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE WITTENBERGSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.773.341 1.681.100  1.611.378  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 2.250        -               8.169        

Overige baten 57.232      53.010      54.014      

Totaal baten 1.832.823  1.734.110  1.673.561  

Lasten

Personeelslasten 1.551.158  1.479.023  1.442.717  

Afschrijvingen 49.150      51.751      49.825      

Huisvestingslasten 73.121      67.000      83.476      

Overige lasten 154.199    128.000    123.547    

Totaal lasten 1.827.627  1.725.774  1.699.563  

Saldo baten en lasten 5.196        8.336        26.003-      

Financiële baten en lasten 509           4.000        2.420        

Netto resultaat 5.704        12.336      23.583-      

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE WARTBURGSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.631.605 1.572.365  1.563.066  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 15.188      13.500      19.647      

Overige baten 37.929      18.156      34.289      

Totaal baten 1.684.722  1.604.021  1.617.002  

Lasten

Personeelslasten 1.402.736  1.346.228  1.325.063  

Afschrijvingen 33.934      39.245      33.033      

Huisvestingslasten 87.424      71.950      64.708      

Overige lasten 163.598    137.850    153.497    

Totaal lasten 1.687.692  1.595.273  1.576.300  

Saldo baten en lasten 2.970-        8.748        40.702      

Financiële baten en lasten 182           2.000        1.091        

Netto resultaat 2.787-        10.748      41.793      

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 4.826        6.000        5.265        

Collecten kerken/donaties/giften 4.401        3.550        3.458        

Bijdragen m.b.t. fondsen 15.132      5.000        16.329      

Overige baten 2.585        3.000        2.518        

Totaal baten 26.944      17.550      27.569      

Lasten

Personele lasten 342           -               100           

Representatiekosten 1.260        400           430           

Leerlinggebonden activiteiten 9.311        7.500        4.926        

Lasten overblijven 7.000        -               -               

Lasten m.b.t. fondsen 19.538      5.000        1.847        

Overige lasten 2.444        4.000        9.545        

Totaal lasten 39.895      16.900      16.847      

Saldo baten en lasten 12.951-      650           10.722      

Financiële baten en lasten 208           500           1.034        

Netto resultaat 12.743-      1.150        11.756      

2016 Begroting 2016 2015
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