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VOORWOORD 
 
 
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2014 van Primas-scholengroep aan. Door middel van dit jaarverslag 
leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. 
 
Het jaarverslag is allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen voor het 
gevoerde beleid.  Daarnaast willen wij deze verantwoording breder trekken naar meer groepen:  
- de ouders 
- relaties zoals scholen, verenigingen/stichtingen en instanties waar wij mee samenwerken 
- belangstellenden, waaronder toekomstige ouders en betrokkenen 
 
Veel mensen waren in het afgelopen jaar betrokken bij Primas-scholengroep en hebben een positieve bijdrage 
geleverd. Wij denken dan in de eerste plaats aan kinderen, ouders, leerkrachten en directies, maar ook aan de 
ondersteunende medewerkers, (G)MR en bestuur. Daarnaast waren er veel instanties, verenigingen en 
stichtingen betrokken bij onze scholen. Wij willen allen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het 
afgelopen jaar. 
 
Wij hebben geprobeerd in dit verslag een zo volledig mogelijk beeld te creëren van 2014. Mocht u desondanks 
vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag. 
Het thema van onze fotoserie in het verslag is: Spelen: Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen 
zijn! 
 
Namens Primas-scholengroep, 
 
Cees de Smit, voorzitter toezichthoudend bestuur 
Agnes de Jong, algemeen directeur 
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1. ALGEMENE GEGEVENS 
 
JAARVERSLAG 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan algemeen bestuursbeleid en het financieel beleid van onze 
vereniging in het jaar 2014. 
 
JAARREKENING 
De jaarrekening van 2014 van Primas-scholengroep is opgesteld door Dyade Dienstverlening Onderwijs te Bergen 
op Zoom. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Astrium accountants. De jaarrekening 
is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. 
 
KERNACTIVITEITEN 
Onder het bevoegd gezag van Primas-scholengroep bevoegd gezag nummer: 40959 vallen de onderstaande 
scholen: 
 
School:              Brinnummer: 
De Wegwijzer       03WV 
De Goede Polder       04UQ 
De Schutte       05OA    
De Magdalon       05TT   
Willibrordusschool      05VJ 
De Dubbele Punt       06RH 
Bergpadschool       06XX 
De Schute       07DD 
De Lichtstraal       07NG 
De Kamperschouw      08VL 
’t Klinket       17JN 
Diaconieschool de Springplank     20EE  (tot 01-08-2014) 
 
JURIDISCHE STRUCTUUR 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. Primas-scholengroep is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken onder bevoegd gezag nummer 22041755      
 
SAMENSTELLING TOEZICHTHOUDEND BESTUUR 
Dhr. C. de Smit (voorzitter) 
Dhr. A. Verstijnen (penningmeester) 
Dhr. P.T. Harting  (secretaris) 
Dhr. L. Louwerse (alg.lid) 
Mevr. M. Geelhoed (alg.lid) 
 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
Mevr. A.J.J. de Jong 
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DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE  
 

Missie: 
 
Het aanbieden en verzorgen van uitstekend onderwijs 
Leren en werken in een inspirerende omgeving 
 

 
Achtergrond 
Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is. 
Water in wijn: 
Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in navolging van Jezus water (het teken van 
leven) in wijn (het teken van feest) kunnen veranderen. We moeten voor elkaar van het leven een feest maken. 
Bovendien samen de wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. 
Dat wil zeggen: lief en leed samen delen. 
Een tuin met bomen: 
Wij willen onze vereniging vergelijken met een tuin vol verschillende bomen. 
Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en bescherming. 
 
Uitgangspunten: 
Kwaliteit: een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de realisatie van de doelstelling; 
Humaniteit: mensen moeten daarin als mens / medemens binnen een cultuur van openheid, overleg en 
samenwerking erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen; 
Identiteit: in onze scholen worden beide voorgaande aspecten geplaatst binnen een Bijbelse visie op mens, 
samenleving en opvoeding. 
 
Onze missie houdt voor ons in dat: 

- leerresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen 
we doen namelijk meer dan wettelijk verplicht, ons onderwijs is uitdagend en effectief in een krachtige leeromgeving 

- aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen 
ons onderwijs is veelzijdig, veelzeggend en veelbelovend voor al onze kinderen 

- grote tevredenheid onder kinderen, ouders en leerkrachten 
de resultaten zijn goed, men voelt zich veilig en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving 

 

Visie: 
 
Onze visie is het verzorgen van uitstekend, christelijk onderwijs aan basisschoolkinderen in de Gemeente Veere 

en Noord-Beveland, waarbij elke school de ruimte heeft voor eigen identiteit binnen de gemeenschappelijke 

grondslag. Daar waar mogelijk participeren wij in samenwerkingsscholen. 

 

 
Wij willen samen scholen zijn waarvan ouders weten dat er aandacht en zorg is voor de levensbeschouwelijke 
identiteit. 
Verder willen wij dat op al onze scholen kinderen optimale kansen krijgen om zich op velerlei gebied te 
ontwikkelen. 
Onze scholen geven daar zelf nadere invulling aan. 
De schoolcultuur herkennen wij in de manier waarop de school haar werk doet, de normen en waarden op basis 
waarvan er in de school wordt gehandeld en de rituelen, gebruiken en gewoontes van de school. 
 
De missie en visie zijn verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan 2015 - 2019 
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STRUCTUUR EN ORGANISATIE 
 

Organisatiemodel 
Onze vereniging is een organisatie waaronder per 31 december 2014 elf christelijke basisscholen zijn verenigd uit 
de gemeenten Veere en Noord-Beveland.  
 

 
 
 
De algemene ledenvergadering  
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze vereniging. Jaarlijks wordt een ledenvergadering 
gehouden. Tijdens de ledenvergadering komen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de vorige 
vergadering aan de orde. Ook vinden er verkiezingen van nieuwe bestuursleden plaats. De vereniging telt ruim 
300 leden, voornamelijk ouders en personeelsleden van de vereniging. 
 
Het toezichthoudend bestuur  
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf leden en beslist over de begroting, de jaarrekening, het jaarplan en 
de benoeming van nieuwe directeuren. 
Doordat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de besturen legt, zijn de werkzaamheden van de 
bestuursleden te veelomvattend en tijdrovend geworden. Daarom is gekozen voor een nieuwe 
bestuursstructuur, waarbij de algemeen directeur het bestuursbeleid voorbereidt en uitvoert.  
De bestuursstructuur is omschreven in het managementstatuut van 1 mei 2013.  
Het bestuur functioneert als een toezichthoudend bestuur (statuten 2013). 
 
De Algemeen directeur 
Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatige zin een toezichthoudende rol.  
De algemeen directeur  draagt zorg voor de strategische beleidsvorming en strategische advisering, is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid en draagt zorg voor het behalen 
van de gewenste onderwijsresultaten door het adequaat inzetten van personele en financiële middelen. De 
algemeen directeur en de schooldirecteuren zijn samen verantwoording verschuldigd aan het bestuur voor de 
kwaliteit en het functioneren van de scholen.  
 
 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering 

Toezichthoudend bestuur 

Algemeen directeur 

directeur 

Advies 
Instemming 

 

directeur 

directeur directeur 

directeur 

directeur 

directeur 

directeur 

directeur 

directeur 

directeur 

Advies 
Instemming 

 

MR 

GMR 



7 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 

 

De directeuren 
De directeuren zijn op hun school de spil van de organisatie. Zij zijn als integraal schoolleider verantwoordelijk 
voor het beleid van hun school. Om goed toegerust hun taak te kunnen uitvoeren hebben al onze directeuren de 
schoolleidersopleiding gevolgd.  
Alle directeuren maken deel uit van de directeurenkring. De directeurenkring vergadert 10 keer per jaar. De 
algemeen directeur zit de vergaderingen van de directeurenkring voor. In dit overleg worden afspraken gemaakt 
op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en gebouwen. De afspraken en maatregelen zijn gericht op 
verbetering van kwaliteit. Van groot belang is de aandacht voor onderlinge hulp en uitwisseling van ervaringen 
waarvoor tevens gebruik gemaakt wordt van intervisie. Door de krimp van het leerlingenaantal en daardoor de 
krimp van de schoolgroottes en daardoor de krimp van de budgeten hebben wij van de nood een deugd gemaakt 
en bij natuurlijk verloop een directeur over twee scholen aangesteld. In de praktijk betekent dat vier van onze 
tien directeuren ieder de leiding voeren over twee scholen. Dit geeft enige armslag om middelen in te zetten ten 
behoeve van de primaire processen. 
 
De teams 
De teams van de scholen vormen het kapitaal van onze vereniging. Wanneer zij floreren, hun werk goed en met 
plezier kunnen uitvoeren, zal dat een positieve weerslag hebben op de kinderen. Alle leerkrachten hebben een 
bekwaamheidsdossier conform de wet BIO, waarin o.a. een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is opgenomen.  Hierin 
geven zij aan waarin zij bekwaam zijn en wat zij gaan ondernemen om zich verder te ontwikkelen. Deze 
bekwaamheidsontwikkeling bestaat uit individuele ontwikkeling en teamontwikkeling. Middels een 
gesprekkencyclus wordt het functioneren van leerkrachten besproken en beoordeeld. 
 
Administratie 
Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden op het gebied van financiën en personeel die door de 
directie-assistent (inmiddels geschoold tot controller in het onderwijs) worden verricht, worden de financiële en 
de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Dyade dienstverlening onderwijs te Bergen op Zoom.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
De GMR adviseert en controleert het bestuur. Deze raad komt 3 keer per jaar bijeen. De GMR bestaat uit zes 
personen met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. Ten minste twee maal per jaar hebben de 
algemeen directeur en de GMR intensief overleg.  
 
Medezeggenschapsraad  
Elke school heeft een MR met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. 
De medezeggenschapsraad adviseert en controleert de beslissingen die het schoolteam neemt. 
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2. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Dit hoofdstuk geeft een weergave van het gevoerde beleid en de resultaten op hoofdlijnen. 
 
Wat waren wij in 2014 van plan? 
- Scholing / professionalisering personeel in het kader van onderwijskundige ontwikkelingen waaronder passend 
  onderwijs, taal, kwaliteitszorg, bevlogenheid. 
- Ziekteverzuim 1% onder het landelijk gemiddelde. 
- Inzetten op behoud jong personeel 
 
 
RESULTATEN GEVOERD BELEID 
 
PERSONEEL 
 
Scholing personeel: zie scholingsplan Primas-scholengroep. Alle plannen zoals omschreven zijn gerealiseerd. 
 
 
Ziekteverzuim onderwijspersoneel  
Het ziekteverzuim (12-maands voortschrijdend gemiddelde) in 2014 was 4,43 %. Dat is onder het landelijk 
gemiddelde van 6,5%.(2013). Het ziekteverzuim is ten opzicht van vorig jaar gedaald.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eens in de vier jaar voeren wij een grootschalig onderzoek uit onder personeel, ouders en leerlingen 
Personeel: 
PO actief onderzoek 2010 werkvermogen en werk beleving   
Op werkvermogen scoort 11% van de medewerkers van 45 jaar en ouder matig tot slecht. Dit resultaat is 
ongunstig ten opzichte van de benchmark.  
 
Op werkbeleving blijkt dat er in verhouding meer medewerkers van 45 jaar en ouder hoog scoren (68%) dan in 
het primair onderwijs gebruikelijk is (12%).  
 
Het percentage scores in de gedefinieerde ‘risicogroep’ ligt met 11% van de deelnemers lager dan gemiddeld in 
de benchmark. 
 
Op werkvermogen scoort 9% van uw medewerkers matig tot slecht. Dit resultaat is gunstig ten opzichte van de 
benchmark.  
 
Op werkbeleving blijkt dat er in verhouding meer medewerkers in uw organisatie hoog scoren (72%) dan in het 
primair onderwijs gebruikelijk is (12%).  
 
Het percentage scores in de door ons gedefinieerde ‘risicogroep’ ligt met 9% van de deelnemers lager dan 
gemiddeld in de benchmark. 
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Tabel 3 geeft een samenvattend overzicht van de scores van uw medewerkers op zowel de aspecten 
werkvermogen als werkbeleving. 
 
Tabel 3: Scores werkvermogen en werkbeleving (n=53) 
 

  Score werkvermogen 

  Slecht  Matig Goed / 
Uitstekend 

Score  
werkbeleving 

Ongunstig 0 0 0 

Gemiddeld 0 3 12 

Gunstig 0 2 36 

 
 
In 2014 vond een nieuw onderzoek plaats in het kader van Werken met bevlogenheid. De uitslag (Erasmus 
universiteit) volgt in januari 2015. 
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Uitgangspunten formatiebeleid 
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen op de verschillende scholen is regelmatig onderwerp van gesprek 
geweest in het bestuur. Door de dalende leerlingenaantallen ontstond er druk op zowel het personele als het 
materiële budget. De ingezette begrotingsdiscipline en de extra gelden vanuit de overheid (herfstakkoord) heeft 
er toe geleid dat de personele kosten binnen de begroting gebleven zijn. In 2014 zijn er 6 personeelsleden met 
een totale wtf omvang van 4.5 in rddf  geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inzetten op behoud jong personeel 
In 2014 hebben wij geen leerkrachten moeten ontslaan.  
0 personeelsleden maakten in 2014 gebruik van de FPU mogelijkheid. 
0 personeelsleden maakten gebruik van keuzepensioen. 
3 personeelsleden verlieten Primas scholengroep op eigen verzoek. 
1 personeelslid verliet Primas-scholengroep vanwege blijvende invaliditeit. 
1 personeelslid verliet Primas-scholengroep naar collega-organisatie in verband met samenvoeging scholen 
 
In 2014 maakte twee van de personeelsleden gebruik van de mogelijkheid om zich dankzij een lerarenbeurs 
verder te professionaliseren in een opleidingstraject van maximaal drie jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gaan we in 2015 doen? 
 
- Scholing / professionalisering personeel in het kader van onderwijskundige ontwikkelingen waaronder passend 
  onderwijs, taal, kwaliteitszorg, bevlogenheid. 
- Ziekteverzuim 1% onder het landelijk gemiddelde. 
- Inzetten op behoud jong personeel. 
- Werken met bevlogenheid: voor alle personeelsleden 
- 
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AANVULLENDE GEGEVENS PERSONEEL 
 
Mobiliteit  
Er zijn in 2014 met een aantal personeelsleden gesprekken gevoerd over mobiliteit. Drie personeelsleden zijn  
overgegaan naar een andere school binnen de vereniging. Door samenvoeging van De Springplank en De 
Bergpadschool, zijn de overige teamleden van De Springplank naar de Bergpadschool gegaan. 
 
In- en uitstroom personeel   
De instroom van personeel werd gevormd door tijdelijke benoemingen vanwege formatieruimte, vervanging van 
ziekte, zwangerschap en buitengewoon verlof. Er werden geen personeelsleden gedwongen ontslagen. 
 

Instroom tijdelijk personeel 15 

Uitstroom tijdelijk personeel 12 

Uitstroom op eigen verzoek  3 

Uitstroom naar collega-organisatie 1 

Uitstroom FPU 0 

Uitstroom keuzepensioen 0 

Overleden 0 

Outplacement 0 

Arbeidsongeschiktheid 1 

 
Betrekkingsomvang en gebruik BAPO 
Vanaf 2008 daalt het aantal personeelsleden wat werkzaam is binnen onze vereniging. Het gebruik van BAPO is 
ten opzichte van 2013 iets toegenomen.  
Per 1 oktober 2014 is de bapo regeling vervallen. Vanaf die datum kunnen oudere werknemers gebruik maken  
van duurzame inzetbaarheid (bijzonder budget voor oudere werknemers).  
Alle gebruikers van de bapo regeling hebben gebruik gemaakt van het overgangsrecht naar de nieuwe regeling. 
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ORGANISATIE 
 
Bestuurssamenstelling 
In 2014 hebben wij afscheid genomen ven mevrouw Nanda van den Berg (na 12 jaar). De heer Arjan Verstijnen is 
toegetreden tot het bestuur.  
 
Code goed bestuur 
De PO-Raad heeft in januari 2010 de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vastgesteld. Schoolbesturen en intern 
toezichthouders dienen nu de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren te toetsen aan de principes 
van de Code. De Code benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 
organisaties voor primair onderwijs. Die verplichte scheiding staat sinds 2010 in de Wet Primair Onderwijs en de 
Wet op de Expertise Centra (artikelen 17a WPO en 28g WEC). Volgens de toelichting bij die wetsartikelen draagt 
scheiding van bestuur en intern toezicht bij aan de kwaliteit van ‘goed bestuur’ en daarmee aan beter onderwijs.   
Wet en Code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. In artikel 5 lid 2 onder c) 
wordt de feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht als mogelijkheid genoemd. Hierbij oefenen een of meer 
functionarissen (algemeen directeur en schooldirecteuren) taken en bevoegdheden uit namens het formele 
bestuur van de rechtspersoon (verenigingsbestuur) Bij Primas-scholengroep is dit de huidige situatie. Het bestuur 
heeft de algemeen directeur vergaand gedelegeerd om het beleid voor te bereiden, uit te voeren en hierover 
verantwoording af te leggen aan het bestuur. Deze delegering leidt er toe dat de algemeen directeur 
verantwoordelijk is voor de interne beheersing en het bestuur toezicht houdt op het beleid.  
 
 
Inspraak en medezeggenschap 
De GMR adviseerde positief c.q. stemde in met het bestuursformatieplan 2014-2015, het zorgplan, het financieel 
beleidsplan, het jaarverslag 2013, de begroting 2015 en het Ondersteuningsplan 2014 - 2015, de aanstelling van 
de besturen en de Ondersteuningsplanraden Passend Onderwijs op Walcheren en op Noord-Beveland. 
 
 
 
AANVULLENDE GEGEVENS ORGANISATIE 
 
Bezoldiging leden toezichthoudend bestuur 
De leden van het toezichthoud bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 
In 2014 zijn de volgende vergoedingen uitgekeerd: 
Voorzitter     € 1.000 
Overige leden  4x    €    500 
 
 
Klachten en bezwaren in 2014 
Alle ingediende klachten, bezwaren en beroepschriften werden behandeld.  
 

 Ingediend Afgehandeld 

Bij Primas-scholengroep 0 0 

Bij Landelijke klachtencommissie 0  0 

Bij Commissie van beroep 0 0 

   

 
 
 
 
 

 
 



13 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 

 

3. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 
 

 
ALGEMEEN 
 
Onderwijs 
Primas-scholengroep stelt zich ten doel uitstekend onderwijs te verzorgen op alle scholen. In het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 zijn de missie en visie van onze vereniging vertaald naar concrete plannen op 
verenigingniveau. In het strategisch beleidsplan zijn deze plannen voor een periode van vier jaar vastgelegd.  
Op schoolniveau zijn deze plannen vastgelegd in een schoolplan en een jaarplan. De verantwoording van de 
plannen op schoolniveau vindt plaatst d.m.v. individuele jaarverslagen per school.  
Met elkaar hebben we afgesproken ons gedurende deze vier jaar met name te richten op een aantal 
speerpunten in ons onderwijs: ICT, Bewegingsonderwijs en Kunst en cultuur en zorg waaronder de Plusklassen 
voor (hoog) begaafde kinderen. 
 
Kwaliteitszorg 
Wij kiezen binnen het onderwijs voor 'EN / EN onderwijs' : het verwerven van kennis en inzicht EN vaardigheden 
en attitudes. Dit gebeurt binnen een organisatie die betrouwbaar en professioneel is en structureel aan 
kwaliteitsverbetering werkt. Onze personeelsleden zijn ons 'kapitaal'. Daarom is er grote aandacht voor 
welbevinden, ontwikkeling en medeverantwoordelijkheid. 
Door middel van evaluatie brengen wij in beeld of die kwaliteit wordt bereikt om vervolgens te borgen of te 
verbeteren. Kortom: een cyclisch proces. 
 
Succesbepalende factoren zijn kwaliteitsaspecten die cruciaal zijn voor succes. 
De succesbepalende factoren zijn ingedeeld in resultaatgebieden: 

 waardering door het personeel 

 waardering door ouders en leerlingen 

 waardering door de omgeving 

 eindresultaten 
 
Jaarlijks worden instrumenten in alle resultaatgebieden gebruikt om de kwaliteit te beoordelen. 
De succesbepalende factoren en de gebruikte instrumenten zijn in het strategisch beleidsplan beschreven. 
 
In het jaarverslag per school is een evaluatie opgenomen van alle resultaatgebieden. Deze wordt geëvalueerd 
door de algemeen directeur met de betrokken directeur. 
 
Wat waren wij in 2014 van plan? 
 
Op bovenschools niveau  
- Passend Onderwijs: HGW, groepsplannen, schoolprofielen 
- Invoeren  systeem / afspraken kwaliteitszorg / waarborg  
- Scholing / professionalisering Primas personeel (gezamenlijk) 
- Invoering nieuwe taalmethode 
- Implementatie (vervolg) ICT: skoolmates en Ipads. 
 
Op schoolniveau 
- Borgen en verbeteren van de aangegeven onderwerpen in de jaarplannen 
- Opbrengsten verbeterplannen evalueren  
- Invoering nieuwe taalmethode 
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RESULTATEN GEVOERD BELEID 
 
ICT 
ParnasSys is  onderdeel gaan uitmaken van het kwaliteitszorgsysteem op alle scholen. 
Er is een werkgroep geformeerd om een ICT vervolg (hardware) te onderzoeken. 
Verder is geïnvesteerd in digiborden en touchscreens. 
Op twee scholen wordt een pilot werken met Ipads uitgevoerd, op een school een pilot met Skoolpads. 
 
Bewegingsonderwijs 
Wij hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan het vak bewegingsonderwijs door de professionalisering van 
leerkrachten, het verbeteren van het onderwijsaanbod door de invoering van de z@pp-methode en het 
aanbieden van dit vak door twee vakbekwame personen, die hiervoor specifieke scholing hebben gevolgd.  Er is 
een speciale scholing voor ons personeel georganiseerd in verband met nieuwe z@pplessen. 
Daarnaast zijn twee scholen bezig met het door de Gemeente Veere gesubsidieerde project sCoolsport. Dit 
driejarige project is gericht op positief, gezond gedrag, beweging en weerbaarheid. De resultaten van het project 
worden jaarlijks geëvalueerd. 
 
Kunst en cultuur 
Als bestuur zijn wij van mening dat onderwijs in kunst en cultuur (waaronder cultureel erfgoed) van zeer groot 
belang is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarom gekozen voor een eigen coördinator 
die scholen en leerkrachten ondersteunt en vertegenwoordigt. Tevens verzorgt de coördinator kunst- en 
cultuurlessen op de scholen van onze vereniging.  In 2010 hebben wij een eigen lesmethode beeldende vorming 
uitgegeven. Niet alleen onze scholen maar ook andere basisscholen in Nederland kunnen op deze wijze 
profiteren van onze ervaringen en deskundigheid. Er is een speciale scholing  georganiseerd voor al ons 
personeel aan de hand van deze lesmethode. Op woensdagmiddag kunnen kinderen  op vrijwillige basis terecht 
in onze Kunstplusklas.  
 
 
 

 
 
Zorgverbreding/Passend Onderwijs 
Opnieuw was er in 2014 veel aandacht voor zorgverbreding en de ontwikkelingen met betrekking tot Passend 
Onderwijs. In de Samenwerkingsverbanden zijn de trajecten 1-zorgroute gaande ter voorbereiding op Passend 
Onderwijs. In 2015 zal de implementatie van de 1-zorgroute, HGW en schoolprofielen op onze scholen verder 
worden vormgegeven. Besturen Passend Onderwijs (Kind op 1: Walcheren en O3: Osterschelderegio) zijn 
aangetreden evenals de Ondersteuningsplanraden. Ondersteuningsplanraad Kind op 1 heeft een ouder als 
afgevaardigde en O3 heeft een personeelslid als afgevaardigde vanuit Primas-scholengroep 
Wij zullen doen wat binnen ons bereik  ligt en werken met realistische, haalbare doelen. Dit in het belang van 
leerkrachten en kinderen. 
 
Hoogbegaafdheid 
Voor hoogbegaafdheid zijn op diverse scholen al leerlijnen ontwikkeld. In 2010 zijn alle leerkrachten geschoold in 
de begeleiding van (hoog-)begaafde kinderen. Sinds 2010 wordt tevens een structureel lesaanbod middels onze 
gezamenlijke Plusklassen (zes Plusklassen op vijf locaties) voor (hoog-)begaafden van alle Primas-scholen 
gerealiseerd. Er werd op één locatie door een bevoegd docent lessen Spaans gegeven. Hierdoor kwamen            

INZET FTE’S VOOR SPEERPUNTEN BELEID EN OIDS IN 2014 
 

SPEERPUNT BOVENSCHOOLS SCHOOLNIVEAU 

ICT(COÖRDINATIE EN SCHOOLONDERSTEUNING) 0,23 FTE  

BEWEGINGSONDERWIJS(VAKLEERKRACHT) 0,46 FTE 0,23 FTE 

KUNST & CULTUUR(VAKLEERKRACHT) 0,38 FTE  0,23 FTE 

OPLEIDEN IN DE SCHOOL(OIDS-MENTOREN) 0,14 FTE  

PLUSKLASSEN 0,57 FTE  
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(hoog-)begaafde kinderen van verschillende scholen met elkaar in contact en kregen zij een specifiek lesaanbod 
gericht op deze doelgroep. 
 
Tevredenheidsonderzoek. 
Eens in de vier jaar voeren wij een groot tevredenheidsonderzoek uit (Primas-schoolrapporten). 
De scholen verwerken de resultaten in het schoolplan 2015 – 2019 
 
Borgen en verbeteren resultaatgebieden jaarplannen scholen 
Op alle scholen is volgens jaarplan gewerkt aan de verbetering van het onderwijs.  
Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste resultaatgebieden per school 
 
 

 Schoolnaam   Resultaatgebied 2014 
1 De Springplank HGW, groepsplannen, rekenen WIG, taal 

2 De Schute HGW, rekenen WIG, MI, sportieve school, kwaliteitszorg, leeropbrengsten, taal, ZIEN, 

3 De Schutte HGW, groepsplannen, rekenen WIG , leeropbrengsten, spelling, taal, Bevlogenheid 

4 De Dubbele Punt 
HGW, Begrijpend lezen, Engels, rekenen WIG,  Schatkist;  voorleestassen, rapportage 

Parnassys, taal 

5 De Bergpadschool HGW, groepsplannen, rekenen WIG, taal, KIJK digitaal 

6 De Kamperschouw 
HGW, groepsplannen, rekenen WIG, pedagogisch klimaat, kijk, schrijven, zien, Engels, 

taal 

7 ’t Klinket HGW, groepsplannen, rekenen WIG, Engels, Ipads, leesbevordering, taal, tutorlezen 

8 De Wegwijzer 
HGW,groepsplannen,  rekenen WIG, invoering/evaluaties Argus Clou, vervolg Zien, 

leeropbrengsten, taal, spelling,  Engels, Bevlogenheid 

9 De Magdalon 
HGW (groepsplan rekenen), invoering taalmethode, identiteit & levensbeschouwelijk 

onderwijs, afstemming didactische en pedagogische processen) 

10 De Goede Polder 
Kwaliteitshandboek, MI/coöperatieve leerstrategieën, implementatie WI en Taal Actief 4, 

HGW, opbrengstgericht werken, rapportage, een veilig leer- leef- en speelklimaat 

11 De Lichtstraal HGW, rekenen WIG, groepsplannen, technisch lezen, taal 

12 Willibrordusschool HGW, rekenen WIG, groepsplannen, taal 

  

 
Opbrengsten 
In het onderstaand overzicht zijn de Cito resultaten opgenomen.  
Landelijk: 534,8 
 

 school  leerlingen* 2014 

1 De Schute 14 534.9 

2 De Schutte 6 535 

3 De Dubbele Punt 1 544 

4 De Bergpadschool 20 537 

5 De Kamperschouw 15 535,7 

6 ‘t Klinket 24 539,4 

7 De Wegwijzer 18 538,1 

8 De Magdalon 13 535 

9 De Goede Polder 9 533,9 

10 De Lichtstraal 11 531,4 

11 Willibrordusschool 10 533,7 

 

 
*Wanneer het aantal deelnemende leerlingen aan de Citotoets onder de 10 ligt, is de gemiddelde schoolscore 
onbetrouwbaar. 
Te laag aantal:  statistisch gezien niet valide. 
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Wat gaan we in 2015 doen? 
 
Op bovenschools niveau  
- Passend Onderwijs: HGW, groepsplannen, schoolprofielen 
- Vervolg invoeren  systeem / afspraken kwaliteitszorg / waarborg  
- Vervolg invoering nieuwe taalmethode 
- Implementatie (vervolg)   ICT: skoolmates en Ipads. 
 
Op schoolniveau 
- Borgen en verbeteren van de aangegeven onderwerpen in de jaarplannen 
- Opbrengsten verbeterplannen evalueren  
- Vervolg invoering nieuwe taalmethode 
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4. FINANCIËN 
 
Dit hoofdstuk geeft een weergave van het gevoerde beleid en de resultaten op hoofdlijnen. 
Een uitgebreide weergave van het financieel beleid en de jaarrekening zijn toegevoegd als bijlagen. 
 
Wat waren we in 2014 van plan? 
 
- Een financieel beleid voeren dat primair gericht is op het faciliteren van de primaire processen. Wij zien dit als 
  onze kerntaak.  
- Meerjarenbegroting actualiseren aan de hand van nieuwe prognoses. 
- Financieel beleidsplan actualiseren 
 
 
RESULTATEN GEVOERD BELEID 
 
Financieel beleid 
Middels financiële kwartaalrapportages werden bestuur en directies op de hoogte gebracht van de financiële 
stand van zaken. Vanuit het management werd exploitatieadvies gegeven aan de directeuren. Middels de  
opgestelde financiële rapportages werd steeds een reëel beeld van de financiële situatie gegeven.  
 
Exploitatietekort 
Om het exploitatietekort  te beperken zijn de uitgangspunten voor formatiebeleid aangepast. Het 
investeringsniveau is beperkt en de begrotingsdiscipline is vergroot. De extra gelden vanuit het herfstakkoord 
hebben wij zoals afgesproken ingezet in 2014, hierdoor is een  exploitatietekort te zien. 
Tevens zijn begin 2015 nog gelden ontvangen ten gunste van de exploitatie 2014 door effectuering van het 
Nationaal Onderwijsakkoord. 
 
Beleid beleggen en belenen 
Het beleid beleggen en belenen is vastgesteld in ons Treasuryplan. 
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en 
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig 
hun bestemming worden besteed. De vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is 
gebruik gemaakt van een spaarrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. Rekeningen-courant 
rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank. 
Primas leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere financiële producten in haar bezit 
anders dan reguliere spaarrekeningen. 
 
Financiële instrumenten 
Primas maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
Primas blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen zoals debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige schulden. Primas 
heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. Primas handelt niet in 
aandelen, obligaties en derivaten. 
Kredietrisico  
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn verspreid zonder dat daarbij sprake is van concentratie bij enkele 
grote debiteuren. Het kredietrisico is daarmee beperkt.  
Renterisico 
Primas heeft geen leningen uitgegeven dan wel uitstaan en loopt op dat onderdeel geen risico. 
Marktwaarde  
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de marktwaarde ervan. De financiële instrumenten (zowel 
financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd volgens de historische kostprijs. 
Kasstroom- en liquiditeitsrisico  
Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in 
omvang zullen fluctueren. Primas wordt periodiek bevoorschot door het Ministerie van OCW. Het kasstroom- en 
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liquiditeitsrisico worden beperkt door de spreiding van de betalingen in relatie tot de inkomsten. Overigens zijn 
de banktegoeden direct opeisbaar. 
 
Verdeling personele en materiële uitgaven 
De gerealiseerde verdeling personeel/materieel is in 2014 85/15. Ter vergelijking: de verdeling is 2013 was 
84/16.  
 

 

 
 
Personele lasten 
 
 
Huisvestingslasten 
 
 
Overige lasten 
 
 
 

FINANCIEEL OVERZICHT EN BELANGRIJKSTE KENGETALLEN  
 
De staat van baten en lasten geeft op hoofdlijnen het resultaat aan, vergeleken met de begroting 2014 en het 
resultaat van het vorige kalenderjaar. Daarna via grafieken een weergave van de belangrijkste kengetallen en 
onderdelen. Het jaarverslag 2014 is te vinden op onze website, www.primas-scholengroep.nl. De jaarrekening is 
inmiddels voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.  
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Het leerlingenaantal 
 

School 2010 2011 2012 2013 2014  

 

De Wegwijzer 156  143 132 115 114 

De Goede Polder   86    87 84 79 79 

De Schutte   31    28 28 28 16 

De Magdalon   79    72 63 94 86 

Willibrordusschool   98  103 107 101 101 

De Dubbele Punt   39    34 30 31 24 

De Bergpadschool 127  112 112 92 85 

De Schute   94    91 82 78 69 

De Regenboog   72    54 41 - - 

De Lichtstraal   82    93 86 82 79 

De Kamperschouw 153  158 147 135 135 

‘t Klinket 176  173 150 133 120 

De Springplank   35    32 31 25 - 

Totaal 1222 1180 1093 993 908  
 

Hoofdoorzaken van de dalende leerlingenaantallen zijn de lagere geboortecijfers. In het komende schooljaar 
wordt verdere daling in het leerlingenaantal verwacht. 
 
 
Financiële gegevens 2014 
 
Financiële positie op balansdatum          
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 
2014 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de 
belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 

 
 
 
Toelichting op de balans:      
       
Activa:  
De materiële vaste activa is afgenomen omdat de afschrijvingen en desinvesteringen hoger zijn dan 
investeringen. 
Een afname van de financiële vaste activa door het overbrengen van vooruitbetaalde huur naar de exploitatie.  
Een toename van de vorderingen met circa € 46.000. Vordering OCW is € 24.496 en Vervangingsfonds is   
€ 15.225 hoger.          
Afname liquide middelen, met name door investeringen 2014 in materiële vaste activa.   
          
Passiva:  
Het eigen vermogen is afgenomen door toevoeging negatieve resultaat in 2014.    
De voorzieningen zijn met circa € 10.000 toegenomen, omdat de dotatie hoger was dan de onttrekkingen.  
De langlopende schulden zijn afgenomen doordat het spaarverlof een kortlopende schuld is geworden en van-  
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wege afschrijvingen op investeringen ten laste van subsidies.        
De afname kortlopende schulden van circa € 28.000 doordat te betalen crediteuren € 14.671 lager is. Te betalen 
loonheffing, premies en salarissen is € 14.871 lager.        
  
Inrichten voorziening duurzame inzetbaarheid: 
Omdat er vóór het opstellen van de jaarrekening 2014 nog geen afspraken zijn gemaakt over het sparen van de 
uren van 2014/2015, is voor 2014 nog geen voorziening duurzame inzetbaarheid ingericht.    
        
Analyse resultaat  
De begroting van 2014 liet een negatief resultaat zien van € 82.616. Uiteindelijk resulteert een   
negatief resultaat boekjaar 2014 van € 51.264: een verschil van € 31.352 met de     
begroting. Het positief resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 246.271. In de navolgende paragraaf treft  
u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.      
           
Netto resultaat 
Het resultaat is ten opzichte van 2013 gedaald. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:    

- Afname Rijksbijdragen, bekostiging herfstakkoord 2013 en daling leerlingen    

- Toename overige overheidsbijdragen door hogere bijdrage combinatiefunctionaris    

- Afname overige baten (overige subsidies en personeelsgebonden opbrengsten)     

- Afname personele lasten door daling FTE         

- Afname afschrijvingskosten vanwege desinvestering activa Regenboog en Springplank    

- Afname huisvestingslasten door met name extra dotatie 2013 aan voorziening     

- Afname overige instellingslasten, vooral door lagere administratie-&beheerslaten  
 

 
 

Personeelskosten 
De personeelskosten zijn in 2014 gedaald door van afname van FTE. 
De daling van de personeelskosten is in verhouding minder dan de afname FTE vanwege het feit dat de cao-
salarissen per 1 september 2014 gestegen zijn. 
 

 

 
 

 

-02%

-01%

00%

01%

02%

03%

04%

2010 2011 2012 2013 2014

Ontwikkeling Netto Resultaat 

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Personeelskosten 



21 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 

 

Uitgaven per leerling 
De uitgaven per leerling zijn door de jaren heen gestegen. De oorzaak is deels personeel (hogere salarissen 
personeel) en materieel (methodevervanging, computers/ICT). Gezien het dalende leerlingenaantal is het 
investeringsniveau naar beneden bijgesteld.  Bijkomende oorzaak is  de krimp waar wij met name binnen de 
gemeente Veere mee te maken hebben.   
De stijging in 2014  is daarnaast te verklaren door de vervroegde afschrijving van materieel en leermethodes te 
Aagtekerke.  
 
 

 
 
 
Ontwikkeling eigen vermogen 
Er is voldoende eigen vermogen om de risico’s af te dekken.  
 

 

 
 

Renteopbrengsten 
De renteopbrengsten zijn in 2014 verder gedaald. Naast een daling van het saldo op de spaarrekening  is de 
hoofdoorzaak is de (zeer) lage rentestand. 
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Kengetallen 
 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij   
onderstaand de kengetallen:   
   
Solvabiliteit:   
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de  
financieringsopbouw.   
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
  
Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.   

 
 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

 
 
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 74,1% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 
en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 25,9% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 
vreemd vermogen.          
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de Vereniging goed is. De Vereniging is duidelijk 
in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.     
     
De onderwijsinspectie hanteert een ondergrens van 30 %.       
   
Liquiditeit:          
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  
  
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en  
de kortlopende schulden.  

   
     
De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,1 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de 
overlopende passiva.   
De Vereniging heeft op 31 december 2014 de beschikking over € 1.678.744 aan liquide middelen en heeft 
daarnaast € 429.579 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.       
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die 
binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 673.102.       
De liquiditeitspositie van de vereniging is hierdoor goed te noemen.       
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen. 
         
De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van 1 
 
Rentabiliteit:       
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de  
totale baten.  
 
Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).  

 
            
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 
resultaat.  
De Vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten € 6.205.230, een resultaat behaald van  

Kengetal 2014: 74,1%

Kengetal 2013: 72,5%

Kengetal 2013: 3,1

Kengetal 2014: 3,1

Kengetal 2014: -0,8%

Kengetal 2013: 3,7%

Kengetal 2014: 67,4% 
Kengetal 2013: 66,5% 
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€ -51.264.    
Dit houdt in dat -0,8% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 
ontvangen, wordt € -0,01 behouden en wordt € 1,01 besteed.      
  
In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2014 procentueel meer 
kosten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar 2013.       
   
De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van break-even (0,00%) voor de laatste 3 jaren.  
        
Kapitalisatiefactor:    
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of 
onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun 
taken.   
   
Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).  

 
  
De onderwijsinspectie hanteert een 35-60 % (35 % is de bovengrens voor grote besturen, 60 % voor kleine 
besturen) 
 
Weerstandsvermogen:       
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende  
risico's op te vangen.  
      
Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage 
OCW.  

    
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 
 
 

Wat gaan we in 2015 doen? 
 
- Een financieel beleid voeren dat primair gericht is op het faciliteren van de primaire processen. Wij zien dit als 
  onze kerntaak.  
- Meerjarenbegroting actualiseren aan de hand van nieuwe prognoses. 
- Financieel beleidsplan actualiseren. 
 

 

Kengetal 2013: 19,5%

Kengetal 2014: 20,5%

Kengetal 2014: 44,3% 
Kengetal 2013: 42,6% 
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5. HUISVESTING EN BEHEER 
 
Wat waren wij van plan in 2014? 
 
- Voorbereidingen vervolg nieuwbouw Willibrordusschool te Zoutelande en De Schute te Biggekerke 
- Voorbereiden extra taken(doordecentralisatie) buitenonderhoud voor besturen (2015) 
- Uitvoering MOP (meerjaren onderhouds plan Primas) en huisvestingsprogramma 
- Aanpassing gebouwen in het kader van Passend Onderwijs 
 
 
Hoewel de staat van onze gebouwen over het algemeen vrij goed is, schiet de bekostiging vanuit het ministerie 
structureel tekort. Dit betekent dat wij niet alles kunnen doen wat wij graag zouden willen. In ons MOP 
(meerjaren onderhoudsplan) een uitgebalanceerd onderhoudsprogramma op grond van een onderhoudsrapport 
(Asset) t/m 2023. 
 
Voorbereidingen nieuwbouw Willibrordusschool 
In 2010 zijn de gesprekken en onderhandelingen met de gemeente Veere van start gegaan. 
Belangrijke punten zijn: de locatie van het nieuwe schoolgebouw, eventuele participanten bij de keuze voor een  
brede school. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwbouw eind 2015 voltooid zijn. 
 
Uitgevoerd volgens het huisvestingsprogramma en het MOP: 
Schilderwerk, en plafond De Wegwijzer 
Schilderwerk, aanpassing kleuterlokaal De Goede Polder 
Schilderwerk De Bergpadschool 
Schilderwerk, keukenblokjes ’t Klinket 
Aanpassingen verwarming De Kamperschouw 
Inspectie daken, verwarming, asbest, alarminstallaties, brandmeldinstallaties  
 
Beheerslasten 
De overstap naar een andere accountant en de nieuwe overeenkomst met Dyade heeft een positieve uitwerking. 
 
 

Wat gaan we in 2015 doen? 
 
- Nieuwbouw Willibrordusschool te Zoutelande en voorbereiding bouw De Schute te Biggekerke 
- Uitvoeren taken(doordecentralisatie) buitenonderhoud voor besturen (2015) 
- Uitvoering MOP (meerjaren onderhouds plan Primas)  
- Aanpassing gebouwen in het kader van Passend Onderwijs 
- Digitale telefonie 
- Nieuwe kopieermachines 
- Overstap naar energieleverancier Delta  
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AANVULLENDE GEGEVENS HUISVESTING EN BEHEER 
 
Een weergave van onze belangrijkste contractanten in 2014 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Instantie 
 

Aandachtsgebied 
 

Besturenraad Verus werkgeversorganisatie 

PO-raad werkgeversorganisatie 

Dyade Dienstverlening Onderwijs administratie en ondersteuning 

Rabobank bankieren 

Hogeschool Zeeland afd. PABO opleiden in de school 

Scalda Zeeland opleiden in de school 

Arbo-unie arbo dienstverlening 

Ricoh kopieercontract 

RPCZ onderwijsbegeleiding en scholing 

Driestar educatief onderwijsbegeleiding en scholing 

Skool ICT netwerk 

Zeelandnet internetverbinding 

Heutink schoolleverancier 

Wielemaker  vuilcontainers 

ZVU verwarming 

Colijn beveiliging scholen 

Schildersbedrijven in de regio schilderwerk scholen 

Lukasse daken scholen 

FCO alarmopvolging 

SpeelTop veilig Inspectie speeltoestellen 
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6. TOEKOMSTPARAGRAAF 
 

Algemeen 
Deze paragraaf geeft de uitwerking weer van de continuïteitsparagraaf zoals deze is vastgelegd in de handreiking 
van het OWC. 
 
Wij ervaren de gevolgen van een flinke daling in leerlingenaantal op de Veerse scholen. Deze daling maakt een 
heroverweging van de inrichting van de organisatie en de verdeling van de budgetten noodzakelijk. 
 
 

Personeel en organisatie 

 Op personeelsgebied hebben wij te maken met: 
Personeel dat langer moet/mag blijven doorwerken 
Jonge moeders 
Daling leerlingenaantal door krimp aantal geboortes regionaal en provinciaal 
In toenemende mate groter beroep op personeel in het kader van passend onderwijs 
Zorg om behoud jonge leerkrachten en mannen voor de klas 

 Verder zal als onderdeel van het ‘Convenant Actieplan leerkracht’ de functiemix de komende jaren verder 
worden ingevoerd. In de komende jaren zal het personeel scholingskansen krijgen ten einde aan functie-eisen 
leerkracht LB te kunnen voldoen. 

 Teneinde  geen nieuwe verplichtingen aan te gaan die op termijn niet geëffectueerd kunnen worden, zullen 
wij zeer zorgvuldig omgaan met nieuw te benoemen personeelsleden. Personeelsvriendelijk maar geen niet 
waar te maken verplichtingen aan gaan die voor de organisatie niet te dragen zijn. In tijden van krimp en 
crisis drukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid jonge mensen aan het werk te houden als het maar 
enigszins kan, zwaar. 

 Wet Werk en Inkomen: vervanging zullen wij anders moeten gaan organiseren  
 De nieuwe strategische koers van de organisatie is duidelijk: toekomstbestendig, slagvaardig en zich bezig 

houdend met onze primaire taken! 

 
 

Onderwijs  en kwaliteitszorg: onze ambities 

 Elke school blijft binnen het basisarrangement van de inspectie. 

 Scholen maken een haalbaar onderwijsprofiel en werken binnen de mogelijkheden en beschikbare middelen 
voor op Passend Onderwijs. 

 Borgen en indien mogelijk versterken van onze speerpunten: Zorg, Bewegingsonderwijs, K&C educatie, 
Plusklassen, ICT 

 Kwaliteitszorg zal verder worden vormgegeven. 

 Opbrengstgericht werken wordt zichtbaar in verbetering van de resultaten. 

 In jaarverslagen zullen scholen hun beleid verantwoorden naar alle geledingen. 

 Implementatie nieuwe infrastructuur ICT en nieuwe hardware: skoolpads en Ipads. 

 Invoering nieuwe taalmethodes op al onze scholen  

 Kwaliteitsverbetering door ‘bevlogenheid’. Scholingstraject Primas-personeel. 
 
 

Financiën 

 Een financieel beleid voeren dat primair gericht is op het faciliteren van de primaire processen. Wij zien dit   
      als onze kerntaak. Toewerken naar een budget neutrale begroting. 

 Weerstandsvermogen minimaal handhaven op 8%.  

 Meerjaren beleid vertalen naar financieel beleidsplan en meerjarenbegroting. 
 
 

Meerjarenbegroting  
In deze toekomstparagraaf geven wij weer waar wij mee te maken gaan krijgen. De Springplank is samengevoegd 
met De Bergpadschool te Grijpskerke met ingang van 1 augustus 2014. De Schutte zal worden samengevoegd 
met De Wegwijzer te Serooskerke en De Dubbele Punt te Geersdijk met De Kamperschouw te Kamperland per 1 
augustus 2015. 
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Alles conform de afspraken zoals wij die hebben neergelegd in het  ‘Spreidingsplan Onderwijs en Opvang 
gemeente Veere 2012 – 2022’, het  ‘Integraal Huisvestingsprogramma 2012 – 2022’ en de afspraken die zijn 
gemaakt en vastgelegd  in onze Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2012. 
In de komende jaren zullen wij te maken krijgen met een verdere daling van het leerlingenaantal.  
Aan ons de uitdaging om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan onze kinderen met de middelen die wij 
steeds ter beschikking hebben. 
Een inkrimping van het personeelsbestand zal onvermijdelijk zijn. Wij zien het echter als onze maatschappelijke 
taak zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. 
Wij zullen een deel van het eigen vermogen hiertoe aanwenden. Dit houdt in dat het eigen vermogen zal 
afnemen. Gezien de hoogte van het kapitaal achten wij dit verantwoord. 
Het personeelsbestand zal inkrimpen. Door de fusies en de daarbij horende fusiefaciliteiten zal de formatie 
stapsgewijs afgebouwd worden in 6 jaar (fusiefaciliteiten voor 6 jaar 100%.). Tevens hebben we te maken met 
natuurlijk verloop. 
 
 
Kengetallen Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Personele bezetting in FTE per 31-12         

- Management / Directie 9,62 9,62 9,48 9,00 

- Onderwijzend personeel 63,15 59,37 58,05 56,00 

- Overige medewerkers 4,23 4,00 4,00 4,00 

Leerling aantallen 01-10 t-1 993 908 824 802 

 
Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten, prognoses en te verwachten formatie,  en een planning & 
control cyclus, hebben wij hieronder  de te verwachten staat van baten en lasten voor 2015 opgesteld alsmede 
de meerjarenbegroting  voor 2016-2017. De begroting 2015 is door het bestuur goedgekeurd op 25 november 
2014. De meerjarenbegroting 2016-2017 wordt tegelijkertijd met de presentatie van het jaarverslag 2014 
aangeboden aan het bestuur ter goedkeuring en ondertekening. 
 
 
 

 
 
 
 

Realisatie 

2013

Realisatie 

2014

Begroting 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

6.391.208 5.959.018 5.879.563 5.787.958 5.255.800 5.086.111

61.499 64.966 0 5.333 67.641 64.257

241.016 164.641 199.740 86.567 146.600 146.600

29.664 65.764

6.693.723 6.188.625 6.079.303 5.879.857 5.499.705 5.362.732

5.438.802 5.318.508 5.305.846 5.231.657 4.985.305 4.768.084

148.802 139.312 136.863 127.801 115.000 115.000

328.179 290.240 257.700 282.150 260.000 230.000

368.055 344.801 321.410 316.066 303.000 303.000

180.391 162.849 158.100 153.400 145.000 145.000

6.464.229 6.255.710 6.179.919 6.111.074 5.808.305 5.561.084

229.494 -67.085 -100.616 -231.216 -308.600 -198.352

16.777 15.821 18.000 13.000 10.000 8.000

246.271 -51.264 -82.616 -218.216 -298.600 -190.352Nettoresultaat

Financiële baten en lasten

Indicatie extra  te verwachten akkoorden

Personele lasten

Afschri jvingen

Leermiddelen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Overige overheidsbi jdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Huisvestings lasten

Overige materiële lasten

Baten

Ri jksbi jdragen OCenW
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Toelichting op de meerjarenbegroting  
 
Baten 
Voor het vaststellen van de baten in de begroting 2015 en de prognoses voor 2016 en 2017 hebben wij o.m. 
gebruik gemaakt van de tools die beschikbaar zijn op de site van de PO-raad. Daarnaast is rekening gehouden 
met extra te verwachten gelden uit de akkoorden die nog niet verwerkt zijn in genoemde tools. 
 
Zoals eerder genoemd in het hoofdstuk financiën, zijn de extra baten uit het herfstakkoord (ontvangen in 
december 2013) in 2014 ingezet en hebben een uitloop naar 2015. 
 
Lasten 
De personele lasten zullen in de komende jaren hoger zijn dan de baten. Wij spelen nu al  in op het feit dat een 
aantal personeelsleden met pensioen zullen gaan of de organisatie door natuurlijk verloop zullen gaan verlaten. 
Tevens worden een aantal personeelsleden in rddf geplaatst voor het geval dat het natuurlijk verloop niet 
voldoende is om de krimp op te vangen. 
Om de onderwijskwaliteit in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, willen wij nu al inzetten op het behoud 
van personeel, daar waar mogelijk.  
 
De materiële lasten kunnen niet geheel worden gedekt uit de baten die we voor materieel ontvangen. 
Dit heeft  o.m. te maken met het feit dat de gebouwen die we in beheer hebben voor een groter aantal 
leerlingen geschikt zijn dan dat er nu op de scholen aanwezig zijn. Ons beleid is er op gericht om dit tekort zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Balans  
 

 
 
Toelichting op de balans 
 
De verwachte resultaten over de komende jaren zullen onttrokken worden aan de algemene reserve. 
De financiële vaste activa, de vooruitbetaalde huur aan de gemeente voor het bestuurskantoor, is per 31 
december 2016 geheel afgeboekt op de aangegane verplichting tot het betalen van de huursom per jaar zijn de € 
12.000. 
Voor het overige zal de balans niet veel afwijken van de realisatie per 31 december 2014. 
 

Activa Realisatie   

31-12-2014

Prognose    

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose    

31-12-2017

Materiële vaste activa 667.888 660.000 660.000 660.000

Financiële vaste activa 24.000 12.000 0 0

Totaal vaste activa 691.888 672.000 660.000 660.000

Totaal vlottende activa 2.108.323 1.880.132 1.583.532 1.383.180

Totaal activa 2.800.211 2.552.132 2.243.532 2.043.180

Passiva Realisatie   

31-12-2014

Prognose    

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose    

31-12-2017

Algemene reserve 1.615.348 1.397.132 1.098.532 908.180

Bestemmingsreserve publiek 75.652 75.000 75.000 70.000

Bestemmingsreserve privaat 197.573 195.000 190.000 185.000

Totaal Eigen vermogen 1.888.573 1.667.132 1.363.532 1.163.180

Voorzieningen 185.113 185.000 185.000 185.000

Langlopende schulden 53.423 50.000 45.000 45.000

Kortlopende schulden 673.102 650.000 650.000 650.000

 Totaal passiva 2.800.211 2.552.132 2.243.532 2.043.180
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Huisvesting en beheer 

 Planmatig, doelmatig en bewust werken. 

 Elke school ziet er van binnen en van buiten aantrekkelijk en uitnodigend uit. Is veilig en gezond. 

 Nieuwbouw met lage exploitatielasten realiseren in overleg met gemeente. 
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OVERIGE RAPPORTAGES  
 
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
De risico’s op de verschillende werkvelden zijn per werkveld in beeld gebracht en worden in verschillende interne 
controlesystemen beheerst. We hebben hiermee bereikt dat wij goed kunnen inspelen/anticiperen op 
ontwikkelingen. 
Inmiddels is overgegaan tot het verzamelen van de gegevens in de tool ‘Risico’s in beeld’ zoals opgesteld door de 
PO-raad. Deze werkzaamheden worden in dit jaar afgerond. 
 
 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De daling van het aantal leerlingen. 
Wij hebben hiertoe een plan opgesteld: Spreidingsplan Onderwijs en Opvang gemeente Veere 2012 – 2022 en de 
Routekaart Noord-Beveland 2012 – 2022. 
In de ledenvergadering van 31 oktober 2012 zijn deze plannen met de uitwerking vastgesteld. 
 
 
Rapportage toezichthoudend orgaan 
Ondersteuning / advisering toezichthoudend bestuur 

 Maandelijkse consulatie gesprekken voorzitter RvT en algemeen directeur 

 Vergaderingen toezichthouders volgens jaarrooster 

 Jaarlijks ondersteuning /advies overleg penningmeester, controller en algemeen directeur  
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