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HOOFDSTUK 1 

 

1.0 Voorwoord van de Raad van Toezicht 

Toezien op het bestuur en het functioneren van de stichting  De Vier Windstreken. Zo geformuleerd lijkt het 
een zeer afstandelijke bezigheid, waarbij al gauw algemene termen als controle, verantwoording en 
continuïteit een rol lijken te spelen. Natuurlijk is dat ook zo, maar tegelijk is de rode draad van wat we als Raad 
van Toezicht als ons handelen zien een heel concrete: hoe zorgen we er met elkaar als leerkrachten, 
directeuren, ouders, bestuurders en ja, ook Raad van Toezicht voor dat de leerlingen die op onze scholen 
onderwijs krijgen zich kunnen ontwikkelen, zich veilig voelen en meekrijgen dat we bij ‘ons’ het onderwijs 
vanuit een christelijke inspiratie invullen. Kortom, niet toezicht, bestuur en management staan centraal, maar 
de kinderen die ons zijn toevertrouwd. 
 
Soms komen er op de tafel van de Raad onderwerpen langs die je daar bij uitstek toe bepalen. Dit jaar was dat  
zeker ook de uiterst moeilijke periode die de Goede Herder school in Bodegraven doormaakte. Het is hier niet 
de plaats om dat in detail te bespreken, maar als er zich een situatie voordoet, dat kwaliteit ter discussie komt, 
ouders het gevoel hebben niet betrokken te zijn, leerkrachten zich in de klem voelen en directie en bestuur 
met zorgen rondlopen, dan word je ook als Raad van Toezicht bij de kern bepaald. Zeker wanneer daarbij 
begrippen als veilige leeromgeving en veilige werkomgeving worden gebruikt. Gelukkig mogen we constateren, 
dat (op het moment dat ik dit schrijf) de situatie aanmerkelijk is verbeterd. Er wordt weer gebouwd aan 
verbetering van verhoudingen en kwaliteit, een nieuwe directeur gaat daar binnenkort  inspirerend leiding aan 
geven. De Goede Herder school kan weer in vertrouwen vooruit kijken! En het doet ons goed dat dat voor de 
andere scholen evenzeer geldt. 
Ook dit jaar passeerde er weer een keur aan onderwerpen het overleg van de Raad van Toezicht. Zo mochten 
we naast de meerjarenbegroting en het jaarverslag over 2014 ook het strategisch meerjarenbeleidsplan 
goedkeuren waarin de lijnen  naar de toekomst van de stichting worden geschetst rond onderwerpen als  

-  inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs in de zin van meer  op de leerling gericht onderwijs en de 
verdere invoering van passend onderwijs; 

- samenwerking met andere stichtingen binnen en buiten het primair onderwijs om te komen tot 
verbreding in de richting van integrale kind centra, maar ook om in situaties waar de daling in 
leerlingenaantallen  zich laten voelen ( zoals in Haastrecht) te zoeken naar gezamenlijke oplossingen;  

- en ook het samen met anderen stichten van een nieuwe school in de wijk Westergouwe van Gouda. 
Als Raad van Toezicht geven we aan de meerjarenbegroting slechts goedkeuring wanneer de risico’s met 
betrekking tot deze onderwerpen voldoende in kaart gebracht en afgedekt zijn. 
 
Als Raad van Toezicht doen we dit werk in nauwe samenwerking met het College van Bestuur. We zien toe op 
het beleid, maar functioneren ook als adviseur en sparringpartner. Dat vereist een toezichthoudende, maar 
niet te afstandelijke rol. Het gaat om betrokkenheid die onder andere tot uiting komt in het feit dat we elk jaar 
een aantal scholen bezoeken. Om te zien wat er leeft en om betrokkenheid te tonen. 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee leden die er vele jaren van betrokkenheid bij de stichting 
hebben opzitten: eerst als bestuurder en later als toezichthouder. Richard de Jongh en Brenda vanden End 
hebben elk vanuit hun kennis en achtergrond jarenlang een belangrijke bijdrage aan de stichting geleverd. 
Gelukkig hebben wij inmiddels in de vacatures voorzien: Lou Brouwer uit Bodegraven en Dries Nagtegaal  uit 
Gouda zijn toegetreden en hebben elk vanuit hun specifieke expertise op respectievelijk juridisch en financieel 
gebied hun plek in de Raad inmiddels gevonden. Samen met Peter van der Sterre, Joost Goslings en vice 
voorzitter Anke Huisman-Mak vormen ze een prettig team waarmee het goed is om samen werken 
 
Onderwijs, ook het onderwijs op de scholen van  De Vier Windstreken staat of valt met ( de inzet van) mensen. 
Al die mensen die aan dat onderwijs in 2015 hun bijdrage hebben geleverd als ouder, als lid van de 
medezeggenschapsraad, als teamlid of directielid, als staflid of bestuurder danken wij voor hun bijdrage. 
 
Gouda, 
Mei  2016 
Drs. C de Raadt 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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1.1 Inleiding “De Vier Windstreken in relatie tot….” 

 

Begin 2015 is op initiatief van staatssecretaris Dekker onderzoek gedaan naar de 

gevolgen van krimp in onze regio en hoewel de krimp voor De Vier Windstreken dit jaar 

slechts 3% bedroeg, zal dit op termijn gevolgen hebben voor de instandhouding van 

onze scholen. Om de gemiddelde schoolgrootte op peil te houden, hebben we de 

Koningin Wilhelminaschool administratief als nevenvestiging verbonden aan De 

Regenboog. 

Om de vervulling van onze maatschappelijke taak -het voorzien in kwalitatief goed 

primair onderwijs in onze regio- waar te maken komt samenwerking met andere partners 

steeds meer aan de orde. Zo is de instandhouding van primair onderwijs in Haastrecht op 

termijn alleen mogelijk door samenwerking met Onderwijs Primair en De Groeiling met 

medewerking van de gemeente Krimpenerwaard. Het stichten van een nieuw kindcen-

trum in Westergouwe kan alleen door nauwe samenwerking te zoeken met De Groeiling, 

stichting Klasse en Quadrant kinderopvang. De gemeente Gouda juicht dit initiatief toe. 

Het meerjaren strategisch beleidsplan 2015-2020 is in werking getreden. Om de aan ons 

toevertrouwde kinderen goed voorbereiden op hun toekomst in een steeds sneller 

veranderende maatschappij, stemmen we ons onderwijs daarop af. Het gaat het niet 

alleen om intellectuele en sociale vorming, maar vooral ook om het vermogen flexibel en 

adequaat een waarde(n)volle bijdrage te kunnen leveren in deze maatschappij. Leidraad 

blijven de christelijke normen en waarden, die een belangrijke plaats innemen in ons 

onderwijs. 

Om deze ontwikkelingen goed te kunnen managen, wordt steeds meer gezocht naar 

bestuurlijke samenwerking en politiek draagvlak: “De Vier Windstreken in relatie tot..” 

In dit jaarverslag, dat één geheel vormt met het financieel jaarverslag (jaarrekening) 

leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarvoor ingezette 

middelen.  

Het financiële deel van het jaarverslag verantwoordt de middelen die zijn aangewend 

voor het realiseren van goed onderwijs en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden  op 

onze scholen. 

Hoewel ons werk zich in eerste instantie richt op kinderen en zij dus de eerst belangheb-

benden zijn, is dit jaarverslag met name bedoeld om rekenschap te geven van ons 

handelen aan de samenleving die ons middels publieke gelden in de gelegenheid stelt 

onze maatschappelijke opdracht uit te voeren. 

 

In dit jaarverslag treft u afwisselend algemene informatie en  financiële verantwoording 

aan. Zo besteden we aandacht aan ontwikkelingen binnen de stichting in het afgelopen 

jaar en aan  beleidsmatige voornemens voor 2016 en verder. In het laatste deel van het 

jaarverslag besteden we aandacht aan de financiën van de stichting in het afgelopen jaar 

door middel van de jaarrekening.   

Tenslotte bedank ik alle medewerkers van De Vier Windstreken die een bijdrage hebben 

geleverd aan het bereiken van onze doelen in 2015 en aan de totstandkoming van dit 

jaarverslag. Met name Robert Egberts en zijn medewerkers, die de financiële 

verantwoording hebben verzorgd treft een speciaal woord van dank! 

 

A.C. van Duijvenbooden,        Gouda, 

voorzitter College van Bestuur       mei 2016. 

P.C.P.O. De Vier Windstreken 
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1.2 Juridische structuur 
 

Het bevoegd gezag van De Vier Windstreken heeft als rechtspersoon de stichtingsvorm. 

Stichting P.C.P.O. De Vier Winstreken is op 1 januari 2000 opgericht en is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24297441.  

 

1.3 Organisatiestructuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scholen van De Vier windstreken hebben allemaal een integraal verantwoordelijk 

directeur, met een benoemingsomvang gerelateerd aan de schoolomvang. Ter 

ondersteuning van de directeur, is binnen de school een managementteam actief.  

 

1.4 Bestuur en toezicht 

In het kader van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur werkt de Stichting PCPO De Vier 

Windstreken sinds november 2011 volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van 

Toezicht is in 2015 van samenstelling veranderd door het vertrek van twee de leden en de 

benoeming van twee nieuwe leden. De RvT ziet toe op het rechtmatig en doelmatig 

handelen van het College van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht en het 

College van Bestuur staan vermeld in hoofdstuk 2 onder 2.2. 
 

1.5  Kwaliteitsmodel 

 

Binnen onze stichting neemt de ontwikkeling en borging van de kwaliteit van het onderwijs 

een centrale plaats in. Er zijn keuzes gemaakt op stichtingsniveau betreffende het werken 

aan kwaliteit. Uitgangspunt is voor de scholen is dat het werken aan kwaliteit en het 

Best.secr. 
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College van Bestuur 

Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
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S t a f b u r e a u 
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 kwaliteit        beleid             beleid              facilitair 
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Onderwijsgevend personeel (OP) en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 

Bureaumedewerkers PSA, financiën, algemeen 
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realiseren van veranderingen binnen de school volgens een cyclisch proces verloopt. 

Daarbij wordt door alle scholen de z.g. ‘S.P.D.C.A-cyclus’ gehanteerd.  

 

Study : Nieuw eraan toegevoegd om het lerend en onderzoek element te expliciteren, 

Plan : Je legt vast aan welke resultaten je de komende tijd gaat werken, 

Do : Het plan wordt uitgevoerd en iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt, 

Check : Controle en evaluatie, of het gewenste effect aantoonbaar is bereikt, 

Act : Je bepaalt hoe verder te handelen, 

 

Tenslotte de Borging : Het behaalde resultaat vasthouden en bewaken. 

Om zicht te krijgen op de kwaliteit en op de ontwikkelpunten voor de scholen worden de 

volgende instrumenten gehanteerd: 

 ‘Werken met kwaliteitskaarten’ (WMK), de webbased versie 

     Basis van WMK is de ‘Quick scan’.  

 Inspectierapporten. 

 Bovenschoolse module van het LVS ParnasSys 

 Managementrapportages. 

 Voortgangsrapportage m.b.t. ontwikkeling HGW. 

 Interne audits. 

 Collegiale visitatie. 

 Periodieke bezoeken door de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit. 
 

 

1.6 Grondslag Missie en Visie van de organisatie 

 

 “De stichting heeft voor haar handelen en voor het in haar scholen te  

  geven onderwijs de Bijbel als Gods Woord tot grondslag”. 
 

De scholen van De Vier Windstreken zijn open protestants christelijke scholen. Dat wil 

zeggen dat zij toegankelijk zijn voor ouders en kinderen die de grondslag van de stichting 

onderschrijven, alsook voor hen die vanuit een andere traditie en overtuiging onze 

grondslag en de levensbeschouwelijke elementen in onze scholen respecteren. 

De scholen streven ernaar de kinderen te leren zelfstandig een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij, met verantwoordelijkheid en respect voor mens en schepping, met normen 

en waarden die geworteld en ontwikkeld zijn in onze christelijke cultuur. 
 

 

Onze Visie: 

We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke 

grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, kinderen begeleidt naar hun toekomst.  

We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage 

leveren aan de toekomstige maatschappij. 

Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. 

Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Windstreken. 

 

 

Vanuit deze visie is de missie van De Vier Windstreken geformuleerd:  

Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. 

Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. 

Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk 

naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.  

Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid.  

In onze scholen werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan 

een betekenisvolle toekomst. 
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Op basis van deze visie en missie gelden voor alle D4W-scholen de volgende 
consequenties: 

- Op onze school voelt elk kind zich veilig, geborgen en thuis. 

- Ons onderwijs waarborgt een optimale ontwikkeling, uitgaande van de 

capaciteiten van de kinderen. 

- Ons onderwijs legt de lat hoog en biedt uitdaging aan kinderen en leerkrachten. 

- Ons onderwijs is gebaseerd op verbondenheid van alle betrokkenen in de 

organisatie, we gaan daarbij uit van openheid, optimisme en vertrouwen. 

- Wij zien om naar en hebben zorg om elkaar, de ontwikkeling en het welzijn van 

alle medewerkers staat centraal in ons handelen. 

 

 

1.7 Beleidsontwikkeling 

 

In 2015 is het in eerder geïntroduceerde beleid doorgevoerd, om als organisatie ook in de 

toekomst mee te kunnen met landelijke ontwikkelingen, de eigen identiteit daarbinnen te 

borgen en toekomstige bezuinigingen als gevolg van krimp en reorganisatie het hoofd te 

kunnen bieden. 

a. bestuurlijk 

b. financiën 

c. management en personeel 

d. onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen 

e. huisvesting  
 

Ad. a.: Bestuur en Toezicht: 

Het College van Bestuur heeft in 2015 nascholing afgerond, gericht op de relatie tussen 

besturen en toezichthouden. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen voor de 

RvT en het CvB. Zodra de nieuwe samenstelling van de Raad van toezicht is gerealiseerd, 

zal ook de RvT activiteiten ondernemen om haar ontwikkeling te borgen. In dit verband 

heeft de RvT een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. De 

auditcommissie ziet middels kwartaalrapportages toe op de rechtmatige en doelmatige 

besteding van de begrote middelen en komt een week voorafgaand aan een RvT-

vergadering bijeen. Zij adviseert   de Raad inzake de door het CvB aangeleverde stukken. 

De remuneratiecommissie vervult namens de Raad de werkgeversrol jegens de bestuurder. 

Eind 2015 heeft het bestuur op basis van het meerjaren beleidsplan met directies en 

management gesproken over de koers, om het onderwijs in onze scholen efficiënter en 

meer toekomstgericht te gaan vormgeven. 
 

Ad. b.: Financiën 

De financiële ruimte van de stichting wordt ook in 2015 verder verkleind door krimp, 

stijgende loonkosten en verminderde subsidies. Om de personele uitgaven in gelijke tred 

te krijgen met de inkomsten, wordt een aantal fte’s groepsformatie in het RDDF geplaatst. 

De gewenste gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen per groep is in 2015 nog niet 

gehaald, doordat in enkele gevallen “onmogelijke combinatiegroepen” geformeerd moeten 

worden. Eind 2015 wordt o.a. om deze reden nadrukkelijk gepleit voor het verlaten van 

het leerstofjaarklassensysteem 

Hoewel steeds minder, komt ook in 2015 de overeengekomen loonsuppletie nog voor 

enkele werknemers ten laste van de personele begroting. Verder zijn er in 2015 middelen 

ingezet voor outplacement van personeel in het RDDF, of waarvan anderszins via een 

regeling afscheid is genomen.  
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De financiële tegenvaller bij de bouw van de Brede School Moordrecht, is in de begroting 

van 2015 nog niet geactiveerd dit zal pas in 2016 aan de orde zijn. Verheugend is dat de 

begrote overschrijding van € 328.667,- in het jaar 2015 uiteindelijk een positief resultaat 

heeft gebracht van € 7.116. Een verklaring hiervoor is te vinden in het financiële 

jaarverslag op pagina 33. 
 

 

ad. c: Management en personeel: 

In 2015 wordt op alle scholen met een integraal verantwoordelijke directeur gewerkt, die 

daarbij wordt ondersteund door een managementteam (MT). Op veel scholen is hierbij 

vanwege de geringe schoolgrootte gekozen voor een combinatie van zorg- en 

managementtaken, m.a.w. veel IB-ers maken ook deel uit van het MT. Op één van de 

scholen is het management en een deel van het personeel vervangen door een 

interimmanager en een aantal nieuwe leerkrachten, dit om de kwaliteit, de communicatie  

en de rust voor deze school weer te herstellen. De plaatsing van ruim 8 fte in het RDDF en 

de behoefte om de kwaliteit te verbeteren, brengt binnen de stichting het gesprek op gang 

welke expertise nodig is om de kwaliteit te verbeteren. In 2015 hebben dertig 

personeelsleden de organisatie verlaten, zij vertegenwoordigen een equivalent van bijna 

19 fte. Er zijn 20 personen nieuw in dienst getreden, met een totale omvang van ruim 9 

fte. Per saldo is de gemiddelde personeelsomvang met 13 fte teruggebracht. Hiermee is 

dit jaar voor het eerst het percentage personeel (5,2%) sterker gedaald dan het 

percentage leerlingen(3%). 

Voor het personeel dat werkte ten behoeve van Weer Samen Naar School, is een 

werkgarantie afgegeven tot 1-8-2016, conform het tripartiete akkoord zoals dat is bereikt 

voor personeel in het speciaal onderwijs. Het secretarieel personeel is uit dienst getreden, 

de overige personeelsleden zijn onderwijsspecialist en hebben een plek gevonden in 

Schoolondersteuningsteams (SOT’s), het Deskundigen Advies Team (DAT) en in de 

ondersteuning van het primaire proces op de scholen. Zij onderzoeken in hoeverre zij zich 

kunnen verzelfstandigen per 1-8-2016. 
 

Ad. d.: Onderwijskundige ontwikkelingen: 

De onderwijs opbrengsten van de D4W-scholen zijn in 2015 opnieuw iets beter dan die in 

de twee voorgaande jaren. Voor het eerst was dit jaar één van de scholen niet te meten, 

als gevolg van onregelmatigheden bij de afname van de eindtoets. Deze waren onderdeel 

van een zeer turbulente periode op deze school. In goede samenwerking met inspectie, 

het schoolteam, de Raad van Toezicht en College van Bestuur wordt gewerkt aan 

normalisering van alle betrekkingen en herstel van de positie van deze school. Ook op 

andere scholen is voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering is geboden, met name 

het didactisch handelen en de planmatige zorg zijn op veel scholen voor verbetering 

vatbaar. In 2015 hebben de Plaswijckschool en De Wegwijzer hun onderwijs zodanig 

verbeterd dat zij weer in het basisarrangement van de inspectie vallen.   

De Goede Herderschool heeft in 2015 helaas het predicaat “zwakke school” gekregen, zij 

gaat middels een verbetertraject, met o.a. externe hulp en extra formatie werken aan 

herstel van de onderwijskwaliteit. De Nessevliet, de Plaswijckschool, de Westerschool en 

Park en Dijk springen er in positieve zin uit. Park en Dijk behaalt ook in 2015 het predicaat 

excellente school en mag zich daarvan op grond van bewezen consolidatie de komende 

vier jaar verzekerd weten.  

Ter ondersteuning van leerkrachten in grotere groepen en groepen met complexe 

problematiek, wordt ingezet op meer handen in de klas door de inzet van 

onderwijsassistenten. Vanuit deze situatie is ook het gesprek op gang gekomen, over de 

effectiviteit van ons onderwijs en de erkende ongelijkheid van de capaciteiten van onze 

leerlingen. Er is in 2015 onderzoek gedaan naar onze onderwijskundige ambitie en de wijze 

waarop ict en nieuwe media daar een rol bij kunnen spelen. 
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Een onderwijskundige onderbouwing kan gevonden worden in de tendens naar vormen van 

gepersonaliseerd leren, een tendens die tevens het gesprek over groeperingsvormen 

binnen de stichting op gang brengt. 
 

Ad. e.: Huisvesting  

Zowel de Prinses Beatrixschool in Bodegraven als de Meester Lallemanschool in Moordrecht 

hebben in 2015 hun nieuwe gebouw betrokken. De Meester Lallemanschool in een 

Multifunctionele accommodatie (MFA) 

De twee nieuwe lokalen van de Nessevliet in Oud Verlaat konden door procedurele 

vertragingen niet m.i.v. het nieuwe cursusjaar worden betrokken, maar pas begin 2015. 

Bij nieuwbouw en verbouw wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor minder 

validen. In onze oudere gebouwen hebben we zoveel mogelijk voorzieningen getroffen om 

die toegankelijkheid zoveel als mogelijk te bevorderen.  

In Gouda is in de wijk Goverwelle een poging gedaan om de onderwijshuisvesting voor de 

verschillende besturen opnieuw te herverdelen. Dit heeft geresulteerd in een herschikking 

van locaties voor de Goejanverwelleschool en ’t Palet (OO), waardoor voor ons de kosten 

van 10 lokalen leegstand worden afgewend. De ontwikkeling van een integraal 

kindcentrum in samenwerking met Quadrant, stichting voor kinderopvang is gestart. 
 

 

 

1.8 Kernactiviteiten 

 

De stichting heeft zich ten doel gesteld het christelijk onderwijs te waarborgen in Gouda 

en omgeving.  Om dit doel te kunnen blijven nastreven, is in 2000 een fusie ontstaan 

tussen een negental schoolbesturen voor basis en speciaal basis onderwijs in Gouda en 

omstreken. Op 1 januari 2008 is een fusie met de C.N.S. Bodegraven geëffectueerd, 

waarbij de stichting is uitgebreid met drie scholen. 

De stichting is van meet af aan bedoeld om betrokkenheid van ouders op het lokale niveau 

royaal en betekenisvol in te richten en om de verschillen tussen de scholen zo veel als 

mogelijk en zinvol is in takt te houden (behoud ‘couleur locale’). 

Deze fusies hebben als positief resultaat gehad dat er een breed draagvlak – financieel en 

zeker ook in menig ander opzicht – is ontstaan voor het protestants christelijk onderwijs 

in de regio. 

In tijden van dreigend ontslag als gevolg van krimp en andere oorzaken, biedt de 

bestuursbenoeming de mogelijkheid om personeel over te plaatsen naar andere scholen, 

in plaats van direct op schoolniveau tot ontslag over te gaan. In beperkte mate behoort 

ook het aanbieden van een andere functie tot de mogelijkheden. 

Op enkele scholen en ook in regionaal verband wordt verkennend gesproken over 

intensieve samenwerking met scholen van andere denominaties, dit om het primair 

onderwijs in deze kernen te behouden. 
 

 

 

1.9 Identiteit en Schoolraden.  

 

Op 18 februari 2015 werd op verzoek van de schoolraden een extra vergadering van de 

gezamenlijke schoolraden gehouden op het stafbureau. Na een rondje over waar de 

verschillende schoolraden mee bezig zijn op hun scholen, was het centrale thema opnieuw 

de ontwikkeling van het toekomstige meerjarenbeleid van D4W en de “Handreiking 

Schoolraden”, een leidraad over hoe schoolraden zich kunnen organiseren en richten op 

hun taken. De diversiteit tussen de verschillende raden kwam tot uiting in de bespreking 

van  “trots en troubles” die in september daarvoor waren opgesteld.  

Kenmerkend was dat de herkenbare identiteit van de scholen als belangrijk wordt ervaren 

en dat deze middels velerlei vormen tot uiting kan worden gebracht. Hierin manifesteert 

zich de veelkleurigheid van De Vier Windstreken, welke behalve spanning, vooral ook 
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rijkdom oplevert, mits we de bereidheid hebben elkaars met respect hierin te ontmoeten. 

Uiteraard willen ouders zich herkennen en erkend voelen met betrekking tot hun eigen 

identiteit, maar deze is op de meeste scholen zo divers, dat er geen sprake kan zijn van 

een eenduidige (religieuze) identiteit. Het is daarom van belang dat de scholen binnen de 

visie en de missie van de stichting hun eigen identiteit vormgeven, daarbij rekening 

houdend met de couleur locale van de wijk, dorp of stad (de context) waar zij staat. 

Niet op alle scholen blijkt het mogelijk te zijn om een Schoolraad in stand te houden. Op 

veel scholen is om praktische redenen ervoor gekozen de schoolraadvergadering te 

combineren met de medezeggenschapsraadvergadering. En op een enkele school is 

besloten de Schoolraad op te heffen en daarvoor in de plaats een klankbordgroep voor de 

directie in het leven te roepen. 

Een geplande vergadering van gezamenlijke schoolraden in september 2015, is verplaatst 

naar het voorjaar van 2016. 
 

1.10  Samenvatting 

 

In 2015 is het nieuwe meerjarenplan van start gegaan. Een belangrijk element is het in 

gang zetten van de heroriëntering op ons onderwijsconcept. Daarnaast is 2015 het jaar 

waarin verregaande samenwerking ontstaat tussen De Vier Windstreken en een aantal 

andere stichtingen,  om in Haastrecht primair onderwijs in stand te houden en om in 

Gouda een nieuwe school te starten. Binnen D4W blijft de mobiliteit aandacht vragen en 

vinden er gesprekken plaats met personeel, dat middels een regeling het onderwijs wil 

verlaten. 

De turbulente situatie op De Goede Herderschool in Bodegraven, heeft het team zowel 

als het bestuur veel tijd en energie gekost. De betrokkenheid van bestuur en staf op het 

primaire proces is mede hierdoor  versterkt. 

2015 is ook het eerste jaar waarin D4W haar eigen personele administratie voert, met de 

programmatuur van Merces. Hoewel de werknemers weinig problemen ondervinden van 

de conversie, blijkt er op beleidsniveau toch een aantal noodzakelijke sturingsinstrumen -

ten niet geleverd te kunnen worden. Digitalisering blijkt niet alleen op schoolniveau, 

maar ook op staf-niveau een waardevolle ontwikkeling te zijn. 

De regel- en formulierendruk als gevolg van Passend Onderwijs noopt besturen zich te 

beraden op de wijze waarop Extra Ondersteuning kan worden verkregen. Onderzocht 

gaat worden, of basis- en extra ondersteuning niet samengevoegd kan worden tot 

adequate ondersteuning, tot aan de grens van verwijzing naar so en sbo. 

Met het vizier op gepersonaliseerd leren komt ook de kwaliteit van ons onderwijs voor het 

voetlicht. Zicht op leerlijnen, analyseren van ontwikkeling en coaching op ontwikkeling, de 

planmatigheid van de leerlingenondersteuning, het kunnen verantwoorden daarvan en het 

realiseren van een partnerschap met ouders in onderwijs en opvoeding zullen de komende 

jaren veel inzet en investering vergen, maar ook de kwaliteit van ons onderwijs naar een 

hoger plan brengen. Naar verwachting zal de digitalisering van leerstof en de adaptieve 

toetsing hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. 
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HOOFDSTUK 2 
 

2.1  Instellingsgegevens 

 

Onder het bevoegd gezag van Stichting PCPO De Vier Windstreken, met bevoegd gezag nummer 

41194 vallen in 2015 de onderstaande scholen: 

 

 
 

 

 

Stichting PCPO De Vier Windstreken heeft de volgende contactgegevens: 

 

Postadres:  Postbus 2061 

2800 BE Gouda 

Bezoekadres:  Heuvellaan 2 

   2803 DM Gouda 

Telefoonnummer: 0182-526719 

E-mailadres:  stafbureau@d4w.nl 

Internetsite:  www.d4w.nl 

 

2.2 Bestuur en Organisatie 

 

Samenstelling: 

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden en wordt gevormd door:  

dhr. C. de Raadt   voorzitter 

dhr. R.J. de Jongh*,   vice-voorzitter  

dhr. J.W. Goslings   lid financiële commissie 

dhr. P.J van der Sterre    

mevr. G.B. van den End-Schouten*lid financiële commissie 

dhr. E.D. Möckelmann 

mevr. J.C. Huisman-Mak    

*In 2015 zijn dhr.  De Jongh en mevr. Van den End afgetreden. Hun plaatsen zijn na een 

sollicitatieprocedure ingenomen door dhr. D. Nagtegaal en mevr. L.M. Brouwer-Harten. 

Mevr. Huisman-Mak wordt vice-voorzitter, dhr. Nagtegaal wordt voorz. fin.commissie. De 

remuneratiecommissie bestaat uit de heren De Raadt en Möckelmann. 

 

Brinnr School Plaats

04NT De Morgenster Haastrecht

04PC Park en Dijk Gouda

04RQ De Regenboog Reeuw ijk

04RQ2 Koningin Wilhelmina Gouda

04RV De Eendragt Zevenhuizen

05QI De Wegw ijzer Driebruggen

05QX Meester Lalleman Moordrecht

05VG Nessevliet Zevenhuizen

06YA Immanuel Oudew ater

07OH Prins Willem Alexander Waarder

09BY Westerschool Gouda

10QS Plasw ijck Gouda

22KE Goejanverw elle Gouda

09BO Da Costa Bodegraven

09YF Prinses Beatrix Bodegraven

10QM De Goede Herder Bodegraven

AN27 Vervangingspool bovenschools Gouda

AN27 Brede School Gouda

AN27 Voormalig WSNS Gouda

AN27 Stafbureau Gouda

AN27 Bovenschools Gouda
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Het College van Bestuur bestaat uit één persoon:  

dhr. A.C. van Duijvenbooden. 

 

 

Vergaderfrequentie en –onderwerpen:  

De Raad van toezicht en het College van Bestuur hebben in 2015 zeven keer vergaderd. 

Besproken onderwerpen waren: 

- De jaarbegroting en het jaarverslag, gesprek met de accountant 

- De onderwijskwaliteit van onze scholen, 

- Management rapportages, 

- Vacatures in de RvT, samenstelling en professionalisering van de RvT, 

- De krimp van leerlingenaantallen en daaraan gerelateerde maatregelen, 

- Het meerjaren stichtingsbeleidsplan 2015-2020 en de meerjarenbegroting, 

- Actuele ontwikkelingen in diverse scholen, w.o. bouwprocessen, 

- De situatie op De Goede Herderschool, 

- Samenwerking met andere stichtingen inzake De Morgenster (krimp) en 

    Westergouwe (nieuwe school). 

In 2015 hebben de RvT en het CvB gezamenlijk drie scholen bezocht. 
 

2.3 Klachten 

 

Er is in 2015 één interventie van het bestuur op een school geweest, ouders en school 

verschillen van mening omtrent de handelingsverlegenheid i.h.k.v. passend onderwijs. In 

overleg met de trajectbegeleider en onze sbo Park & Dijk is gekomen tot een voor beide 

partijen bevredigende oplossing.  

Een tweede interventie heeft plaatsgevonden op initiatief van het bestuur, na signalen 

van ouders van de school, die zich niet gehoord voelden door het management. Er volgde 

een escalatie, waarbij ook het bestuur werd betrokken in het geschil. Na geconstateerde 

onregelmatigheden bij de afname van de centrale eindtoets, is besloten tot disciplinair 

ingrijpen. De aanstelling van een interim-directeur heeft geleid tot normalisatie van de 

verhoudingen tussen de diverse geledingen.  

Er is in 2015  één klacht gemeld bij de Landelijke Klachtencommissie, na interventie door 

het college van bestuur is deze klacht ingetrokken.  

Op schoolniveau zijn enkele klachten naar tevredenheid opgelost.  
 

2.4 Stafbureau en management 

 

Stafbureau: 

Voorzitter CvB, tevens directeur stafbureau : Arjen van Duijvenbooden 

Personeels beleidsmedewerker   : Yvonne Huisman 

Financieel beleidsmedewerker   : Robert Egberts 

Onderwijskundig beleidsmedewerker  : Henk van der Woude 

Beleidsmedewerker Inkoop en Facilitair  : Karin Hoekstra 

Medewerker Personeelszaken (PSA)  : Judith van Leeuwen 

Ondersteuner financiën en personeel  : Anja den Blanken 

Directie secretaresse     : Joke van der Weiden 

Bureau ondersteuner pers.zaken   : Wilma van der Leeden (per 1-8-2015) 

 

Daarnaast zijn enkele andere personen belast met taken van algemeen belang: 

Organisatie en begeleiding van collegiale visitatie: Henk van der Woude (owk bel.med.) 

Partnerschap in onderwijs en ontwikkeling : Marja Overkamp 

Bovenschoolse ICT-zaken    : Willem Groenendijk  
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2.5 Medezeggenschap 

 

Iedere school binnen de stichting heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De 

directeur van de school voert het overleg met de medezeggenschapsraad. Daarnaast is er 

op stichtingsniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitter 

CvB voert het overleg met de GMR.  
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HOOFDSTUK 3 
 

3.1 Personeelsbeleid 

 

In 2015 wordt het beleid t.a.v. mobiliteit en professionalisering voortgezet. Er ontstaat 

meer mobiliteit, deels door de krimp van het aantal leerlingen, maar ook de blije mobiliteit 

en de gerichte mobiliteit ter verbetering van de kwaliteit vindt plaats.  

Het voornemen om de gemiddelde groepsdeler op te hogen is slechts ten dele geslaagd. 

Dit komt mede doordat twee scholen extra formatie toebedeeld hebben gekregen, om een 

verbeterslag te maken in verband met een arrangement van verscherpt toezicht. 

Daarnaast is het op kleine scholen soms onmogelijk om bepaalde combinaties van 

jaargroepen te maken binnen de toegestane formatieruimte. Deze situatie heeft mede het 

denken over andere groeperingsvormen op een aantal scholen versneld in gang gezet   

De doorzettende krimp van het leerlingenaantal betekende ook dit jaar een einde voor alle 

(verlengd)tijdelijke dienstverbanden en plaatsing van personeel in het RDDF. 

In het kader van kwaliteitsverbetering is in 2015 mede ondersteund door beleid op basis 

van afspraken tussen werkgevers- en werknemersbonden ingezet op (na)scholing van 

leerkrachten en management. Daarbij is ook de verplichting voor leerkrachten om m.i.v. 

2017 geregistreerd te zijn in het lerarenregister en voor directeuren in het “register 

directeuren onderwijs” kracht bij gezet.  

Eén directeur is in 2015 gestart met de opleiding voor directeur basisonderwijs, vier 

personeelsleden hebben deze opleiding met succes afgerond, waarvan er drie binnen De 

Vier Windstreken en één daarbuiten als directeur zijn benoemd. 

Op vrijwel alle scholen van De Vier Windstreken, wordt het taakbeleid vorm gegeven 

middels het overlegmodel. 

Het ziekteverzuim is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 en bedroeg 8,3%. Deze 

stijging is te verklaren uit een aantal langdurig zieke medewerkers op enkele scholen. Ook 

de situatie op De Goede Herderschool heeft veel druk en een onveilig gevoel bij 

medewerkers teweeg gebracht. 

Een groot deel van de werkzaamheden van de personeelsbeleidsmedewerker bestaat uit 

het voeren van gesprekken in het kader van kwaliteit, mobiliteit en afvloeiing. Deze 

gesprekken leiden tot een betere verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit van het D4W-

personeel. 

 
Leerlingen. 

In 2015 zet de daling van het leerlingenaantal door, deze daling lijkt zich echter wat af te 

vlakken en is niet meer zo sterk als in voorgaande jaren. Deze constatering strookt met 

de prognose die door bureau Smelik in 2013 is afgegeven. Dit gegeven is geen garantie 

voor een zonniger toekomst, want diezelfde prognose voorspelt na een korte stabilisering, 

opnieuw daling van het leerlingenaantal. Met deze wetenschap is een actief PR-beleid, om 

het marktaandeel te vergroten ten opzichte van andere stichtingen nog steeds geboden. 

Het is een punt van aandacht, hoe deze concurrentiepositie zich verhoudt tot 

onderhandelingen over samenwerking in de regio. 

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. De groeitelling 

zoals die door het ministerie werd gehanteerd is weg bezuinigd, alleen groei op 

stichtingsniveau, komt nog voor bekostiging in aanmerking. Om individuele scholen niet in 

problemen te brengen, wordt op stichtingsniveau een regeling gehanteerd, waarbij 

krimpende scholen geld inleveren t.b.v. groeiende scholen.  
 

In het overzicht op de volgende pagina wordt het aantal leerlingen per 1 oktober 2015 

vergeleken met voorgaande jaren vanaf 2008. 

 

De Goejanverwelleschool is per augustus 2015 gestart als Kindcentrum, in samenwerking 

met Quadrant kinderopvang wordt een programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar 

aangeboden. Deze ontwikkeling is ook waarneembaar op De Westerschool en De 
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Nessevliet. Op De Nessevliet is sprake van significante groei als gevolg van vergroting van 

het voedingsgebied, steeds meer mensen uit de aanpalende wijken van Rotterdam weten 

deze school te vinden en te waarderen. De Nessevliet werkt met een terughoudend 

aannamebeleid, omdat de school de aan fysieke grenzen van haar gebouw zit. De 

gemeente Zuidplas heeft aangegeven niet te willen meewerken aan uitbreiding, omdat de 

meeste leerlingen uit een aangrenzende gemeente komen. 

 

 

 
 

Naar het zich nu laat aanzien zal de terugloop zich de komende jaren doorzetten tot 2016. In 

onderstaande tabel is het leerlingenverloop op totaalniveau van de afgelopen jaren zichtbaar, 

alsmede het geprognosticeerde aantal op basis van door de scholen afgegeven gegevens. 

 

 
 

 

 

Ontwikkeling formatie. 

In 2015 is net als in voorgaande jaren formatieve boventalligheid ontstaan als gevolg van 

het gedaalde leerlingenaantal. Bij de formatiebesprekingen met de directeuren zal een 

gemiddelde groepsgrootte van 28 gewogen leerlingen, of de overweging om in het 

volgende cursusjaar over te stappen op een andere groeperingsvorm onderwerp van 

gesprek zijn. Dit betekent dat opnieuw personeel in tijdelijke dienst geen 

contractverlenging aangeboden zal krijgen, tenzij zij een benoeming in de interbestuurlijke 

vervangingspool accepteren. In deze invalpool participeert D4W samen met CNS-Gouda, 

stichting LEV en PCPO Krimpenerwaard.   

Overzicht ongewogen leerlingaantallen op de teldatum 1 oktober 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

04NT De Morgenster          100     104     103     103       93 86          89 93 101

04PC Park en Dijk          183     180     160     158     148 156        149 131 125

04RQ2 Kon.Wilhelmina (tot 1-8-2015 brinnr 04PG)          118     113     121     140     135 148        155 155 157

04RQ Regenboog          176     189     190     184     185 179        183 183 177

04RV Eendragt          219     233     229     229     224 218        212 194 168

05QI De Wegwijzer          148     140     138     132     136 122        118 112 109

05QX Mr. Lalleman (voorheen De Rank) *)          186     180     168     171     158 275        267 258 248

05VG Nessevliet            85       79       78       75       95 96        109 133 144

06YA Immanuel          279     280     273     258     242 234        209 191 190

07OH Prins Willem Alexander          158     146     139     141     130 114        107 104 108

07ZW Sjaloom       *)          149     151     136     130     130 nvt nvt nvt nvt

09BO Da Costa          205     221     234     246     262 261        271 269 267

09BY Wester          284     289     285     290     311 312        304 305 313

09YF Prinses Beatrix          187     183     180     188     181 183        178 170 176

10QM De Goede Herder          276     271     275     295     292 280        279 270 234

10QS Plaswijck          211     205     204     209     203 185        171 167 157

22KE Goejanverwelle          709     690     649     605     556 508        471 436 399

      3.673  3.654  3.562  3.554  3.481  3.357    3.272  3.171  3.073 

Schoolnaam

realisatie

*) De Rank en de Sjaloom zijn per 1 augustus 2012 gefuseerd en gaan samen verder als Meester Lalleman, onder het oude brinnummer van de Rank (05QX)
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Kerncijfers onderwijspersoneel en directie. 

De verhouding tussen directie en onderwijsgevend personeel bij De Vier Windstreken (inclusief 

stafbureau), is hieronder weergegeven, met ter vergelijking de landelijke cijfers. 

  

     ` D4W  landelijk 

Directie       4,0 % 10,6% 

Onderwijsgevend personeel   76,2 %  78,3% 

Onderwijsondersteunend personeel   19,7 %  11,1% 

 

 

Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) 

De Vier Windstreken kent scholen met jonge teams en scholen met meer ervaren teams. De 

gewogen gemiddelde leeftijd loopt uiteen van 35,03 (Wegwijzer) tot 45,96 (Meester Lalleman). 

Het landelijk gemiddelde is 40,63 jaar voor de reguliere scholen en 41,69 jaar voor het SBO. 

Onze SBO school Park en Dijk zit op 43,99. 

Vijf D4W-scholen zitten onder het landelijk gemiddelde, tien van onze scholen zitten er boven. 

 

Per 31 december 2015 waren er in totaal 450 medewerkers in dienst (inclusief poolers), 

verdeeld over de volgende leeftijdscategorieën: 

 

 
 

 

In grafiekvorm ziet dit er als volgt uit: 

 

 
 
Functie bouwwerk. 

De CAO-PO van 2009 geeft werkgevers de mogelijkheid om een functiebouwwerk betreffende 

Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen per leeftijdscategorie per 31-12-2015

leeftijdscategorie vrouw man totaal %

20-29 jaar 67 4 71 15,8%

30-39 jaar 87 8 95 21,1%

40-49 jaar 76 11 87 19,3%

50-59 jaar 119 12 131 29,1%

60-69 jaar 51 15 66 14,7%

totaal 400 50 450 100,0%
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het personeelsbestand binnen de organisatie te ontwikkelen. Daartoe is een aantal norm-

functies ontwikkeld.  

Het functiehuis van De Vier Windstreken is in 2012 aangepast aan de nieuwe situatie na de 

reorganisatie. Verdwenen functies zijn eruit gehaald en nieuwe functies zijn beschreven en 

gewaardeerd.  

 

Budget Personeel en Arbeidsmarktbeleid. 

Uit dit budget wordt 59% bovenschools verdeeld t.b.v. gezamenlijke uitgaven als 

ouderschapsverlof, BGZ en ARBO, ICT, collegiale visitatie, toelage directeursfunctie, personele 

uitgaven i.h.k.v. lief en leed, nascholing, studiedagen op D4W-niveau, kosten van bestuur en 

management en kosten voortvloeiend uit het IPB. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage ligt in 2015 op 8,3%. We hebben over 2015 van het 

vervangingsfonds een bonus ontvangen van € 7.745.  

 

 

 
 

 

 

Arbo- en veiligheidsbeleid 

In 2015 hebben de scholen het plan van aanpak van de risico analyse van 2014 aangepast 

en zijn er aanbevolen activiteiten gerealiseerd.  

Elke school heeft enkele bedrijfshulpverleners, die jaarlijks worden (bij)geschoold. 

Daarnaast heeft elke school een preventiemedewerker, die tot taak heeft ongevallen en 

onveilige situaties te registreren en zo nodig maatregelen te (laten) treffen. Ook conflicten 

tussen kinderen en pestgedrag krijgen de aandacht van deze medewerker. In 2015 is 

besloten om de functie van preventiemedewerker voor alle scholen onder te brengen bij de 

afdeling personeelsbeleid. 

Vertrouwenspersoon: 

Op elke school is een intern contactpersoon aanwezig. Daarnaast is er voor de kinderen op 

onze scholen een extern vertrouwenspersoon. Net als de klachtenregeling staan ook deze  

beide personen bij elke school vermeld in de schoolgids. 

Ook voor werknemers van onze stichting is er een extern vertrouwenspersoon beschikbaar via 

onze arbozorginstelling. 

 

Aanname-, schorsings- en verwijderingsbeleid 

Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, die in staat zijn regulier basisonderwijs te 

volgen. Bij twijfel over de onderwijsbehoefte van een kind, kan na aanmelding een periode 
van zes weken in acht worden genomen, om onderzoek te doen naar de haalbaarheid 

daarvan. Mocht tijdens die periode blijken dat onze school niet aan een specifieke 

Verzuimpercentage landelijk D4W

Totaal 2015 4,9 8,3

Totaal 2014 5,9 6,8

Totaal 2013 6,5 6,3

Totaal 2012 6,8 6,8

Totaal 2011 6,7 7,6

Totaal 2010 6,2 6,2

Totaal 2009 6,1 4,3

Totaal 2008 6,2 5,7

Totaal 2007 6,3 6,7

Totaal 2006 5,9 7,5

Totaal 2005 5,9 6,5

Totaal 2004 6,5 6,9

Totaal 2003 6,8 6,5

Totaal 2002 7,6 6,2
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onderwijsbehoefte kan voldoen, zal het bestuur (de school) samen met de ouders een 

passend alternatief zoeken. De zorgplicht blijft in deze bij het bestuur. 

Elke school heeft in de schoolgids een set van gedragsregels opgenomen, gebaseerd op de 

normen en waarden welke binnen onze stichting gelden. Voor leerlingen, ouders en 

medewerkers die zich niet willen houden aan deze regels is een stappenplan schorsing en 

verwijdering opgenomen in het veiligheidsplan van de stichting. 

 

Partnerschap in Onderwijs en Ontwikkeling (POO) 

Ondanks dat de werkgelegenheid in het onderwijs de komende jaren sterk onder druk staat, 

is het met het oog op de continuïteit van onze kwaliteit in de toekomst en op het waarborgen 

van aanwas van nieuwe collega’s, van groot belang te participeren in de opleiding van deze 

toekomstige collega’s. In het kader van Partnerschap in Onderwijs en Ontwikkeling, is geko-

zen voor een intensieve samenwerking met de Marnixacademie in Utrecht en met de CHE in 

Ede. 

Deze samenwerking vindt plaats onder de naam Partners in Onderwijs en Ontwikkeling. Dit 

geeft aan dat deze samenwerking ten goede komt aan alle betrokkenen. De Hogescholen 

krijgen leerwerkplekken aangeboden, de studenten kunnen zich bekwamen in de praktijk en 

onze scholen blijven betrokken bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Onze leerkrachten 

kunnen gebruikmaken van (na)scholingsaanbod tegen gereduceerd tarief. 

Het personeel van onze scholen kan participeren in Leerwerkgemeenschappen, om onderzoek 

te doen i.s.m. studenten en docenten van de Marnixacademie en de CHE. In 2012 is een plan 

opgezet om alle scholen van D4W te certificeren als opleidingsschool. In 2013 zijn de eerste 

scholen gecertificeerd, in 2014 en 2015 volgden de andere scholen. Door zwaarwegende 

andere prioriteiten, zij op dit moment alleen de Meester Lallemanschool en De Goede 

Herderschool nog niet gecertificeerd. 

In 2015 hebben alle scholen zich ingeschreven op een of meerdere activiteiten ter versterking 

van het partnerschap. 

 

Introductie en begeleiding van nieuw personeel 

Nieuw personeel wordt bij De Vier Windstreken in de eerste plaats op schoolniveau begeleid 

door een daartoe aangewezen collega. Verder zijn er in het eerste en tweede jaar een aantal 

middagen waarop nieuwe leerkrachten in een intervisie ervaringen kunnen uitwisselen. 

Daarnaast krijgen zij een coaching traject van de onderwijskundig beleidsmedewerker en bij 

goed functioneren na twee jaar de mentorentraining, waarna zij volledig kunnen meedraaien 

in het team, ook bij de opleiding van studenten. Voor nieuw personeel in de vervangingspool 

wordt de begeleiding verzorgd door de personeelbeleidsmedewerker i.s.m. de 

beleidsmedewerker onderwijskwaliteit. In het kader van de nieuwe cao wordt beleid 

ontwikkeld, waarbij voor alle beginnende leerkrachten dezelfde criteria en faciliteiten worden 

gehanteerd.  

 

 

Mobiliteit 

Binnen de stichting voeren we actief mobiliteitsbeleid. Het gaat hierbij om twee vormen van 

interne mobiliteit, namelijk mobiliteit binnen de school wat betreft taak-, en groepstoedeling 

en mobiliteit tussen de scholen.  

Ook het stoppen van de tijdelijke dienstverbanden heeft geleid tot mobiliteit onder het 

personeel met een vast dienstverband. In eerste instantie heeft men zelf kunnen solliciteren 

naar vrijgekomen vacatures (blije mobiliteit), vervolgens zijn er personeelsleden expliciet 

gevraagd om te willen verplaatsen naar een andere school, om kwaliteit aan te leveren 

(gerichte mobiliteit) en tenslotte zijn er plaatsen toegewezen door het CvB (verplichte 

mobiliteit). Daarnaast bleek het mogelijk en gewenst om enkele tijdelijke benoemingen voort 

te zetten in een verlengd tijdelijk dienstverband. 

 

 

 

Seniorenbeleid 

Binnen D4W is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid. Uitkomst van het onderzoek was dat ons nauwelijks andere structurele 
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middelen ter beschikking staan dan de Bapo-regeling en de regeling duurzame inzetbaarheid. 

Daarnaast zijn er mogelijkheden te vinden in het taakbeleid, maar daarbij geldt meteen, dat 

bij sommige teams daardoor een kleiner jong deel van het team zwaarder belast wordt. 

Seniorenbeleid blijft maatwerk bij De Vier Windstreken. Op individuele basis zijn gesprekken 

gevoerd met oudere werknemers, om de mogelijkheid te verkennen van vervroegde 

uittreding. Dit heeft geleid tot een aantal vervroegde uittredingen. 

 

Ontslagbeleid 

In de begroting is bovenschools een post “frictiebudget” opgenomen. Uit deze post worden 

onder andere de ontslaguitkeringen betaald. Om het bedrag van de ontslaguitkeringen zo veel 

mogelijk te beperken, wordt, daar waar mogelijk is, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

vaststellingsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer. Op deze manier wordt zo min 

mogelijk gebruik gemaakt van de kantonrechter en ontstaat er zo min mogelijk de 

verplichting om een transitievergoeding te betalen. 

 

 

 

 

3.2 Onderwijsbeleid 

 

Het onderwijsbeleid van De Vier Windstreken is er op gericht voor alle kinderen dichtbij hun 

woonplek een passend onderwijsaanbod te verzorgen. Dit onderwijs op maat is zichtbaar in 

- Werkplek leren als concept op Park en Dijk, 

- Investeren in structureel aanbod voor excellente leerlingen op alle scholen, 

- Investeren in “passend onderwijs”, als vorm van ons streven naar kind-nabij onderwijs.  

- Investeren in leermiddelen en leeromgeving. 

- Een kritische beschouwing van het huidige leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen 

  maatwerk steeds moeilijker te leveren is.  

In toenemende mate blijven of komen leerlingen, die extra zorg nodig hebben, in het regu-

liere basisonderwijs, dit vraagt een andere beheersing, indeling en aanbieding van leerstof. 

Op grond van het ondersteuningsprofiel dat onze scholen hebben opgesteld en op basis van 

positieve evaluaties, hebben we vanaf 1-8-2014 de onderwijsspecialisten alsmede de 

gedragsspecialist en de kennismakelaar gefaciliteerd uit middelen voor Passend Onderwijs. Dit 

was ook in 2015 het geval. In 2015 heeft deze groep zich georiënteerd  op een meer vraag- 

dan aanbod-gestuurde  werkwijze.  

 

Resultaten van het onderwijs 

Over het jaar 2015 kan gesteld worden dat vijftien van de zestien D4W-scholen voldoende 

presteren op de criteria van de inspectie. Eén school komt onder verscherpt toezicht en is 

gestart met een verbetertraject. Deze school wordt hierbij begeleid door zowel interne- als 

externe deskundigen. 

Enkele scholen moeten extra aandacht aan hun opbrengsten besteden, omdat zij anders de 

komende jaren in de problemen kunnen komen. Een geïntensiveerde begeleiding van de 

onderwijskundig beleidsmedewerker en een strakker ingezette gesprekscyclus  zal moeten 

leiden tot een betere onderwijskwaliteit en hogere leeropbrengsten. In 2015 hebben de 

onderwijskundig beleidsmedewerker en een IB-er bij de PO-raad scholing gevolgd, hoe een 

audit op te zetten en uit te voeren. Op basis hiervan is binnen D4W een audit ontwikkeld. Er 

is beleid ingezet om deze audit in te voeren teneinde de kwaliteit van ons onderwijs te 

verbeteren. Inmiddels zijn enkele scholen geauditeerd. 

 

 

Prestatiebox 

De middelen uit de prestatiebox worden ingezet voor het D4W-actieplan Beter Presteren. 

Twee doelstellingen worden tot de basiskwaliteit van onze scholen gerekend: 

1. Vanaf 2013 stellen alle D4W-scholen zichzelf meetbare, ambitieuze, gedifferentieerde 

doelen, gericht op de onderwijsopbrengsten van technisch- en begrijpend lezen,  

spelling en rekenen. 
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2. In 2015 stemmen alle leraren instructie, verwerking en onderwijstijd (op de gebieden 

uit doelstelling 1) af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Zij kunnen dit 

verantwoorden middels ontwikkelingsprofielen. 

Ondersteunend aan bovenstaande doelstellingen zijn de volgende actielijnen ingezet: 

a. Verhoging van het ambitieniveau, 

b. Leren van resultaten 

c. Opbrengstgericht leiderschap en professionalisering 

d. Participatie in “Scholen aan zet” 

e. Uitbreiden en effectiever inzetten van leertijd. 

De onderwijskundig beleidsmedewerker heeft met elke school een Plan Prestatiebox 

opgesteld, waarbij de ontwikkeling van de huidige situatie naar het ambitieniveau kan worden 

gevolgd en besproken. 

3. In 2016 werkt elke school minimaal op het niveau van een voldoende beoordeling in 

het toezichtkader van de onderwijsinspectie. 

 

De subsidie 2015/2016 bedraagt voor het schooljaar 2015/2016 € 257.622. Voor het 

schooljaar 2016/2017 is dit € 395.772. 

De gelden prestatiebox worden uitgegeven aan leermiddelen, scholing en culturele vorming. 

Voor het kalenderjaar 2015 bedragen de begrote kosten voor leermiddelen € 64.700, voor 

scholing € 88.500 en voor culturele vorming € 28.773. 

De werkelijke uitgaven bedragen over 2015 voor leermiddelen € 55.502,96, scholing € 

57.180,39 en voor culturele vorming € 19.677,77. 

 

 

Passend Onderwijs 

Na anderhalf jaar Passend Onderwijs, zijn er enkele tendensen waar te nemen. 

Scholen nemen de “opdracht” zeer serieus. Zo zeer zelfs, dat er sprake lijkt van te late 

doorverwijzing naar s(b)o. Dit leidt tot grote druk in de reguliere basisscholen (men houdt 

kinderen te lang vast) en tot verdichting van de problematiek in het s(b)o, kinderen hebben al 

te lang adequate ondersteuning ontbeerd. 

De regel- en formulierendruk en de slechte inpasbaarheid van leerlingvolgsystemen daarin 

belemmert scholen ook om tijdig een verwijzing, of extra ondersteuning te kunnen verkrijgen. 

Het gevolg is dat zorgcoördinatoren meer met administratie bezig zijn dan met hun eigenlijke 

taak van coaching en ondersteuning van leerkrachten. 

Tenslotte blijkt er niet een eenduidige standaard te formuleren, voor hetgeen de basisonder-

steuning nu precies behelst. Binnen D4W is een werkgroep ingesteld hier onderzoek naar te 

doen en ook te beoordelen in hoeverre onze scholen voldoen aan de basisondersteuning. 

In 2015 start dan ook in het samenwerkingsverband de discussie, of de middelen voor basis- 

en extraondersteuning niet moeten worden samengevoegd als middelen voor adequate 

ondersteuning. Alleen een verwijzing naar sbo, of so vraagt dan nog een oordeel van het 

samenwerkingsverband. 

Sinds 1-1-2015 participeren ook de gemeentelijke overheden in Passend Onderwijs, middels 

de verbinding tussen de onderwijsondersteuning en jeugd- en gezinshulp. In het overleg 

tussen samenwerkingsverband en de gemeenten zijn met name onderwerpen als hulp bij 

dyslexie, leerlingenvervoer, een dekkend onderwijsaanbod en het voorkomen van 

“thuiszitters” aan de orde. 

De Immanuelschool in Oudewater maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

Passenderwijs in Woerden. Het bestuur is daarbij betrokken via de directie van de school en 

een collega-bestuurder.  
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3.3  Overige onderwerpen 

 

Vervangingspool 

In 2015 is besloten om niet te participeren in een regionaal transfer centrum (RTC). Dit 

omdat wij geen garantie konden krijgen omtrent de identiteit van de invallers en omtrent de 

zeggenschap over de leerkrachten die door ons zouden moeten worden ingebracht. Daarnaast 

is het gebied waarbinnen de invallers kunnen worden ingezet erg groot.  

Als alternatief hebben we samen met de besturen van CNS-Gouda, stichting LEV en stichting 

PCPO Krimpenerwaard een eigen pool ingericht. Al deze besturen zijn nog aangesloten bij het 

vervangingsfonds en mogen uit dien hoofde een percentage van de formatieomvang 

aanstellen in een vervangingspool. Wel is om voor vergoeding van loonkosten in aanmerking 

te komen in 2015 een bezettingspercentage van 98% vereist. Dit houdt in dat de vervangers 

nagenoeg geheel bij verzuim moeten worden ingezet om hun loonkosten bij het 

vervangingsfonds te kunnen declareren. Omdat dit in de praktijk niet altijd haalbaar blijkt te 

zijn, is in de begroting een bedrag opgenomen dat mogelijk in rekening wordt gebracht voor 

niet ingezette dagen. 

Aandachtpunt bij het betrekken van invallers uit deze pool is het feit of zij passen in de 

identiteit van onze scholen. Van de externe vervangingspool van de VPGO wordt nauwelijks 

nog gebruik gemaakt. 

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Op veel scholen is tussenschoolse opvang geregeld. Per school is een tso-coördinator 

aangesteld, die de vrijwilligers aanstuurt. De tso-voorziening is in principe kostendekkend en 

wordt betaald uit de ouderbijdragen. 

Jaarlijks kunnen de tso-medewerkers geschoold worden, hiervoor is echter geen subsidie 

vanuit het ministerie meer beschikbaar. Op steeds meer scholen worden andere schooltijden 

ingevoerd. Op deze scholen is de TSO dan overbodig, dit geldt ook voor de scholen die zich 

ontwikkelen in de richting van een Kindcentrum (KC). 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Alle scholen van De Vier Windstreken met uitzondering van Park en Dijk  hebben een contract 

afgesloten met een organisatie voor naschoolse opvang. De twee grote aanbieders waar wij 

zaken mee doen zijn Kern kinderopvang en Quadrant. Deze organisaties maken volgens een 

verhuur- of medegebruikcontract volgtijdelijk gebruik van ruimten in onze scholen. Met 

Quadrant zijn in 2011 de contacten aangehaald en wordt een nauwere samenwerking 

aangegaan, met name bij de ontwikkeling richting het realiseren van kind-centra. Daar waar 

scholen die met Kern samenwerken zich in deze richting ontwikkelen, zal ook Kern 

kinderopvang worden gevraagd hieraan mee te werken. In Bodegraven is met name Junis een 

aanbieder van kinderopvang. Voor de doorgaande lijn in het kader van passend onderwijs is 

met name Quadrant van belang, omdat zij in vrijwel alle gemeenten waar onze scholen staan 

de aanbieder zijn van Peuterspeelzalen en vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is voor onze stichting een belangrijk thema. Het borgen van ouderbe-

trokkenheid bij het meedenken in de vorm van de schoolraad, het meebeslissen en adviseren 

in de vorm van de oudergeleding in de (gemeenschappelijke)medezeggenschapsraad en het 

meehelpen in de vorm van ouderraad of oudercommissie staat steeds centraal on onze 

organisatie. Ook bij het realiseren van Passend Onderwijs, zal er in de Ondersteuningsplan-

raad (OPR) een prominente plek voor ouders zijn. 

Daarnaast willen de scholen ook graag weten hoe ouders denken over allerlei facetten van de 

school waar ze hun kind(eren) aan hebben toevertrouwd. Met behulp van een tweejaarlijkse 

ouderenquête wordt de ouders hieromtrent naar hun mening gevraagd. 

Ouderbetrokkenheid wordt op enkele scholen verder uitgebouwd tot een partnerschap tussen 

ouders en school. Uitvloeisel hiervan kunnen gespreksarrangementen zijn en een verbeterde 

samenwerking tussen leerkrachten en de ouders. In het kader van de versterking van het 
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partnerschap POO, zal onderzoek worden gedaan naar het belang van de driehoek ouders-

leerlingen-school. 

 

 

3.4  Kwaliteitsbeleid 

Om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te waarborgen en verhogen, is beleid 

geformuleerd waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende instrumenten. 

 

Kwalitatieve ontwikkelingen binnen de stichting naast hieronder genoemde 

kwaliteitsinstrumenten: 

- Intervisiemomenten voor directeuren. Er worden thema’s besproken en er vindt 

uitwisseling plaats van good practice. 

- Collegiale consultatie: Directeuren hebben contact met één of twee van hun  collega’s 

in het kader van leren van elkaar (advies, vragen een ochtend met de ander meelopen, 

e.d.) 

- Collegiale consultatie voor IB-ers en leerkrachten in IB-netwerken en in kenniscafé’s. 

- Collegiale visitatie. Scholen visiteren elkaar. Dit gebeurt in groepen van drie scholen, 

waarbij telkens twee scholen de derde visiteren. Aan de hand van een kijkwijzer wordt 

geobserveerd. Er wordt verslag gelegd en feedback gegeven. 

- In het directeuren overleg komen regelmatig actuele thema’s aan de orde, waarbij ook 

andere geledingen kunnen worden uitgenodigd. 

- Jaarlijks vinden er thema-besprekingen plaats met de directeuren. In 2015 stond 

   het toekomstig beleid tot 2020 ter discussie. Uitkomsten hiervan vormen de 

   bouwstenen voor het nieuw te maken strategisch beleidsplan 2015-2020.  

- Audits waarmee de school een spiegel wordt voorgehouden, de directeur inzicht krijgt 

in mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en het bestuur inzicht krijgt in de sterke 

en zwakke punten binnen de zestien scholen. 

 

Zelfevaluatie 

Voor de zelfevaluatie wordt gebruik gemaakt van de quick-scan WMK, van Cees Bos. Deze is 

afgenomen in het voorjaar van 2015.  

 

 

Inspectiebezoeken 

Een aantal scholen heeft in 2015 inspectiebezoek ontvangen in het kader van het regulier 

onderzoek, twee scholen zijn na een verbetertraject terug in het reguliere toezichtskader, één 

school is na een niet meetbare eindtoets, in verscherpt toezicht gekomen.  

 

 

Rapportages: 

Er zijn in 2015 drie rapportagemomenten geweest, in april, juli en in oktober. Daaruit blijkt, 

dat geplande materiële uitgaven op vier scholen de begroting minder overschrijden dan was 

voorzien. Verder blijven afschrijvingen en investeringen in leermiddelen en achter. Dit is wellicht 

te verklaren uit het feit dat veel scholen zich oriënteren op een andere wijze van leerstof 

aanbieden, waarbij meer van ict en minder van traditionele lesmethodes gebruik gemaakt zal 

worden. 

Het eigen vermogen van de stichting blijft stabiel op € 5 miljoen.  

 

 

3.5  Samenwerking, communicatie en PR 

 

Passend Onderwijs 

Vanaf 1-8-2014 participeert de stichting in het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. 

Hiermee is de organisatie van leerlingenzorg en –ondersteuning veel grootschaliger en er niet 

altijd overzichtelijker op geworden. Meer informatie hieromtrent onder Passend Onderwijs op 

blz. 21.  
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Gemeenten: 

Met de vijf verschillende gemeenten, waar scholen van De Vier Windstreken staan worden 

contacten onderhouden in het kader van nieuwbouwprojecten, huisvestingsaanvragen en z.g. 

‘op overeenstemming gericht overleg’. Deze vergaderingen vinden gemiddeld 5 keer per jaar 

plaats. In de gemeente Gouda heeft het bestuur van D4W een plaats in de agendacommissie 

van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 

De Gemeente Gouda heeft D4W medio 2015 uitgenodigd te willen participeren in de stichting 

van een nieuwe school in de wijk Westergouwe. 

 

Voortgezet onderwijs: 

Vanuit de scholen in de verschillende gemeenten zijn er ook in 2015 de nodige contacten 

geweest met scholen voor V.O. waarheen kinderen na het verlaten van onze basisscholen 

worden verwezen. Er wordt met name gezocht naar mogelijkheden van een “warme” 

overdracht bij de overstap van PO naar VO. Vanuit het verleden en op identiteit is er een 

warme band en regelmatig overleg met Sg. De Goudse Waarden. Deze laatste is in het 

onderzoek naar versterking van bestuurskracht en administratieve ondersteuning ook als 

natuurlijke partner in beeld. 

 

 

Brede school: 

De Goudse scholen voor basisonderwijs zijn per wijk georganiseerd in de ‘brede school’. De 

scholen werken in het kader van de brede school samen aan activiteiten en zorg voor 

kinderen van 2-12 jaar. In 2006 is de brede school verzelfstandigd. De ‘Federatie Brede 

School Gouda, e.o.’ verzorgt nu de activiteiten. De Vier Windstreken is vertegenwoordigd in  

het federatiebestuur. In 2015 heeft de Brede School een nadrukkelijke rol vervuld bij het tot 

stand brengen van techniek-onderwijs en VVE. Vanuit D4W zit één van de directeuren in het 

bestuur van de Brede School. 

Ook in Bodegraven en Zuidplas is sprake van de ontwikkeling van Brede Schoolactiviteiten. 

 

Opleidingsinstituten: 

In het kader van ‘Opleiden in de school’ onderhoudt De Vier Windstreken een relatie met de 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en sinds schooljaar 2006-2007 ook met de Marnix 

academie in Utrecht. 

In het kader van ‘Opleiden in de school’ dragen scholen veel directer bij aan de opleiding 

van de toekomstige collega’s. Om de wederzijdse inspanningen in dit verband te 

onderstrepen, heeft deze samenwerking in 2008 de naam Partners in Onderwijs en Opleiding 

(POO) gekregen. In 2010 is dit contact verstevigd en in een nieuw contract vervat, waarbij 

D4W is gaan deelnemen in een consortium van schoolbesturen. De voorzitter van het CvB 

maakt deel uit van de stuurgroep POO, de Bovenschools Opleidings Coördinator(BOC) 

participeert in de werkgroep POO. In het kader van “Versterking van de samenwerking” wordt 

een aantal gesubsidieerde projecten aangegaan door onze scholen.  

 

Inspectie: 

In het kader van het kwaliteitsbeleid binnen de stichting en de veranderde rol van de 

inspectie, zullen deze contacten met de inspectie in de toekomt frequenter plaatsvinden.  

Het bestuur is daarbij de gesprekspartner van de inspectie in de personen van de voorzitter 

van het CvB en de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit. Bij de voorbereiding van deze 

gesprekken is onder andere de bovenschoolse module van ons administratie- en leerlingvolg-

systeem van grote waarde.  

Ook de wijze waarop scholen en besturen Passend Onderwijs vormgeven maakt deel uit van 

het toezichtkader van de inspectie. 

In 2014 heeft de inspectie aangekondigd haar beleid te willen moderniseren. In dat kader 

hebben ook D4W-scholen in 2015 deelgenomen aan pilot-onderzoeken. 

 

Communicatie 

Communicatie blijft een punt van zorg en aandacht. De communicatie vanuit bestuur en staf 

verloopt via de directeuren naar de scholen. Scholen communiceren via nieuws- en weekbrieven 

met ouders en de website neemt een steeds belangrijker plaats in bij de communicatie intern, 
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zowel als naar buiten. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen om de website te updaten en te 

voorzien van een nieuw template. Een werkgroep van directeuren en de beleidsmedewerker 

facilitaire zaken hebben hierin een groot aandeel geleverd. 

 

Public Relations 

In een tijd waarin het leerlingenaantal daalt, is het van groot belang dat onze scholen zich 

positief profileren. Elke school heeft daarvoor een plan ontwikkeld en uitgangspunt is dat de 

missie van D4W daarbij leidend is. Zo onderscheidt bijvoorbeeld  Park en Dijk zich door haar in 

Gouda unieke atelier-onderwijs en is de Prins Willem Alexanderschool in Waarder vergevorderd 

in haar aanbod voor hoogbegaafden en het exploiteren van een huiswerkklas. Veel scholen 

hebben deze profilering nog als ontwikkelpunt. Van het meerjaren-strategisch beleid is een 

wervende publieksversie gemaakt, die door de scholen is verspreid onder (aspirant)ouders.  

 

 

Contractpartijen 

- Merces en HR2day: 

Provider van programma’s en software waarmee De Vier Windstreken met ingang van 

2015 de personeelsadministratie in eigen beheer voert.  

- Achmea Vitale: 

De ARBO dienst van de stichting. Deze dienst verzorgt ook de ‘risico analyses’ van de 

scholen en op afroep een vertrouwenspersoon voor personeel. 

- Projectbureau Rijnland: 

Adviesbureau voor onderhoud van gebouwen. Medewerkers van dit projectbureau 

begeleiden het onderhoud en verbouwingsactiviteiten voor onze scholen. 

- ISO groep en Emjee: 

Levering en onderhoud van ICT hardware is bij de ISO groep ondergebracht en voor 

de scholen in Bodegraven bij Emjee. Deze contracten zijn in 2013 geëvalueerd en 

vervolgens voor één jaar gecontinueerd. In 2015 is een Europese aanbesteding 

voorbereid. 

- Stichting primair onderwijs Midden-Holland, waarin wij met een twintigtal andere 

besturen participeren, om Passend Onderwijs in de regio te verwezenlijken 

- Stichting PassenderWijs, een stichting met hetzelfde doel en waaraan wij zijn 

verbonden voor de Immanuelschool in Oudewater. 

- Vereniging CNS Gouda, stichting LEV en stichting PCPO Krimpenerwaard,  

Drie collega-besturen waarmee we een eigen vervangingspool onderhouden.  

 

 

 

 

3.6 Toekomstparagraaf 

 

In deze paragraaf worden de verwachte toekomstige ontwikkelingen weergegeven, alsmede 

de verwachte balanssaldi en resultaten tot en met 2018. 
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Balans

Activa Realisatie      

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose    

31-12-2017

Prognose    

31-12-2018

Materiële vaste activa 3.025.007 3.400.000 3.500.000 3.550.000

Totaal vaste activa 3.025.007 3.400.000 3.500.000 3.550.000

Vorderingen 1.381.436 1.617.000 1.500.000 1.535.000

Liquide middelen 2.904.198 2.324.000 2.278.000 1.863.000

Totaal vlottende activa 4.285.634 3.941.000 3.778.000 3.398.000

Totaal activa 7.310.641 7.341.000 7.278.000 6.948.000

Passiva Realisatie        

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose    

31-12-2017

Prognose    

31-12-2018

Algemene reserve 3.045.108 3.250.000 3.590.000 3.600.000

Bestemmingsreserves 1.760.695 1.744.000 1.100.000 900.000

Overige reserves / fondsen 145.713 108.000 98.000 87.000

Totaal Eigen vermogen 4.951.516 5.102.000 4.788.000 4.587.000

Voorzieningen 728.858 639.000 836.000 511.000

Kortlopende schulden 1.630.267 1.600.000 1.854.000 1.850.000

 Totaal 

passiva

7.310.641 7.341.000 7.478.000 6.948.000

Toelichting op de balans:

De materiele vaste activa zal met name in 2016 stijgen door activering van de overschrijding

 van de nieuwbouw Brede School Moordrecht (verwacht € 325.000). Dit zou oorspronkelijk

in 2015 geschieden, maar doordat de definitieve afwikkeling van dit project op zich heeft laten

wachten, zal activering in 2016 plaatsvinden.

De afschrijving van de nulmeting zal nog doorlopen tot en met 2018 en zal daarna nagenoeg nihil zijn.

Op basis van de meerjareninvesteringsstaten van de scholen kan gesteld worden dat de komende

jaren nog flink geinvesteerd zal worden, met name in OLP en ICT.

De vlottende activa zal afnemen en dan specifiek de liquide middelen, als gevolg van de investeringen

voor eigen rekening van de nieuwbouwprojecten, alsmede de hoge geplande uitgaven groot onderhoud

welke ten laste van de voorziening onderhoud zullen worden geboekt. Maar ook het negatieve

resultaat voor de komende jaren zal zijn invloed hebben op de liquide middelen.

Het eigen vermogen daalt de komende jaren vanwege een verwacht negatief resultaat.

Hierbij opgemerkt dat de afschrijvingslasten aanbouw/nieuwbouw lokalen Nessevliet, ten laste van de

bestemmingsreserve privaat worden gebracht (reserve woonhuis, welke geoormerkt is voor de Eendragt

en de Nessevliet).

De voorzieningen bestaan uit de voorziening onderhoud, voorziening spaarverlof en de voorziening jubileum.

De daling in de stand van de voorzieningen komt voornamelijk voor rekening van de voorziening onderhoud.

Voor de komende jaren staan namelijk een aantal grote onderhoudsprojecten gepland.

Bij verdere daling van het aantal fte's zal ook de voorziening jubileum in omvang dalen.

De kortlopende schulden zullen na 2016 stijgen, als vanwege grote uitgaven ten laste van de

voorziening onderhoud en investeringen in OLP, ICT en meubilair.
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Staat van baten en lasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

16.532.249 15.295.809 16.242.758 15.868.000 15.759.000

1.853.234 151.400 99.700 100.000 100.000

919.572 1.455.532 626.904 600.000 600.000

19.305.055 16.902.741 16.969.362 16.568.000 16.459.000

14.674.715 14.285.723 14.103.183 13.850.000 13.725.000

458.643 575.570 583.149 581.000 604.000

1.409.859 1.308.866 1.283.674 1.290.000 1.290.000

2.780.683 1.105.289 1.155.645 1.190.000 1.065.000

19.323.900 17.275.448 17.125.651 16.911.000 16.684.000

-18.845 -372.707 -156.289 -343.000 -225.000

25.961 44.040 32.340 29.000 24.000

7.116 -328.667 -123.949 -314.000 -201.000

Afschrijvingen

Totaal baten

Personeelslasten

Lasten

Overige baten

Overige overheidsbijdragen

Rijksbijdragen OCenW

Baten

Nettoresultaat

Totaal lasten

Huisvestingslasten

Overige lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Als gevolg van de daling van de leerlingaantallen zullen de Rijksbijdragen OCW verder afnemen.

De daling van het leerlingaantal wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitstroom van groep 8 hoger

is dan de instroomgroepen.

Overigens is de de krimp die zich bij De Vier Windstreken voordoet conform de krimp in de regio.

Uit onderzoek (januari 2015) van Verus is gebleken dat de krimp in deze regio nig aanhoudt tot 2020, 

hetgeen een jaar langer is dan uit ons eigen onderzoek naar voren was gekomen.

Als gevolg van de krimp van het leerlingaantal zal ook op de formatieve inzet worden bezuinigd, om

zo de personele lasten te verminderen.

Om dit te bereiken zal onder andere het dienstverband van personeel met een (verlengd) tijdelijk

dienstverband worden beëindigd.

Ook zal de invoering van het andere onderwijsconcept inzake gepersonaliseerd leren op den duur 

zorgen voor een andere opbouw van het personeelsbestand.

Ook wordt er een actief seniorenbeleid gevoerd, met name inzake de personele mobiliteit.

Hierbij dus speciale aandacht voor de medewerkers in de leeftijd 60+, die aangegeven hebben

belangstelling te hebben om minder te willen werken of te willen stoppen met werken.

Ten aanzien van de huisvesting kan worden gemeld dat de doordecentralisatie van het buitenonderhoud

van de gemeente naar de schoolbesturen voor onze stichting betekent dat de voorziening onderhoud

niet toereikend is om al het onderhoud de komende tien jaren te kunnen uitvoeren. Er is namelijk 

door onderhoudsbureau Rijnland een herzien meerjarenonderhoudsrapport opgesteld, waarin ook

de posten zijn verwerkt die nu voor rekening van het bestuur komen en niet meer ten laste van de 

gemeente. Uit dit meerjarenonderhoudsplan blijkt dat als we al het onderhoud wat hier in staat 

vermeld, daadwerkelijk moeten uitvoeren, dit niet haalbaar is met de huidige dotaties en stand van

de voorziening.

De leegstand is bij onze scholen aanzienlijk. Momenteel wordt bekeken hoe hier zo efficient mogelijk

mee om te gaan en daar waar nodig lokalen terug te geven aan de gemeente.



Jaarverslag 2015 P.C.P.O. De Vier Windstreken  

 

28 

 

 
 

 

* Meerjarenbeleid: 

In 2015 is het  meerjaren strategisch beleidsplan onder de titel “Talent voor Talent” van start 

gegaan. Vanuit dit meerjarenbeleid wordt dan jaarlijks een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is 

de basis voor het jaarverslag, immers in het jaarverslag wordt weergegeven of datgene wat 

gepland stond voor een jaar ook daadwerkelijke is gerealiseerd. Het meerjaren beleidsplan en 

het jaarverslag vormen dan weer de basis voor het nieuwe jaarplan.  

 

 

 
 

 

 
 

 

Budget in Control. 

Onder deze noemer mochten de activiteiten in 2011 en 2012 worden geschaard, om weer zelf 

grip te krijgen op de slinkende reserves. Vanuit dit gegeven kunnen we nu middelen inzetten 

om ons onderwijs toekomstgericht te maken, zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.  

In 2013 sloten we het jaar af met een groot positief resultaat en ook 2014 liet een klein 

positief resultaat zien. 2015 laat weliswaar een klein negatief resultaat zien, maar biedt 

voldoende ruimte om voor 2016 middelen aan te wenden voor onderwijskundige vernieuwing.  

De stichting geeft een hoge prioriteit aan het “in control” zijn. Belangrijkste daarin is een 

begroting met een hoge mate van betrouwbaarheid en voorzichtigheid, omdat er gedurende 

een schooljaar niet veel kan worden bijgestuurd.  

 

De lopende nieuwbouwporojecten zijn in 2015 opgeleverd. 

De komende periode zal geinvesteerd worden in de het nieuwbouwproject Westergouwe, waar elders

in dit jaarverslag aandacht aan wordt besteed.

Kengetallen
Realisatie 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Leerling aantallen per 01-10 3.073 3.024 3.036 2.997

31-12

- Bestuur / Management  14 14 14 14

- Personeel primair proces 183 173 165 160

- Ondersteunend personeel 39 35 35 35

Personele bezetting in FTE per 

Toelichting op de kengetallen

Ontwikkelingen in:

- het bestuur/management blijft op hetzelfde niveau omdat op iedere school een directeur moet zijn.

- conform het bestuursformatieplan zal de komende jaren de personele bezetting inzake

Onderwijzend personeel afnemen, vanwege het feit dat het leerlingaantal verder zal afnemen.

Ook is de verwachting dat de invoering van het andere onderwijsconcept betreffende gepersonaliseerd

leren, voor een reducering van OP zal zorgen.

Daarnaast verwachten we dat het OOP in bezetting minimaal gelijk zal blijven, of wellicht enigszins 

toenemen als gevolg van de invoering van het nieuwe onderwijsconcept, waardoor een andere invulling

aan de personele bezetting zal worden gegeven. Zo zullen er naar verwachting meer onderwijs-

assistenten worden ingezet en minder leerkrachten.

- de verwachte leerlingaantallen zullen de komende jaren nog dalen. Genoemde leerling-

aantallen zijn overgenomen uit het door de GMR goedgekeurde Bestuursformatieplan

2016-2017.

Probleem is dat de instroom op zich aan het toenemen is, maar dat de uitstroom (groep 8) 

groter is dan de instroom. Ook kunnen de scholen van De Vier Windstreken hun marktaandeel

nog vergroten.

De krimp die zicht bij ons bestuur voordoet is kenmerkend voor onze regio. Uit recent 

onderzoek van Verus (januari 2015) blijkt dat de krimp in deze regio aanhoudt tot 2020.
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In het kader van de van het risicomanagement systeem onderscheidt onze stichting de risico’s 

welke hierna worden benoemd. Jaarlijks worden deze geëvalueerd. 

  

 

A. Onderwijs. 

1. Onderwijs op maat 

2. Zorg naar de leerling i.p.v. andersom 

3. Ontwikkeling van Passend Onderwijs 

B. Personeel. 

4. Aantoonbaar persoonlijke ontwikkeling 

5. Het juiste personeel op de juiste plaats 

C. Organisatie 

6. Uitvoering strategisch beleidsplan 

7. Ontwikkeling AO/IB  

D. Profiel en imago 

8. De scholen tonen kenmerken van ondernemerschap 

9. Iedere school een eigen herkenbaar schoolprofiel 

9a.Werken aan PR en marketing (op school- en stichtingsniveau) 

E. Huisvesting 

10. Onderwijs in gebouwen die mogelijkheid bieden tot goed onderwijs 

 

F. Financiën 

11. Transparantie in financiële planning en control 

11a. Heldere relatie tussen beleid en financiën. 

 

A. Onderwijs. 

Onderwijs “op maat” wordt zichtbaar in: 

- Het participeren in de uitvoering van Passend Onderwijs 

- Het realiseren van toekomstig gericht, gepersonaliseerd onderwijs 

- Investeren in structureel aanbod voor begaafden, ook op de school voor Sbao    

- Het creëren van symbiose arrangementen SO-Sbao en Sbao-Bao 

- Het inzetten van ict-mogelijkheden ter bevordering van differentiatie in thuisnabij onderwijs-  

  aanbod 

 

 

B. Personeel. 

- Aanbieden van scholing ter bevordering van de t.l.v. nascholingsgelden,  

  persoonlijke ontwikkeling prestatieboxmiddelen 

          en waar mogelijk lerarenbeurs. 

- Ingrijpen waar persoonlijke ontwikkeling stagneer t  zo mogelijk via subsidies Vf/Pf 

  d.m.v. aanbieden van outplacement / scholing    

- Outplacement / ontslag van personeel dat niet ca. €75.000 reserveren als  

  naar behoren functioneert  frictiebudget in jaarbegroting  

- Initiëren en faciliteren van projecten als collegiale 

visitatie en  auditering i.h.k.v. leren van elkaar  takenpakket onderwijskundig 

beleidsmedewerker 

- Reserveren voor interim management  waar mogelijk t.l.v. 

vervangingsfonds 

 

C. Organisatie 

- Uitvoering nieuw strategisch beleidsplan    

- Ontwikkeling en implementatie AO/IB   ca. € 10.000 

D. Profiel en Imago 

- Externe positionering D4W (marketingplan)   PM 

E. Huisvesting 

- Huisvesting van het stafbureau     € 35.000,-  

- Jaarlijkse schouw van de schoolgebouwen   t.l.v. voorziening onderhoud 

F. Financiën 
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- Transparantie in financiële planning en control   budgettair neutraal   

- Actualiseren risicobeleid 

 

 

Onderwijs: 

- kwaliteitsontwikkeling: 

- voortgang ontwikkeling collegiale visitatie in een cyclisch systeem van visitaties en audits. 

- verdere versterking kwaliteitsbeleid op schoolniveau, d.m.v. adequate cycli van 

  schoolbezoek door beleidsmedewerkers en Cv (start-, voortgangs- en eindgesprekken) 

- ontwikkeling gepersonaliseerd leren 

- uitvoering van passend onderwijs en daarbij behorend ondersteuningsprofiel 

- uitvoering geven aan ontwikkeling i.h.k.v. de Prestatiebox, monitoring daarvan 

 

Bovenschoolse aansturing op beleidsmatig terrein: 

- verdergaande ontwikkeling van passend onderwijs, in regionaal bestuurlijk overleg en de  

  vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk in de groep. 

- verbetering van de eindopbrengsten van onze scholen. Voor alle scholen “meer vet op 

  de botten”. 

- verdergaande samenwerking met Marnixacademie, CHE en andere besturen voor PO, 

  om de opleiding voor nieuwe leerkrachten vorm te kunnen blijven geven. 

- ontwikkelen van beleid i.s.m. kinderopvangorganisaties Quadrant en Kern kinderopvang om 

  te komen tot kindcentra ,  

 

 

Personeel: 

- terugdringen ziekteverzuim met als doelstelling een verzuimpercentage onder het landelijk 

  gemiddelde, 

- specifiek aandacht voor verzuimfrequentie als maat voor schoolklimaat, 

- bekwaamheidsdossiers en registratie in lerarenregister voor alle leerkrachten, hetgeen als 

  middel wordt gezien om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, zowel in relatie tot de 

  schoolontwikkeling als in relatie tot de eigen ontwikkeling, 

- scholing en training van directie en MT 

- door mobiliteit ervoor zorgen dat mensen op de goede plek in de organisatie komen en zo 

  hun capaciteiten ten volle kunnen ontplooien. 

- bevorderen van competentiegerichte personeelsinzet. 

 

Organisatie: 

- bevorderen en borgen van ouderbetrokkenheid 

- verdere ontwikkeling van het gebruik van de interactieve website en het bevorderen van 

   communicatie via social schools 

- ontwikkelen van adequate managementinformatie t.b.v. beleidsontwikkeling en verantwoor-  

  ding aan Raad van Toezicht 

- professionalisering van het stafbureaupersoneel 

- oriëntatie op andere dienstverlener voor personele en salarisadministratie 

 

 

Profiel en imago: 

- P.R. activiteiten voor alle scholen met als doel de participatiegraad van onze scholen te  

  verhogen. 

- huisvesting van de school, de uitstraling van het schoolgebouw speelt hierbij zeker een 

  rol (zie hieronder). 

- stichtingsbreed uitdragen van het aanbod van christelijk onderwijs in Gouda 

   en omliggende gemeenten. 

 

Inkoop een facilitair (incl. Huisvesting): 

- uitstraling en kwaliteit schoolgebouwen, mede in combinatie met realisatie onderwijskundige  

  vernieuwingen. 

- het ontwikkelen van inkoopbeleid binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving  
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Financiën: 

- het in balans brengen van inkomsten en uitgaven,  

- het aanzuiveren van negatieve reserves, opdat beleidsrijker begroot kan gaan worden 

- optimalisering van het lumpsum sturingsprogramma en de toedeling van middelen. 

 

Interne risicobeheersing 

Nu de personele administratie in eigen beheer is gekomen, is ook de behoefte aan betere 

beheersing van risico’s toegenomen. Zo wordt er niet meer gebruik gemaakt van vooraf 

automatisch gegenereerde handtekeningen onder aktes van benoeming en ontslag; elke 

mutatie wordt na verwerking in de afdeling P, gecontroleerd en bevestigd door het College 

van Bestuur. 

Er is een periodiek beleidsoverleg waarin zaken als vier-ogen-principe, tekenbevoegdheid en 

controle op elkaars werkzaamheden geagendeerd worden.  

In het kader van voorkomen van data-lekken is ook het wachtwoordenbeleid aangescherpt en 

is er beleid op hetgeen gedaan moet worden in geval van een data-lek. 

Tenslotte tekent zich ook steeds prominenter de behoefte af tot digitalisering van de 

documenten- en facturenstroom, een operatie waarbij ook de AO/IB weer grondig tegen het 

licht zal worden gehouden. 

Er is beleid geformuleerd op inkoop en aanbesteding. Dit is deels om te voldoen aan de 

Nationale en Europese normen die daaraan gesteld zijn, maar ook om volume-voordeel te 

behalen en kwaliteitsnorm te kunnenstellen die voor de gehele stichting geldt. 
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HOOFDSTUK 4 
 
Financieel beleid 
 
4.1 Algemeen 
 

Afspraken inrichting begroting en jaarrekening: 

Vanaf het verslagjaar 2006 moeten de cijfers uit de jaarrekening elektronisch worden aangeleverd 

volgens een vastgesteld model (EFJ). Ook in 2016 zal dat voor de jaarrekening van 2015 weer gebeuren 

en wel vòòr 1 juli 2016. 

In dit jaarverslag van onze stichting geven we de relevante aspecten van de EFJ weer met zo nodig 

bijgevoegde informatie. 

  

4.2 Analyse van de resultaten 
 

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2015. Hierna vindt u een overzicht van  
de financiële situatie op 31 december 2015 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. 
Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.      

   

 

 
 

 
      

         

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

3.025.007 2.698.021 4.951.516 4.944.400

1.381.436 1.282.601 728.858 719.502

2.904.198 4.043.056 1.630.267 2.359.776

7.310.641 8.023.678 7.310.641 8.023.678

 Voorzieningen

Materiële vaste activa  Eigen vermogen

 Kortlopende schulden

Vorderingen

Liquide middelen

Activa  Passiva

 Totaal passivaTotaal activa

Toelichting op de balans:

Activa:

Het totaal van de materiële vaste activa is gestegen ten opzichte van 2014. 

Belangrijkste reden voor deze stijging is de activering van € 203.690  inzake vooruitbetaling voor

de bouw van twee lokalen Nessevliet, waarvan de kosten voor eigen rekening zijn. Deze zijn in 2015 in

gebruik genomen. De definitieve afwikkeling hiervan  zal in 2016 plaatsvinden. Vanaf die datum zal

de afschrijving gaan lopen, zijnde € 50.000 per kalenderjaar.

Verder is onder de gebouwen de in 2015 gebouwde berging van de Goejanverwelle opgenomen.

In 2014 was er nog een grote aanschaf van ICT geweest inzake vervanging servers. In 2015 heeft alleen

reguliere aanschaf van ICT plaatsgevonden.

Totaal is er in 2015 aan ICT en meubilair € 122.519 minder gerealiseerd dan begroot; aan leermiddelen

is € 91.770 minder gerealiseerd. De lagere aanschaf ICT en meubilair komt nagenoeg volledig voor

rekening van de twee nieuwbouwscholen Prinses Beatrix en de Meester Lalleman. Beide scholen

hebben veel minder aangeschaft dan begroot.

Op de meeste scholen is minder uitgegeven aan leermiddelen dan begroot.

De vorderingen zijn gestegen met circa  € 98.000. Deze zijn allemaal regulier.

Tussen de vorderingen onderling zijn wel grote verschillen. Zo valt de vordering op het Ministerie (OCW) 

circa € 74.000 lager uit dan ultimo 2014. Oorzaak hiervan is dat ultimo 2015 alleen het reguliere verschil

tussen de ontvangen lumpsum subsidie over de maanden augustus t/m december  en 5/12 deel van de

subsidiebrief is opgenomen alsmede voor de subsidie Prestatiebox en Impulsgebieden. 
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Ultimo 2014 was het ook noodzakelijk om een dergelijke berekening te maken voor de subsidie

Personeels en Arbeidsmarkt (omdat deze subsidie toen was gewijzigd) en de subsidie 

Bijzondere Bekostiging Personeel ook deels verrekend moest worden vanwege het

vooruitontvangen deel ervan.

De Overige vorderingen daarentegen zijn gestegen met circa € 130.000.

Belangrijkste reden hiervan is een incidentele vordering op Loyalis (€ 65.793) inzake een nabetaling 

over de periode 2013 t/m 2015 en een vordering op de medeparticipanten van de MFA Turfhuis

(Moordrecht) (€ 75.533).

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2014 gedaald met ruim 1,1 miljoen euro.

Belangrijkste reden hiervoor is dat de gelden die in 2014 waren vooruitontvangen van de gemeenten

inzake nieuwbouwprojecten in 2015 zijn uitgegeven. Dit verklaart ook de daling van de Overige

kortlopende schulden (additionele aanvragen dalen met € 700.000).

Ook is er voor een groot bedrag aan meubilair, ICT en Leermiddelen geinvesteerd in de Prinses

Beatrix en de Meester Lalleman vanwege de nieuwbouw.

Tenslotte zijn de investeringen in 2015 in het lokaal van de Nessevliet (€ 203.690) welke voor eigen

rekening komen debet aan een daling van de liquide middelen. 

Passiva:

Het eigen vermogen  is gestegen door toevoeging van het positieve  resultaat 2015.

De vergelijkende cijfers 2014 van zowel het eigen vermogen als de voorzieningen zijn aangepast 

vanwege het overhevelen van spaarverlof van de reserves naar de voorzieningen.

Hiermee is een onjuistheid uit voorgaande jaren hersteld. Dit herstel heeft geen invloed op 

het resultaat.

De voorzieningen  zijn circa € 10.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dit ondanks een vrijval van de voorziening jubileum van circa € 65.000 vanwege minder 

personeelsleden (fte's) ultimo 2015 dan 2014.

De voorziening onderhoud daarentegen is gestegen doordat er meer aan de voorziening is gedoteerd

dan onttrokken.

In 2015 is via herrubricering aan de voorzieningen toegevoegd de voorziening Spaarverlof.

Voorheen was dit een reserve.

De kortlopende schulden  zijn met circa € 729.000 gedaald.

Belangrijkste reden is de daling van de additionele aanvragen met € 700.000.  Dat komt omdat

in 2014 van de gemeenten gelden vooruit waren ontvangen inzake nieuwbouwprojecten.

Deze gelden zijn in 2015 uitgegeven.

Analyse resultaat

De begroting van 2015 liet een negatief resultaat zien van € 328.667. Uiteindelijk resulteert een

positief resultaat boekjaar 2015 van € 7.116: een verschil van € 335.783 met de

begroting. Het positief resultaat over het boekjaar 2014 bedroeg € 2.224. In de navolgende paragraaf treft

u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie 2015 versus realisatie 2014 en realisatie 2015 versus begroting 2015

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en 

lasten voor het kalenderjaar 2015 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2014:
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Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Verschil Realisatie 

2014

Verschil

16.532.249 15.295.809 1.236.440 16.588.869 -56.620

1.853.234 151.400 1.701.834 849.026 1.004.208

919.572 1.455.532 -535.960 877.484 42.088

19.305.055 16.902.741 2.402.314 18.315.379 989.676

14.674.715 14.285.723 388.992 14.885.457 -210.742

458.643 575.570 -116.927 477.159 -18.516

1.409.859 1.308.866 100.993 1.257.084 152.775

2.780.683 1.105.289 1.675.394 1.737.099 1.043.584

19.323.900 17.275.448 2.048.452 18.356.799 967.101

-18.845 -372.707 353.862 -41.420 22.575

25.961 44.040 -18.079 47.510 -21.549

7.116 -328.667 335.783 6.090 1.026

Analyse resultaat huidig jaar versus resultaat vorig jaar

Toelichting op de staat van baten en lasten:

(bedragen in €) 2015 2014 verschil

Personele exploitatie -252.308 -292.479 40.171

Materiële exploitatie 233.463 251.060 -17.597

Financiële baten en lasten 25.961 47.509 -21.548

Totaal resultaat 7.116 6.090 1.026

Het resultaat is ten opzichte van 2014 gestegen met € 1.026.

De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn:

Daling rijksbijdragen OCenW € -56.620      

Stijging overige overheidsbijdragen € 1.004.208  

Stijging overige baten € 42.088       

Daling personele lasten € 210.742     

Daling afschrijvingen € 18.516       

Stijging huisvestingslasten € -152.775    

Stijging overige instellingslasten € -1.043.584 

Daling financiële baten en lasten € -21.549      

TOTAAL € 1.026        

Nettoresultaat

Rijksbijdragen OCenW

Personele lasten

Overige instellingslasten

Huisvestingslasten

Baten

Overige baten

Overige overheidsbijdragen

Totaal baten

Afschrijvingen

Totaal lasten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
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De daling van de Rijksbijdragen OCenW wordt veroorzaakt door een (verdere) daling van het aantal

leerlingen.

De stijging van de Overige overheidsbijdragen wordt verklaard door een stijging van de addionele

huisvestingaanvragen inzake de nieuwbouwprojecten van de Prinses Beatrixschool en de Meester

Lalleman.  De uitgaven die hiertegenover staan, zijn geboekt onder de Overige instellingslasten.

Dat verklaart meteen waarom deze post ook hoger is dan in 2014.

De Overige baten  zijn iets hoger dan in 2014 als gevolg van hogere opbrengsten verhuur.

De Personele lasten zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2014. Belangrijkste daling zit in de lonen 

en salarissen met circa € 100.000, vanwege het in dienst hebben van minder werknemers.

Daarnaast heeft er een vrijval in 2015 plaatsgevonden van € 65.440 van de voorzienig jubileum ten 

opzichte van een vrijval van € 13.510 in 2014.

De Afschrijvingen zijn gedaald doordat er minder is geinvesteerd dan de scholen hadden aangegeven

in hun investeringsstaat. Daarnaast zijn ook meer activa inmiddels volledig afgeschreven.

De stijging van de  Huisvestingslasten  is volledig te verklaren door de stijging van de dotatie aan

de voorziening onderhoud.

De Overige instellingslasten zijn hoger dan vorig jaar vanwege hetgeen reeds bij de Overige 

Overheidsbijdragen  is vermeld inzake additionele aanvragen.

De daling van de Financiele baten en lasten  tenslotte wordt verklaard door lagere banksaldi in

2015 dan in 2014 en een lagere rentevergoedingen op de spaarrekeningen.

Analyse resultaat huidig jaar versus begroting

Het gerealiseerde resultaat 2015 wijkt af van het begrote resultaat over 2015. 

Werd er een resultaat begroot van € 328.667 negatief, de realisatie is € 7.116 positief.

Een verschil van € 335.783 positief. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

(bedragen in €) realisatie begroot verschil

2015 2015

Personele exploitatie -252.308 -251.549 -759

Materiële exploitatie 233.463 -121.157 354.620

Financiële baten en lasten 25.961 44.040 -18.079

Totaal resultaat 7.116 -328.667 335.783

Op hoofdlijnen is het positieve verschil te verklaren door:

Meevallers:

- hogere subsidie Personeels en Arbeidsmarktbeleid (wijziging ministierie) 331.000

- hogere subsidie Personeel Lumpsum regulier (wijziging ministerie) 257.000

- Loyalis/uitkering medewerkster alsnog toegekend periode jul 2013-mrt 2015 65.800

- vervangingsfonds trede-indeling bonus (niet begroot) 7.800

- vrijval voorziening jubileum vanwege minder personeel (niet begroot) 65.400

- lagere kosten BAPO (begroot € 450.000; realisatie € 395.650) 55.000

-

117.000

- hogere opbrengsten detacheringen dan begroot (begroot nihil) 17.000

- overige 8.000

924.000

lagere afschrijvingskosten (begroot voor Nessevliet en Moordrecht € 75.000 

totaal; nihil gerealiseerd, afschrijving gaat in 2016 pas lopen); daarnaast is 

er ruim € 200.000 minder geinvesteerd dan de scholen in hun 

investeringsstaat hadden aangegeven.
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Tegenvallers:

- hogere personele lasten (o.a. cao verhoging, stijging premies) 325.000

- kosten IKC Goejanverwelle (niet begroot) 27.000

- overschrijding ARBO-kosten (begroot € 80.000, realisatie € 145.000) 65.000

- overschrijding kosten schoonmaak, klein onderhoud, energiekosten 93.000

- personeel niet in loondienst (nihil begroot, realisatie € 46.000) 46.000

- hogere reproductiekosten, drukwerk en schoolgids 15.000

- lagere interest opbrengst (lagere banksaldi en lager rentepercentage) 18.000

589.000

Per saldo verklaard 335.000

Nader toegelicht

Het saldo van de Personele exploitatie  is nagenoeg gelijk aan dat van de begroting.

Onderling zijn er wel verschuivingen, waarvan de belangrijkste hierboven staan vermeld.

De saldo van de gerealiseerde materiële exploitatie  is bijna € 355.000 beter dan begroot.

Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- lagere afschrijvingskosten (circa € 117.000)

- niet begrote bijdragen meerjarenonderhoudsplannen MFA Turfhuis (Moordrecht) (circa € 87.000)

- niet begrote bijdrage inzake renovatie schoolplein Plaswijckschool (€ 3.000)

- niet begrote bijdrage lokale vereniging Prins Willem Alexanderschool (€ 8.900)

- hogere opbrengsten verhuur (circa € 50.000)

- lagere kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen (circa € 20.000)

niet begrote sponsorgelden (€ 22.000)

- ontvangen legaat ad € 4.000 voor de Eendragt

- niet begrote bijdrage materieel voormalig WSNS besturen (€ 20.000)

De financiele baten en lasten  doen het slechter dan de begroting. Redenen hiervoor zijn de lagere

saldi van de spaarrekeningen en het lage rentepercentage wat gegeven wordt op de spaarrekeningen.

4.3         Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan (aangeven of er 

investeringen in bijvoorbeeld huisvesting vanuit gemeentelijke subsidies hebben plaatsgevonden). Het 

beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de

aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis 

van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel 

perspectief inzake meerjarenbeleid op exploitatie en investeringen.

De aanschaffingen 2015 (exclusief gebouwen) zijn in totaal circa € 214.000 lager dan op de

investeringgstaten in de begroting door de scholen is aangegeven; ICT, inventaris en apparatuur zijn

circa € 122.000 lager, leermiddelen circa € 92.000 achter.

Het resterende verschil wordt verklaard door diverse overige posten.
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4.4     Treasuryverslag

In februari 2012 is De Vier Windstreken overgestapt met de volledige beleggingsportefeuille van de 

Rabobank naar de ABN-AMRO.

De stichting hanteert een eigen, in overleg met de ABN-AMRO, opgesteld treasurystatuut.

In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- 

en beleggingsbeleid dienen in te richten.

Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden

besteed. Het statuut is in januari 2013 in overleg met de ABN-AMRO volledig herzien.

Het beleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag

mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en

beschikbaarheid van middelen. In praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruikmaking

van een Rabo Bedrijfsbonusrekening, een ABN-AMRO Vermogensspaarrekening, een ABN-AMRO 

Beleggersrekening en een ABN-AMRO Charitas Spaarrekening alsmede het beleggen in effecten, 

waarvoor een garantie op de hoofdsom bestaat.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt 

van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

De reguliere rekeningen-courant (waaronder ook de schoolrekeningen) rekeningen zijn ook in 2015

ondergebracht bij de Rabobank.

Alle rekening-couranten welke verbonden waren met de effecten zijn ondergebracht bij de ABN-AMRO.

In januari 2014 is het laatste effect wat de stichting nog in bezit had (Aegon Perp. Cap) verkocht.

Hiermee is de effectenportefeuille leeg.
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4.5    KENGETALLEN

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij

onderstaand de kengetallen:

2015 2014

Solvabiliteit (definitie 1) 67,7% 61,6%

Liquiditeit 2,6 2,3 tussen 0,5 en 1,5 kleiner dan 1

Rentabiliteit 0,0% 0,0% bovengrens van 5% laatste 3 jaar negatief

Kapitalisatiefactor 35,5% 42,6% tussen 35 - 60 % bovengrens 35 - 60 %

Weerstandsvermogen 11,7% 13,5% tussen 10 - 40 %

*) exclusief het kengetal Liquiditeit, aangezien dit geen percentage betreft is dit kengetal in deze grafiek niet 

opgenomen.

Hieronder vind u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

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 organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aanbeveling 

commissie Don:

Indicatoren 

risicoanalyse 

onderwijsinspectie

ondergrens van 30% kleiner dan 30%

67,7%

61,6%

0,0%
0,0%

35,5%

42,6%

11,7%
13,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2015 2014

Jaar

Kengetallen* over 2015 en 2014

Solvabiliteit 1 Rentabiliteit Kapitalisatiefactor Weerstandsvermogen
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Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Eigen vermogen 4.951.516 4.944.400

Totaal vermogen 7.310.641 8.023.678

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

€ € € €

- Eigen vermogen 4.951.516 4.944.400

- Voorzieningen 728.858 719.502

Som Eigen vermogen en Voorzieningen 5.680.374 5.663.902

Totaal vermogen 7.310.641 8.023.678

De onderwijsinspectie hanteert een ondergrens van 30 %.

Liquiditeit:

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en

de kortlopende schulden.

31-12-2014

€ € € €

2.904.198 4.043.056

1.381.436 1.282.601

- Voorraden - -

Vlottende activa 4.285.634 5.325.657

1.630.267 2.359.776

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van 1.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.630.267.

De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

31-12-2015

- Liquide middelen

- Vorderingen

Kortlopende schulden

Kengetal 2015: 2,6

Kengetal 2014: 2,3

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,6 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

De stichting heeft op 31 december 2015 de beschikking over € 2.904.198 aan liquide middelen en heeft 

daarnaast € 1.381.436 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting goed is. De stichting is duidelijk 

in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Kengetal 2015: 67,7%

Kengetal 2014: 61,6%

31-12-2015 31-12-2014

Kengetal 2015: 77,7%

Kengetal 2014: 70,6%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 77,7% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 22,3% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen.
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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).

€ € € €

Resultaat 7.116 2.224

- Totaal baten 19.305.055 18.315.379

- Financiële baten, bestaande uit

  posten 5.1 en 5.4 27.481 48.696

Som Totaal baten incl. Financiële baten 19.332.536 18.364.075

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van break-even (0,0%) voor de laatste 3 jaren.

Kapitalisatiefactor:

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of

onderwijsorganisaties 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).

31-12-2014

€ € € €

7.310.641 8.023.678

- Materiële vaste activa 

  gebouwen en terreinen 444.029 207.891

Verschil  Balans totaal en MVA geb. en terr. 6.866.612 7.815.787

Som totale baten incl. financiële baten 19.332.536 18.364.075

De onderwijsinspectie hanteert een bovengrens van 35 - 60 % (35 % is de bovengrens voor grote besturen,

60 % voor k leine besturen)

31-12-2015

- Balans totaal

Kengetal 2015: 35,5%

Kengetal 2014: 42,6%

In vergelijking met vorig jaar is de ratio toegenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2015 procentueel minder 

kosten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar 2014.

31-12-2015 31-12-2014

Kengetal 2015: 0,0%

Kengetal 2014: 0,0%

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 

resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 19.332.536, een resultaat behaald van € 

7.116.

Dit houdt in dat 0,0% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 

ontvangen, wordt € 0,00 behouden en wordt € 1,00 besteed.
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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.

31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

- Eigen 4.951.516 4.944.400

- Materiële vaste activa 3.025.007 2.698.021

Verschil  Eigen vermogen en MVA 1.926.509 2.246.379

Rijksbijdrage OCW 16.532.249 16.588.869

Kengetal 2015: 11,7%

Kengetal 2014: 13,5%

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen

benadrukt. 

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.
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Jaarrekening 
 
4.6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
        

 
 

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de  Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen

en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in

euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Afwijkende rubricering

De rubricering is aangepast inzake het eigen vermogen en de voorzieningen betreffende de volgende

onderdelen:

- Spaarverlof.

Deze is in deze jaarrekening 2015 gepresenteerd onder voorzieningen; in 2014 was deze post onder 

het eigen vermogen opgenomen.

Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers van 2014 in deze jaarrekening aangepast t.o.v. de cijfers vermeld in

de jaarrekening 2014.

Dit kan gevolgen hebben op de kengetallen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden 

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld. De activagrenzen zijn verhoogd van € 150 naar € 300.
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Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-

termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Gebouwen 480 2,50% 10.000€      

Noodlokalen 96 12,50% 10.000€      

Kantoormeubilair/inventaris

bureaus/kasten 240 5,00% 300€           

stoelen 240 5,00% 300€           

Schoolmeubilair/inventaris 240 5,00% 300€           

Onderwijskundige apparatuur/machines

audio/video installatie 60 20,00% 300€           

beamer 60 20,00% 300€           

projectiemiddelen 60 20,00% 300€           

ICT servers/computers/printers 60 20,00% 300€           

Leermiddelen

methode A, B, C etc 120 10,00% 300€           

spel- en sportmateriaal 120 10,00% 300€           

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is

bijvoorbeeld sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Effecten

Voor de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van effecten, zie toelichting effecten financiële

vaste activa. Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. 

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

bestuur is aangebracht.
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Omschrijving Doel Beperkingen EUR

Bestemmingsreserves Publiek :

624.284€  

86.861€    

Bestemmingsreserves Privaat:

92.418€    

220.624€  

736.507€  

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden 

zijn aangebracht.

27.283€    

118.430€  

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea

Met ingang van de jaarrekening 2015 wordt de voorziening ambtsjubilea geschat conform het 

onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Het destijds berekende gemiddelde van € 550, is verhoogd

naar € 950 in verband met de ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel. Het effect op

het resultaat van 2015 en het eigen vermogen per 31 december 2015 is € 65.440

Het betreft hier derhalve een schattinswijziging in de berekening van de voorziening jubileum.

Alleen te gebruiken voor materieel 

en f inancieel bovenschools 

(kostenplaats 98)

- Reserve Personeels- en 

Arbeidsmarktbeleid

- Reserve nulmeting

Alleen te gebruiken voor de 

scholen van voormalig CNS 

Bodergaven (Da Costa, Prinses 

Alleen te gebruiken voor de 

scholen de Eendragt en de 

Nessevliet

Personele resultaten verw erken en 

inzetten Geen

Afschrijvingslasten voortkomend uit de 

nulmeting hier ten laste van brengen

Alleen afschrijvingslasten 

nulmeting

- Totaal bestemmingsreserves 

privaat

- Algemene reserve privaat 

(voormalig CNS 

Bodegraven)

Inzetten voor tekorten voormalige scholen 

van CNS Bodegraven

- Reserve w oonhuis

Verkregen door w oonhuis Burg. 

Boerstraat 15 te Zevenhuizen en daarmee 

in te zetten voor de Eendragt en de 

Nessevliet

- Calamiteitenreserve

Streven is om de hoogte van deze reserve 

10% van de loonkosten te laten zijn; 

inzetten voor materiele en f inanciele 

resultaat bovenschools

- Totaal bestemmingsreserves 

publiek

Mutaties w aarvan door de 

scholen Eendragt of 

Nessevliet w ordt 

aangegeven dat deze ten 

laste van dit fonds moeten 

komen

Mutaties w aarvan door de 

scholen Goejanverw elle, 

Wester, Kon.Wilhemina of 

Plasw ijck w ordt aangegeven 

dat deze ten laste van dit 

fonds moeten komen

Alleen te gebruiken voor de 

scholen (Goejanverw elle, Wester, 

Kon.Wilhelmina, Plasw ijck), w elke 

voorheen onder de Steunstichting 

van de Christelijke scholen Gouda 

vielen

Alleen te gebruiken voor de 

scholen de Eendragt en de 

Nessevliet
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Voorziening Onderhoud 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van 

de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten

en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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4.7 Balans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2014  

(na verw erking resultaatbestemming)

1 Activa 31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouw en en terreinen 444.029 207.891

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.840.738 1.699.370

1.2.3.1 Leermiddelen (PO) 740.240 790.760

3.025.007 2.698.021

TOTAAL VASTE ACTIVA 3.025.007 2.698.021

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen 

1.5.2 OCW 829.287 914.741

1.5.7 Overige vorderingen 515.151 329.095

1.5.8 Overlopende activa 36.998 38.765

1.381.436 1.282.601

1.7 Liquide middelen 2.904.198 4.043.056

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 4.285.634 5.325.657

TOTAAL ACTIVA 7.310.641 8.023.678
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2 Passiva

€ € € €

VERMOGEN

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 3.045.108 2.771.829

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 711.145 994.064 *)

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 1.049.550 1.048.069

2.1.4 Bestemmingsfondsen (publiek) 27.283 -

2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 118.430 130.438

4.951.516 4.944.400

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 285.646 358.646 *)

2.2.3 Overige voorzieningen 443.212 360.856

728.858 719.502

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 252.789 188.089

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 667.398 631.627

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 160.080 186.574

2.4.9 Overige kortlopende schulden 132.941 899.897

2.4.10 Overlopende passiva 417.059 453.589

1.630.267 2.359.776

TOTAAL PASSIVA 7.310.641 8.023.678

*)  vergelijkende cijfers zijn aangepast.

31-12-2015 31-12-2014
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4.8      Staat van baten en lasten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.532.250 15.295.809 16.588.869

3.2 Overige overheids-bijdragen en 

-subsidies 1.853.234 151.400 849.026

3.5 Overige baten 919.572 1.455.532 877.484

Totaal baten 19.305.056 16.902.741 18.315.379

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 14.674.715 14.285.723 14.885.457

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 458.643 575.570 477.159

4.3 Huisvestingslasten 1.409.859 1.308.866 1.257.084

4.4 Overige lasten 2.780.683 1.105.289 1.737.099

Totaal lasten 19.323.900 17.275.448 18.356.799

Saldo baten en lasten * -18.844 -372.707 -41.420

5 Financiële baten en lasten 25.961 44.040 47.510

Resultaat * 7.116 -328.667 6.090

Nettoresultaat * 7.116 -328.667 6.090

*(-/- is negatief)

2015 Begroot 2015 2014
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4.9 Kasstroomoverzicht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASSTROOMOVERZICHT 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -18.844 -41.420

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 458.643 477.159

- Mutaties voorzieningen 9.356 -244.062

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen -98.835 -239.955

- Kortlopende schulden -729.509 -11.628

-360.345 -18.486

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 27.481 44.249

Betaalde interest -1.520 -1.186

Overige opbrengsten effecten 4.447

25.961 47.510

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -353.229 -12.396

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -785.630 -746.088

Overige investeringen in f inanciële vaste activa - 364.951

-785.630 -381.137

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -785.630 -381.137

Mutatie liquide middelen -1.138.858 -393.532

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 4.043.056 4.436.588

Mutatie boekjaar liquide middelen -1.138.858 -393.532

Stand liquide middelen per  31-12 2.904.198 4.043.056

2015 2014

2015 2014
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4.10 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

 
 
 

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Schoolgebouw(en)

De door de stichting beheerde schoolgebouw en zijn juridisch w el,

doch economisch geen eigendom van de stichting.

Deze gebouw (en) zijn volledig gesubsidieerd en dienen, w anneer ze niet meer conform de bestemming

w orden gebruikt, om niet te w orden overgedragen aan de Gemeente.

Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verw ijzen w ij naar het bestuursverslag.

A anschaf - A f schrij- B oek- Invest e- B oekwaarde A f schrij- A anschaf - A f schrij- B oek-

p rijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

t er ingen

1.2 .1 Gebouwen & t erreinen 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15

€ € € € € € € € €

1.2.1.1 Gebouwen 217.867 10.000 207.867 236.989 - 263 454.856 10.263 444.593

1.2.1.2 Terreinen 4.412 4.387 24 - - 588 4.412 4.976 -564

Tot aal gebouwen & 

t erreinen 2 2 2 .2 79 14 .3 8 7 2 0 7.8 9 1 2 3 6 .9 8 9 - 8 51 4 59 .2 6 8 15.2 3 9 4 4 4 .0 2 9

A anschaf - A f schrij- B oek- Invest e- B oekwaarde A f schrij- A anschaf - A f schrij- B oek-

p rijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

Invent ar is en t er ingen

1.2 .2 apparat uur 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15

€ € € € € € € € €

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur 4.844.996 3.145.626 1.699.370 434.044 - 292.678 5.279.040 3.438.302 1.840.738

Tot aal invent ar is & 

apparat uur 4 .8 4 4 .9 9 6 3 .14 5.6 2 6 1.6 9 9 .3 70 4 3 4 .0 4 4 - 2 9 2 .6 78 5.2 79 .0 4 0 3 .4 3 8 .3 0 2 1.8 4 0 .73 8

A anschaf - A f schrij- B oek- Invest e- B oekwaarde A f schrij- A anschaf - A f schrij- B oek-

p rijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

t er ingen

1.2 .3 .1 Leermiddelen 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15

€ € € € € € € € €

1.2.3.1 Leermiddelen 2.859.749 2.068.989 790.760 114.597 - 165.114 2.974.346 2.234.105 740.240

Tot aal leermiddelen 2 .8 59 .74 9 2 .0 6 8 .9 8 9 79 0 .76 0 114 .59 7 - 16 5.114 2 .9 74 .3 4 6 2 .2 3 4 .10 5 74 0 .2 4 0

A anschaf - A f schrij- B oek- Invest e- B oekwaarde A f schrij- A anschaf - A f schrij- B oek-

p rijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

t er ingen

1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 1- 1- 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15 3 1- 12 - 2 0 15

€ € € € € € € € €

Tot aal mat er iële 

vast e act iva 7.927.024 5.229.002 2.698.021 785.630 - 458.642 8.712.654 5.687.646 3.025.007
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*) Het opgenomen bedrag ad € 236.989 onder investeringen gebouw en betreft voor € 203.690 hetgeen vooruitbetaald is op materiele

vaste activa inzake de bouw  van een tw eetal lokalen van de Nessevliet w aarvan de kosten voor eigen rekening zijn. 

Vanaf 2016 zal met de afschrijving van deze lokalen w orden begonnen, omdat in 2016 deze projecten zijn afgerond.

Per jaar zal er voor een bedrag van € 50.000 w orden afgeschreven.

De bouw  van de lokalen van de Nessevliet w ordt gefinancierd vanuit de private reserve (algemene reserve privaat reserve w oonhuis).

Het restant € 33.299 betreft de bouw  van een berging bij de Goejanverw elle school.

Het resterende deel van de investeringen gebouw en ad € 33.299 betreft de bouw  van de berging van de Goejanverw elle.

Hieronder volgt een nadere specif icatie van Inventaris en apparatuur en Leermiddelen :

A anschaf- A fschrijv ing B o ek- Investeringen D esinvest- A fschrijv ing B o ek-

waarde waarde in eringen waarde

in

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € € € €

R egulier:

Inventaris en apparatuur 3.061.903       1.480.005        1.581.898         -                        -                        262.067          1.319.831         

Leermiddelen 1.450.851         660.091           790.760           -                        -                        165.114             625.646          

Sub-totaal 4.512.754         2.140.096       2.372.658       -                        -                        427.181            1.945.477         

N ulmet ing :

Inventaris en apparatuur 1.783.093        1.665.621         117.472             -                        -                        30.611              86.861             

Leermiddelen 1.408.898       1.408.898       -                        -                        -                        -                        -                        

Sub-totaal 3.191.991         3.074.519        117.472             -                        -                        30.611              86.861             

Tot aal:

Inventaris en apparatuur 4.844.996      3.145.626        1.699.369       434.044          -                        292.678          1.840.736        

Leermiddelen 2.859.749       2.068.989      790.758           114.597             -                        165.114             740.243          

Sub-totaal 7.704.745        5.214.615         2.490.127        548.641           -                        457.792           2.580.979       

Toelichting:

De aanschaffingen 2015 (exclusief gebouw en) zijn in totaal circa € 214.000 lager dan op de investeringsstaten in de begroting door 

de scholen is aangegeven.

Voor ICT en meubilair gezamenlijk is er € 122.519 minder gerealiseerd dan begroot; aan leermiddelen is € 91.770 minder gerealiseeerd.

De lagere aanschaf bij ICT en meubilair komt nagenoeg volledig voor rekening van de tw ee nieuw bouw scholen in 2015 de Meester Lalleman

en de Prinses Beatrix. Beide scholen  hebben veel minder aangeschaft dan begroot.

Op de meeste scholen is minder uitgegeven aan Leermiddelen dan begroot, maar met name Park en Dijk, Plasw ijck, Goejanverw elle en

De Goede Herder blijven achter.

De totale afschrijving 2015 ad € 458.643 is terug te vinden in de exploitatierekening onder punt 4.2.

De afschrijvingslast 2015 van de reguliere aanschaff ingen ad € 419.502, zijnde gebouw en en terreinen € 851, inventaris en apparatuur

€ 262.065 en leermiddel € 165.117 gaat via de resultaatbestemming ten laste van de Algemene reserve; de afschrijvingslast 2015 van de

nulmeting (€ 30.611) gaat via de resultaatbestemming ten laste van de Bestemmingsreserve nulmeting.

Het verloop van de Bestemmingsreserve nulmeting is gelijk aan het verloop van de Nulmeting zoals opgenomen in bovenstaand overzicht 

van de materiële vaste activa. Het saldo ultimo boekjaar ad € 86.861 correspondeert dan ook met het saldo ultimo boekjaar van de 

Bestemmingsreserve Nulmeting.

Vlottende activa

1.5.2 OCW

€ € € €

1.5.2.1 Personeel 798.704 914.741

1.5.2.3 Overige 30.583 -

Totaal OCW 829.287 914.741

31-12-2015 31-12-2014
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Toelichting:

Voor een specif icatie van deze post w ordt verw ezen naar de OWC bijlage elders in deze jaarrekening.

De vordering Personeel op het Ministerie van OCW  bestaat uit het verschil tussen de ontvangen lumpsum subsidie (personeel) 

over de maanden augustus t/m december, vergeleken met 5/12 deel van de subsidiebrief voor de lumpsum-bekostiging voor het 

schooljaar 2015-2016.

De post Overige  bestaat voor € 34.685 uit het verschil tussen de ontvangen gelden prestatiebox 2015-2016, vergeleken met

5/12 deel van de subsidiebrief voor de prestatiebox 2015-2016.

Tevens is een bedrag van € 7.459 opgenomen als verschil tussen het ontvangen bedrag voor Impulsgebieden (09BY) in

vergelijking met 5/12 deel van de subsidiebrief voor de Impulsgebieden 2015-2016.

Ook is 7/12 deel van de lerarenbeurs opgenomen als 2015-2016 opgenomen als nog te besteden in kalenderjaar 2016 ter 

grootte van € 11.560

1.5.7 Overige vorderingen

€ € € €

1.5.7.3 Vervangingsfonds 108.337 64.629

Totaal personeel 108.337 64.629

1.5.7.1 Rekeningen courant 94.099 78.301

1.5.7.10 Kasvoorschotten 3.400 3.400

1.5.7.12 Overige vorderingen 309.315 182.765

Totaal overig 406.814 264.466

Totaal overige vorderingen 515.151 329.095

Opmerking: De Overige vorderingen hebben tot een bedrag van € 64.062 een looptijd langer dan 1 jaar.

Dit betreft de onder de rekening courant opgenomen vordering op Dyade inzake de claim. Hieronder is de opbouw  van de 

post rekening courant w eergegeven.

Toelichting:

1.5.7.3. De post vervangingsfonds betreft declaratie december 2015 en nadeclaraties 2015.

 Genoemd bedrrag is in in 2016 volledig ontvangen.

1.5.7.1. De post Rekening-courant is ultimo 2015 als volgt opgebouw d:

- Rekening-courant MFA Haastrecht € 13.250,67 vordering

- Rekening-courant Morgenster-Katherina € 1.212,53 vordering

- Rekening-courant Morgenster-Vlister € 4.003,50 vordering

- Rekening-courant Lalleman € 4.870,46 vordering

- Rekening-courant Prins Willem Alexander-Peuterspeelzaal € 1.152,97 vordering

- Rekening-courant Prins Willem Alexander-Kinderencentrum Waarder € 1.539,19 vordering

- Rekening-courant voormalig besturen WSNS € 4.007,08 vordering

- Rekening-courant Dyade inzake claim € 64.062,16 vordering

Totaal € 94.098,56

De rekening-courant verhouding MFA Haastrecht zal in 2016 worden verrekend.

De rekening-courant verhouding Morgenster-Katherina  is op moment van dit schrijven nog niet ontvangen.

De rekening-courant verhouding Morgenster-Vliser  is in 2016 op moment van dit schrijven nog niet ontvangen.

De rekening-courant verhouding Lalleman  is op moment van dit scrhijven nog niet ontvangen.

De rekening-courant verhouding PWA-Peuterspeelzaal  is in 2015 op moment van dit schrijven nog niet ontvangen.

De rekening-courant verhouding  PWA-Kindercentrum Waarder is op moment vand it schrijven nog niet ontvangen.

De rekening-courant verhouding Dyade inzake claim bestaat uit de in 2014 door Dyade toegezegde vergoeding inzake claim met

betrekking tot fotutieve declaratiecodes vervangingsfonds. Dyade en De Vier Windstreken zijn een bedrag overeengekomen van

van € 100.000.

Dyade maakt dit bedrag niet over op de bankrekening van De Vier Windstreken, maar w ij kunnen er dienstverlening van Dyade voor

af nemen. Hierbij valt te denken aan cursussen, juridische bijstand, gebruik maken financieel pakket, licenties etc.

In 2015 is er derhalve aan kosten € 29.429,16 ten laste van de claim gebracht.

1.5.7.12 De post Overige vorderingen  betreffen posten die betrekking hebben op 2015  en in 2016 voor een deel zijn ontvangen. 

Belangrijkste posten zijn vorderingen betreffende detachering ( € 17.100), een vordering op het MFA Lalleman (€ 76.231),

een vordering gemeente Gouda betreffende Goejanverw elle (€ 28.925), een vordering brede school ( € 22.414), 

een vordering op Loyalis betreffende WGA eigenrisico (€ 65.793),een vordering op Marnix( € 15.000)

en een vordering op WSNS (€ 10.359).

31-12-2015 31-12-2014
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1.5.8 Overlopende activa

€ € € €

1.5.8.1 Vooruitbetaalde posten 22.319 17.030

Totaal vooruitbetaalde kosten 22.319 17.030

1.5.8.5 Rente 14.679 21.735

Totaal overige overlopende activa 14.679 21.735

Totaal overlopende activa 36.998 38.765

Toelichting:

1.5.8.1. Vooruitbetaalde posten  zijn posten die betrekking hebben op 2016, maar in 2015 reeds zijn betaald. 

1.5.8.5 De overlopende Rente  is in vergelijking met vorig jaar € 7.066 lager. Dit w ordt veroorzaakt doordat er geen effecten meer zijn.

De vrijgekomen gelden uit hoofde van de verkoop van de effecten zijn w eggezet op de spaarrekening, doch deze geeft op 

balansmoment een lage rente.

(vorig jaar € 15.400)aan rente op de ABN-AMRO vermogensspaarrekening.

1.7 Liquide middelen

€ € € €

1.7.1 Kasmiddelen 1.358 1.358

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.902.840 4.041.698

Totaal liquide middelen 2.904.198 4.043.056

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De liquide middelen zijn met ruim € 1.100.000 gedaald. Belangrijkste reden hiervoor zijn kosten nieuw bouw projecten, w elke deels 

voorgefinancierd w orden door De Vier Windstreken en deels ten laste van De Vier Windstreken zelf komen.

De mutaties op de schoolrekeningen (ouderfonds, TSO en Kasrekening) zijn ook in het saldo gemuteerd. 

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

De overlopende rente bestaat voornamelijk voor  € 1.507 (vorig jaar € 5.094) uit rente Bedrijfsbonusrekening en ruim € 12.307
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.1 Algemene reserves 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 2.771.829 273.279 - 3.045.108

Totaal algemene reserve 2.771.829 273.279 - 3.045.108

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 876.592 -252.308 - 624.284

2.1.2.10 Reserve nulmeting 117.472 -30.611 - 86.861

Totaal bestemmingsreserves publiek 994.064 *) -282.919 - 711.145

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 1.048.069 1.481 - 1.049.550

Totaal bestemmingsreserves privaat 1.048.069 1.481 - 1.049.550

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.4 Bestemmingsfondsen (publiek) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.4 Fondsen (publiek) - 27.283 - 27.283

Totaal bestemmingsfondsen (publiek) - 27.283 - 27.283

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.5 Fondsen (privaat) 130.438 -12.008 - 118.430

Totaal bestemmingsfondsen privaat 130.438 -12.008 - 118.430

Stand per Resultaat Overige Stand per

1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

Totaal eigen vermogen 4.944.400 *) 7.116 - 4.951.516

Voor een specif icatie per kostenplaats verw ijzen w ij u naar bijlage "Reserves en voorzieningen per kostenplaats".

*)  vergelijkende cijfers zijn aangepast; spaarverlof is overgeheveld naar de voorzieningen.

Toelichting:

Daar w aar bij de reserves "publiek" is vermeld, houdt dit in dat dit uit overheidsgelden is opgebouw d. Daar w aar "privaat" is vermeld,

w il zeggen, dat dit uit niet-overheidsgelden is opgebouw d.
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2.1.2.4 De reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is qua resultaatbestemming afgenomen met € 246.176

Van de scholen hebben Regenboog, Meester Lalleman, Immanuel, Goejanverw elle, Da Costa en de Goede Herder

een positief saldo gedraaid op personeel gebied.

Grootste verlies w ordt door de Westerschool behaald met € 138.227 negatief. 

2.1.2.10. De bestemmingsreserve nulmeting is afgenomen met € 30.611, zijnde de afschrijvingslasten 2015 inzake de nulmetingen. Dit bedrag 

correspondeert met de afschrijving zoals opgenomen onder de activa-zijde van de balans onder 1.2 Materiële vaste activa. Ook het

saldo ultimo boekjaar (€ 86.861) van de bestemmingsreserve nulmeting correspondeert met de boekw aarde van de vaste activa

inzake de nulmeting, zoals opgenomen onder 1.2 Materiële vaste activa.

2.1.3.1. De algemene reserve privaat  is met € 1.481 toegenomen.

Deze reserve bestaat uit de volgende componenten met de daarbij vermelde resultaatverdeling:

- Algemene reserve privaat voormalig CNS Bodegraven -€              

- Calamiteitenreserve (bovenschools) 1.481€      

- Reserve w oonhuis -€              

Totaal 1.481€      

De Algemene reserve privaat voormalig CNS Bodegraven is geoormerkt voor de scholen voormalig CNS Bodegraven (Da Coste, 

Prinses Beatrix en De Goede Herder). In bijlage D-4 is dit nader gespecif iceerd. Deze reserve is in 2015 niet gemuteerd.

De Reserve woonhuis  is in 2015 niet gemuteerd.

Deze reserve is geoormerkt voor de tw ee scholen in Zevenhuizen, namelijk de Eendragt en de Nessevliet.

2.1.4. Onder de post Fondsen (publiek) is opgenomen het saldo per 31 december 2015 van de, destijds door het voormalig

bestuur uit Zevenhuizen (School met de Bijbel te Zevenhuizen) gestorte bedrag ad € 63.000 bestemd voor de Eendragt 

en voor de Nessevliet.

Van het bedrag van € 63.000 is 30% (€ 18.900) voor de Nessevliet en 70% (€ 44.100) voor de Eendragt.

Bij de Eendragt zijn deze gelden tot nog toe besteed aan w erkzaamheden met betrekking tot de entresol, netw erkmigratie (2014) 

en aan bijbels.

Bij de Nessevliet zijn deze gelden tot nog toe besteed aan w erkzaamheden aan het ICT-netw erk, bijbels ,bijdrage

in schoolreis (2013) en bijdrage in 2014 aan een feestavond.

2.1.5. Onder de post Fondsen (privaat) is opgenomen het saldo per 31 december 2015 van het in 2006 ontvangen bedrag 

ad € 240.000, w elk bedrag is ontvangen van de Steunstichting van de Christelijke Scholen Gouda, w elke per 31 december 2005 is

opgeheven. Het bedrag is bestemd voor de nieuw bouw  van de scholen.

De verdeling van dit bedrag voor de scholen is als volgt:

- 30% voor de Goejanverw elle, zijnde € 72.000

- 30% voor de Westerschool, zijnde € 72.000

- 20% voor de Plasw ijck, zijnde € 48.000

- 20% voor de Koningin Wilhelmina, zijnde € 48.000

Jaarlijks w orden rentebaten over dit vermogen toegevoegd aan de exploitatie van de betreffende scholen, die hier vrij over

mogen beschikken. In 2007 zijn er uitgaven gew eest ad € 32.640. Deze uitgaven hebben volledig betrekking op de verbouw ing van

de Plasw ijckschool. In 2008 zijn er geen uitgaven gew eest. In 2009 zijn hier kosten met betrekking tot bijbels, groot € 3.199 vanaf gegaan.

In 2010 w aren de kosten van de bijbels € 2.299. Ook in 2011 zijn de kosten van de bijbels hieraf gegaan, namelijk € 2.037 evenals 

in 2012 voor een bedrag van € 2.037. In 2013 is er voor een bedrag van € 2.560 aan bijbels vanaf gegaan.

In 2014 is er voor € 4.790 aan bijbels vanaf gegaan.

In 2015 is er aan bijbels (1.012) en aan vernieuw ing schoolplein Plasw ijck voor (€ 10.997)  vanaf gegaan.
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2.1.1. De algemene reserve is qua resultaat toegenomen met € 273.279. Alle scholen met uitzondering van Park en Dijk, De Wegw ijzer, 

Nessevliet, Immanuel en Prins Willem Alexander hebben in 2015 een positief saldo op materieel gebied gedraaid.

Onder de algemene reserve is een post bovenschools opgenomen. Hier muteert het materiele en f inanciële resultaat

bovenschools in, gecorrigeerd voor de rente over de calamiiteitenreserve (zie algemene reserve privaat).

2.1.2.4 De reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is qua resultaatbestemming afgenomen met € 252.308

Van de scholen hebben Regenboog, Meester Lalleman, Immanuel, Goejanverw elle, Da Costa en de Goede Herder

een positief saldo gedraaid op personeel gebied.

Grootste verlies w ordt door de Westerschool behaald met € 138.227 negatief. 

2.1.2.5. De reserve Spaarverlof is gevormd voor één spaarder op de Westerschool en één op de Plasw ijckschool.

 

2.1.2.10. De bestemmingsreserve nulmeting is afgenomen met € 30.611, zijnde de afschrijvingslasten 2015 inzake de nulmetingen. Dit bedrag 

correspondeert met de afschrijving zoals opgenomen onder de activa-zijde van de balans onder 1.2 Materiële vaste activa. Ook het

saldo ultimo boekjaar (€ 86.861) van de bestemmingsreserve nulmeting correspondeert met de boekw aarde van de vaste activa

inzake de nulmeting, zoals opgenomen onder 1.2 Materiële vaste activa.

2.1.3.1. De algemene reserve privaat  is met € 1.481 toegenomen.

Deze reserve bestaat uit de volgende componenten met de daarbij vermelde resultaatverdeling:

- Algemene reserve privaat voormalig CNS Bodegraven -€              

- Calamiteitenreserve (bovenschools) 1.481€      

- Reserve w oonhuis -€              

Totaal 1.481€      

De Algemene reserve privaat voormalig CNS Bodegraven is geoormerkt voor de scholen voormalig CNS Bodegraven (Da Coste, 

Prinses Beatrix en De Goede Herder). In bijlage D-4 is dit nader gespecif iceerd. Deze reserve is in 2015 niet gemuteerd.

De Reserve woonhuis  is in 2015 niet gemuteerd.

Deze reserve is geoormerkt voor de tw ee scholen in Zevenhuizen, namelijk de Eendragt en de Nessevliet.

2.1.4. Onder de post Fondsen (publiek) is opgenomen het saldo per 31 december 2015 van de, destijds door het voormalig

bestuur uit Zevenhuizen (School met de Bijbel te Zevenhuizen) gestorte bedrag ad € 63.000 bestemd voor de Eendragt

en voor de Nessevliet.

Van het bedrag van € 63.000 is 30% (€ 18.900) voor de Nessevliet en 70% (€ 44.100)  voor de Eendragt.

€ 63.000 is 30% (€ 18.900) voor de Nessevliet en 70% (€ 44.100) voor de Eendragt.

Bij de Eendragt zijn deze gelden tot nog toe besteed aan w erkzaamheden met betrekking tot de entresol, netw erkmigratie (2014) 

en aan bijbels.

Bij de Nessevliet zijn deze gelden tot nog toe besteed aan w erkzaamheden aan het ICT-netw erk, bijbels ,bijdrage in schoolreis 2013 

en bijdrage in 2014 aan een feestavond.

2.1.5. Onder de post Fondsen (privaat) is opgenomen het saldo per 31 december 2015 van het in 2006 ontvangen bedrag 

ad € 240.000, w elk bedrag is ontvangen van de Steunstichting van de Christelijke Scholen Gouda, w elke per 31 december 2005 is

opgeheven. Het bedrag is bestemd voor de nieuw bouw  van de scholen.

De verdeling van dit bedrag voor de scholen is als volgt:

- 30% voor de Goejanverw elle, zijnde € 72.000

- 30% voor de Westerschool, zijnde € 72.000

- 20% voor de Plasw ijck, zijnde € 48.000

- 20% voor de Koningin Wilhelmina, zijnde € 48.000

Jaarlijks w orden rentebaten over dit vermogen toegevoegd aan de exploitatie van de betreffende scholen, die hier vrij over

mogen beschikken. In 2007 zijn er uitgaven gew eest ad € 32.640. Deze uitgaven hebben volledig betrekking op de verbouw ing van

de Plasw ijckschool. In 2008 zijn er geen uitgaven gew eest. In 2009 zijn hier kosten met betrekking tot bijbels, groot € 3.199 vanaf gegaan.

In 2010 w aren de kosten van de bijbels € 2.299. Ook in 2011 zijn de kosten van de bijbels hieraf gegaan, namelijk € 2.037 evenals 

in 2012 voor een bedrag van € 2.037. In 2013 is er voor een bedrag van € 2.560 aan bijbels vanaf gegaan.

In 2014 is er voor € 4.790 aan bijbels vanaf gegaan.

In 2015 is er aan bijbels (1.012) en aan vernieuw ing schoolplein Plasw ijck voor (€ 10.997)  vanaf gegaan.
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2.2 Voorzieningen

St and  per D ot at ie Ont t rekking V rijval R ent e mut at ie St and  per Kort lopende Lang lopende

1- 1- 2 0 15 ( b ij  cont ant e 3 1- 12 - 2 0 15 deel deel

2 .2 .1 Personeelsvoorz ieningen waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.2 Voorziening Spaarverlof 85.646 *) - - - 85.646 85.646

2.2.1.5 Voorziening Jubileum 273.000 -65.440 7.560 - 200.000 43.151 156.849

Tot aal personeelsvoorz ieningen 3 58 .6 4 6 - 6 5.4 4 0 7.56 0 - - 2 8 5.6 4 6 4 3 .151 2 4 2 .4 9 5

St and  per D ot at ie Ont t rekking V rijval R ent e mut at ie St and  per Kort lopende Lang lopende

1- 1- 2 0 15 ( b ij  cont ant e 3 1- 12 - 2 0 15 deel deel

2 .2 .3 Overige voorz ieningen waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

2.2.3.1 Voorziening Onderhoud 360.856 486.722 404.366 - 443.212 463.745 -20.533

Tot aal overige voorz ieningen 3 6 0 .8 56 4 8 6 .72 2 4 0 4 .3 6 6 - - 4 4 3 .2 12 4 6 3 .74 5 - 2 0 .53 3

St and  per D ot at ie Ont t rekking V rijval R ent e mut at ie St and  per Kort lopende Lang lopende

1- 1- 2 0 15 ( b ij  cont ant e 3 1- 12 - 2 0 15 deel deel

waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

Tot aal voorz ieningen 719 .50 2 *) 4 2 1.2 8 2 4 11.9 2 6 - - 72 8 .8 58 50 6 .8 9 6 2 2 1.9 6 2

*) vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Voor een specif icatie per kostenplaats verw ijzen w ij u naar bijlage "Reserves en voorzieningen per kostenplaats".

Toelichting:

2.2.1.2. De voorziening Spaarverlof is gevormd voor één spaarder op de Westerschool en één op de Plasw ijckschool.

Er heeft een schattingsw ijziging plaatsgevonden voor de berekening van deze voorziening. Het destijds berekende gemiddelde van € 550

is verhoogd naar € 950 in verband met de ontw ikkelingen in salaris en leeftijd personeel.

2.2.1.5. In 2008 is voor het eerst de voorziening jubileum opgenomen in de jaarrekening.

De voorziening per 31 december 2015 is berekend door het aantal fte's per 31 december 2015 te vermenigvuldigen met € 900.

Als gevolg van deze berekening bleek de voorziening te hoof en kon een bedrag van € 65.440 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

2.2.3.1. De Onderhoudsvoorziening w ordt op Stichtingsniveau bekeken en dus in principe niet per individuele school, alhoew el boekhoudkundig

de voorziening w el per school w ordt bijgehouden.

Tussen de dotatie aan de voorziening Onderhoud zoals hierboven staat vermeld (€ 486.722) en de dotatie zoals staat vermeld in de 

exploitatierekening (€ 507.273) zit een verschil van € 20.551. Dit betreft de dotatie van de Immanuelschool w elke is verw erkt in het saldo

rekening courant zoals opgenomen onder de kortlopende schulden onder 2.4.9.1. 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren

€ € € €

2.4.3 Crediteuren 252.789 188.089

Totaal Crediteuren 252.789 188.089

Toelichting:

De crediteuren  betreffen de betalingen inzake inkoopfacturen, w elke betrekking hebben op 2015, maar in 2016 zijn betaald.

31-12-2015 31-12-2014
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2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ € € €

2.4.7.1 Loonheffing 551.282 538.159

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 116.116 93.468

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 667.398 631.627

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

€ € € €

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 160.080 186.574

Totaal schulden terzake van pensioenen 160.080 186.574

2.4.9 Overige kortlopende schulden

€ € € €

1.5.6.2 OZB en heff ingen 54.584 43.130

1.5.6.3 Additionele aanvragen -33.627 679.855

1.5.6.4 Overige -13.421 -

Totaal Werk door derden 7.536 722.985

2.4.9.1 Rekeningen courant 75.597 136.306

2.4.9.4 Netto salarissen 2.215 11.849

2.4.9.8 Overige schulden 47.593 28.757

Totaal Overige 125.405 176.912

Totaal overige kortlopende schulden 132.941 899.897

Toelichting:

De posten OZB en heffingen  en Additionele aanvragen betreffen vooruitontvangen bedragen van de gemeente. Een specif icatie van

de Additionele aanvragen is opgenomen in Bijlage D-5. 

De post Rekening-courant is ultimo 2015 als volgt opgebouw d:

- Rekening-courant Stichting Beheer en Exploitatie Cultuurhuis Oudew ater € -53.094,00 schuld

- Rekening-courant Eendragt-Reigerbos € -371,26 schuld

- Rekening-courant Immanuel-Schakels € -10.951,86 schuld

- Rekening-courant Immanuel-Gemeente € -11.179,58 schuld

Totaal € -75.596,70

De rekening-courant verhouding Stichting Beheer en Exploitatie Cultuurhuis Oudewater betreft een schuld aaan de genoemde stichting.

Dit bedrag za'l door De Vier Windstreken w orden overgemaakt aan Stichtng Beheer en Exploitatie Cultuurhuis Oudew ater.

De rekening-courant verhouding Eendragt-Reigerbos  is  in 2016 verrekend.

De rekening-courant verhouding Immanuel-Schakels  is op moment van dit schrijven nog niet besteed.

De rekening-courant verhouding Immanuel-Gemeente  is in 2016 op momenet van dit schrijven nog niet verrekend.

De overige schulden  zijn betalingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, dan w el schattingen met betrekking tot nog te 

betalen kosten, van posten die betrekking hebben op 2015. 

2.4.10 Overlopende passiva

€ € € €

2.4.10.3 Vakantiegeld en -dagen 412.140 448.669

2.4.10.9 Vooruitontvangen subsidies Gemeente 1.661 1.662

2.4.10.10 Vooruitonvangen subsidies Overige 3.258 3.258

Totaal overlopende passiva 417.059 453.589

Toelichting:

Vakantiegeld betreft opgebouw d vakantiegeld over de maanden juni t/m december 2015. Deze kosten zijn in de exploitatie verantw oord onder

lonen en salarissen.

De Vooruitontvangen subsidies Gemeente betreft  de subsidie Schoolveiligheid van de gemeente Gouda ten behoeve

van de Goejanverw elleschool. Een specif icatie van deze post is opgenomen bij D-3.

De post Nog te besteden subsidies Overige  ad € 3.258 bestaat volledig uit te besteden Sponsorgelden voor de Eendragt inzake nieuw bouw .

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

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)

G1-B  Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Ontvangen t /m Prestat ie afgerond

van toewijzing 2015 Ja /  Nee

€ €

Lerarenbeurs 2015 5/612/89906 29-07-2015 1.423 1.423 nee

Lerarenbeurs 2015 5/647/93345 29-07-2015 7.009 7.009 nee

Lerarenbeurs 2015 5/591/85527 29-07-2015 11.386 11.386 nee

Lerarenbeurs 2014 DL/B/110284 3.411 3.411 ja

Tot aal 2 3 .2 2 9 2 3 .2 2 9

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 2015

Omschrijving Bedrag van de Bedrag van de Ontvangen t /m Lasten t /m Stand Ontvangen in Lasten in Te verrekenen

Kenmerk Datum toewijzing toewijzing 2014 2014 1-1-2015 2015 2015 ult imo 2015

€ € € € € € € €

Niet van toepassing - -

Tot aal - - - - - - - -

Omschrijving Bedrag van de Bedrag van de Ontvangen t /m Lasten t /m Stand Ontvangen in Lasten in Stand Saldo nog te be-

Kenmerk Datum toewijzing toewijzing 2014 2014 1-1-2015 2015 2015 ult imo 2015 steden ult imo 2015

€ € € € € € € € €

Niet van toepassing - - -

Tot aal - - - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing
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4.11 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

 
 

 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 15.494.404 14.856.606 15.314.118

Totaal Rijksbijdrage OCW 15.494.404 14.856.606 15.314.118

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 8.258 - 3.411

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 397.087 439.203 649.807

Totaal overige subsidies OCW 405.345 439.203 653.218

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 608.880 - 621.533

Totaal Rijksbijdragen 16.532.250 15.295.809 16.588.869

3.2

Overige overheidsbijdragen en         

-subsidies

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.853.234 151.400 849.026

Totaal overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 1.853.234 151.400 849.026

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 120.725 74.768 88.215

3.5.2 Detachering personeel 23.889 - 81.265

3.5.4 Sponsoring 22.134 - -

3.5.5 Ouderbijdragen 105.724 163.532 117.366

3.5.6.2 Overige 647.100 1.217.232 590.638

Totaal overige baten 919.572 1.455.532 877.484

Totaal baten 19.305.056 16.902.741 18.315.379

2014Begroot 2015

Begroot 2015

2015

Begroot 2015

2014

2015

2015

2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2015 Begroot 2015 2014

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 11.160.840 13.778.166 11.041.185

4.1.1.2 Sociale lasten 2.513.796 - 2.577.422

4.1.1.3 Pensioenpremies 1.417.700 - 1.575.657

Totaal lonen en salarissen 15.092.336 13.778.166 15.194.264

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -65.440 - -13.510

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 45.595 - 14.485

4.1.2.3 Overig 592.189 347.557 628.109

Totaal overige personele lasten 572.344 347.557 629.084

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 989.965 -160.000 937.891

Totaal personele lasten 14.674.715 14.285.723 14.885.457

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2015 w aren gemiddeld 236 w erknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 249).

Hiervan zijn er 0 w erkzaam in het buitenland in 2015 (2014: 0).

Het gemiddeld aantal w erknemers bedraagt 366 in 2015 (2014: 376).

4.2 Afschrijvingen 2015 Begroot 2015 2014

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouw en en terreinen 851 75.590 588

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 292.678 322.180 318.696

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële 

vaste activa 165.114 177.800 157.875

Totaal afschrijvingen 458.643 575.570 477.159

4.3 Huisvestingslasten 2015 Begroot 2015 2014

€ € € € € €

4.3.1 Huur 34.679 32.476 65.795

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 88.526 59.864 75.622

4.3.4 Energie en w ater 271.758 242.225 264.621

4.3.5 Schoonmaakkosten 336.243 299.259 343.647

4.3.6 Heffingen 46.268 42.860 45.145

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 507.273 507.273 324.950

4.3.8.1 Tuinonderhoud 4.708 6.325 5.726

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 19.758 21.759 29.783

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 100.646 96.825 101.795

Totaal huisvestingslasten 1.409.859 1.308.866 1.257.084
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 205.991 230.250 231.363

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 19.420 4.075 1.225

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 39.548 26.593 36.824

4.4.1.4 Kantoorartikelen 3.669 2.125 2.638

Totaal administratie- en beheerslasten 268.628 263.043 272.050

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 481.384 502.296 470.235

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 2.245 2.650 3.288

4.4.2.3 Overige 1.715.561 - 679.265

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 2.199.190 504.946 1.152.788

4.4.4.1 Wervingskosten 4.890 - 13.866

4.4.4.2 Representatiekosten 2.630 - 164

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 14.278 11.700 12.991

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 3.397 13.250 7.180

4.4.4.7 Contributies 28.150 34.202 32.465

4.4.4.8 Abonnementen 24.173 17.460 19.404

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 3.670 3.045 2.356

4.4.4.10 Verzekeringen 10.223 12.150 8.803

4.4.4.11 Overige 45.762 70.720 38.404

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 128.303 113.850 121.620

4.4.4.13 Toetsen en testen 23.691 30.150 27.643

4.4.4.14 Culturele vorming 23.698 30.773 27.365

Totaal overige 312.865 337.300 312.261

Totaal overige lasten 2.780.683 1.105.289 1.737.099

€ € € € € €

4.4.1.1.a Controle van de jaarrekening 21.311 - 14.859

4.4.1.1.b Andere controlew erkzaamheden 212 - -

4.4.1.1.c Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.d Andere niet-controlediensten - - -

21.522 - 14.859

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de w erkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 19.323.900 17.275.448 18.356.799

Saldo baten en lasten * -18.844 -372.707 -41.420

20142015

2014Begroot 20152015

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

Begroot 2015
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5 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

5.1 Rentebaten 27.481 45.340 44.249

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - - 4.447

5.5 Rentelasten -1.520 -1.300 -1.186

Totaal financiële baten en lasten 25.961 44.040 47.510

Nettoresultaat * 7.117 -328.667 6.090

*(-/-) is negatief

2015 Begroot 2015 2014
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4.12    VERBONDEN PARTIJEN

De Vier Windstreken heeft bij de uitvoering van haar activiteiten te maken met de partijen w elke hieronder staan vermeld.

De transacties tussen de instelling en de met haar verbonden partijen zijn:

Verbonden partij Transactie 2015 2014

€ €

- Vereniging Christelijk Speciaal Onderw ijs te Gouda, geen geen geen

geen geen

geen

geen geen

geen

geen geen

geen

- Vereniging De Vier Windstreken te Oudew ater, geen geen geen

geen geen

geen

8.798 7.015

geen geen geen

8.798         7.015        

De bovenstaande verenigingen zijn te kenschetsen als een verbonden partij met De Vier Windstreken op grond van 

hetgeen is vastgelegd in het eindrapport van de fusie per 1 januari 2000 gedateerd in oktober 1999.

Aangezien Stichting PCPO De Vier Windstreken participeert in onderstaande tw ee stichtingen zijn deze met ingang van 

2014 als verbonden partijen vermeld in de jaarrrekening:

- Stichting Beheer en Exploitatie Cultuurhuis 

Oudew ater

- Stichting Beheer en Exploitatie MFA Haastrecht "blik 

in de toekomst"

- Vereniging tot stichting en instandhouding van 

‘Scholen met de Bijbel te Waarder,

- Vereniging tot bevordering van PCPO De Vier 

Windstreken te Zevenhuizen’,

bijdrage digiborden (2015)  

respectievelijk vergoeding nota 

Onderw ijs Advies (2014)

- Vereniging tot bevordering van PCPO De Vier 

Windstreken te Moordrecht,

(deze vereninging is per 1 oktober 2009 opgeheven 

en vormt daardoor feitelijk geen verbonden partij 

- Vereniging tot bevordering van Protestants 

Christelijk Primair Onderw ijs “De Vier Windstreken” te 

Reeuw ijk, 

(de tenaamstelling hiervan is inmiddels gewijzigd in 

Federatief Samenwerkingsverband Protestants 

Christelijk Onderwijs Gouda e.o.)

- Vereniging voor Protestants-Christelijk 

Basisonderw ijs te Driebruggen,

- Vereniging tot bevordering van Protestants 

Christelijk Primair Onderw ijs “De Vierw indstreken” bij 

“De Morgenster” te Haastrecht, 

De transacties die hebben plaatsgevonden tussen de verbonden partijen betreffen transacties die te kenschetsen zijn 

als het in f inanciële zin bijstaan van de te ondersteunen scholen. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat de 

individuele scholen niet bovenmatig bevoordeeld w orden ten opzichte van de andere scholen in de stichting.

De lokale besturen, c.q. lokale verenigingen dienen verantw oording af te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

Uitgangspunt is dat er geen personele en f inanciële verplichtingen door de lokale besturen w orden aangegaan.

Door Van Ree Accountants is in 2010 onderzoek gedaan naar de vraagstelling of er al dan niet sprake is van 

"verbonden partijen". De conclusie van doe onderzoek is dat er geen sprake is van consolidatieplicht van alle genoemde 

verenigingen. Wel is er sprake van een zekere verbondenheid en dienen op grond hiervan de verenigingen w el in de 

jaarrekening van de stichting als verbonden partij te w orden vermeld. Deze verbondenheid is echter te beperkt om 

consolidatieplicht aanw ezig te achten.
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4.13      WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris

Echte of f ictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters Tussenvoegsel

Ja, (f ictieve) dienstbetrekking De heer A.C. van 

Dienstbetrekking in verslagjaar

Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Taakomvang (fte)

A.C.  van  Duijvenbooden 01-01-2012 1

  

  

Bezoldiging

Naam Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigingsnorm

€ € € € €

A.C.  van  Duijvenbooden 91.910                777                      9.293                 101.980             178.000             

  

  

Toezichthoudend topfunctionaris

Aanhef Voorletters Tussenvoegsel Achternaam

De heer C. de

De heer J.W.

De heer G.B. van den

De heer R.J. de Jong

De heer E.D. Mockelman

De heer P.J. van der Sterre

De heer A. Huisman

De heer A.A. Nagtegaal

Dienstbetrekking in verslagjaar

Naam Functiecategorie Aanvang functie Einde functie

C. de Raadt 11-11-2014 11-11-2018

J.W.  Goslings 01-04-2009 01-04-2013

G.B. van den End 01-08-2012 01-11-2015

R.J. de Jong Lid 01-09-2006 01-11-2015

E.D.  Mockelman Lid 01-08-2012 01-08-2016

P.J.  van der Sterre Lid 01-08-2012 01-08-2016

A.  Huisman Lid 11-11-2015 11-11-2018

A.A.  Nagtegaal Lid 30-09-2015 30-09-2019

Bezoldiging

Naam Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigingsnorm

€ € € € €

C. de Raadt 3.630                  3.630                 24.885               

J.W.  Goslings 1.500                  1.500                 16.590               

G.B. van den End 1.250                  1.250                 13.772               

R.J. de Jong 1.250                  1.250                 13.772               

E.D.  Mockelman 1.500                  1.500                 16.590               

P.J.  van der Sterre 1.500                  1.500                 16.590               

A.  Huisman 1.500                  1.500                 16.590               

A.A.  Nagtegaal 250                     250                    5.090                 

Voorzitter

Lid

Lid

voorzitter College van Bestuur

Raadt

Goslings

End

Achternaam

Duijvenbooden
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4.14     NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

2).  De bouw kosten van de nieuw bouw  van de Brede School Moordrecht, w aar ook de Meester Lalleman

in is gehuisvest, zullen totaal circa € 650.000 overschrijden. Oplevering van de nieuw bouw  heeft

plaatsgevonden medio 2015. De definitieve afw ikkeling hiervan heeft nog niet plaatsgevonden.

Genoemd bedrag zal w orden verdeeld over de participanten, hetgeen inhoudt dat De Vier Windstreken 

€ 318.500 voor haar rekening zal moeten nemen.

Deze overschrijding zal in 2016 w orden geactiveerd en het bedrag zal in jaarlijkse termijnen van 

€ 50.000 w orden afgeschreven (conform besluit Raad van Toezicht), zodat in circa 6,5 jaar het 

bedrag volledig zal zijn afgeschreven.

3).   In de cao PO is in artikel 8A.1 in het kader van de duurzame inzetbaarheid de mogelijkheid 

opgenomen om met ingang van 1 oktober 2014 uren op te sparen. Voor de gespaarde uren 

dient, indien deze in uren of in geld opgenomen zullen w orden, een voorziening gevormd te w orden.

Hiertoe dienen tussen w erknemer en een w erkgever individuele afspraken gemaakt te w orden.

In beperkte mate w ordt hiervan gebruik gemaakt. Op dit moment, 2016, zal er voor 1  w erknemer 

een overeenkomst w orden afgesloten. Om die reden is afgezien van het vormen van een voorziening.

 

4).  Door DUO is in de maand mei 2016 een bedrag van € 138.263,09 ingehouden op de bekostiging

inzake verrekening uitkeringskosten 2015-2016.

Tegen deze beschikking is door De Vier Windstreken bezw aar aangetekend d.d. 24 mei 2016,

teneinde de verrekening ongedaan te maken op basis van de in het bezw aar aangevoerde argumenten.

1).   Ten aanzien van basisschool De Nessevliet geldt dat een deel van het terrein in eigendom 

toebehoort aan het Hoogheemraadschap voor Schieland en in erfpacht is uitgegeven aan De 

Nessevliet. Bij overdracht is verzuimd dit erfpacht mee te nemen naar de Stichting PCPO De Vier 

Windstreken. Dit is inmiddels hersteld. De erfpacht is in 2004 door de gemeente afgekocht voor € 

111.000 voor een termijn van 50 jaar.
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Overige gegevens 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4.15     (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

Resultaat 2015

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 273.279

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid -252.308

2.1.2.10 Reserve nulmeting -30.611

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek -282.919

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 1.481

Totaal bestemmingsreserves privaat 1.481

Totaal bestemmingsreserves -281.438

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek)

Fondsen 27.283

Totaal bestemmingsfondsen (publiek) 27.283

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat)

Fondsen -12.008

Totaal bestemmingsfondsen (privaat) -12.008

Totaal bestemmingsfondsen 15.275

Totaal resultaat 7.116

4.16    GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te w orden toegelicht.
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Bijlagen bij jaarrekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCW-BIJLAGE

1.5.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

jaar  en datum) beschikking 2015 2015 31-12-2015

€ € € €

Overlopende post lumpsum

Personeel regulier - -

04NT De Morgenster 2015-2016 369.058 153.774 127.522 26.252

04PC SBBO-school Park en Dijk 2015-2016 1.076.022 448.342 371.803 76.540

04RQ De Regenboog 2015-2016 1.109.016 462.090 383.203 78.887

04RV De Eendragt 2015-2016 621.933 259.139 214.899 44.239

05QI De Wegw ijzer 2015-2016 368.362 153.484 127.282 26.202

05QX Mr. Lalleman 2015-2016 875.727 364.886 302.594 62.292

05VG De Nessevliet 2015-2016 458.231 190.930 158.335 32.595

06YA Immanuelschool 2015-2016 594.387 247.661 205.381 42.280

07OH Pr.Willem Alexander 2015-2016 359.425 149.760 124.194 25.567

09BO Da Costaschool 2015-2016 856.039 356.683 295.791 60.892

09BY Westerschool 2015-2016 1.034.524 431.052 357.464 73.588

09YF Prinses Beatrix 2015-2016 574.926 239.552 198.657 40.896

10QM De Goede Herder 2015-2016 895.949 373.312 309.581 63.731

10QS Plasw ijckschool 2015-2016 583.574 243.156 201.645 41.511

22KE Goejanverw elle 2015-2016 1.451.273 604.697 501.465 103.232

Totaal OCW 11.228.446 4.678.519 3.879.816 798.704

Onderwijs Netwerk Ondernemen

De stichting ontvangt geen subsidies in het kader van ONO.
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SPECIFICATIE BALANSPOSTEN

2.4.10.9  Vooruitontvangen subsidies gemeente

Besteed

Saldo Ontvangen in 2015 Saldo

Omschrijving 1-1-2015 in 2015 t.b.v exploitatie 31-12-2015

Schoolveiligheid

22KE Goejanverwelle 1.661       -                    -                        1.661          

Schakelklas

09BY Westerschool -                59.347         59.347             -                   

Onderwijstijdverlenging

22KE Goejanverwelle -                9.500           9.500               -                   

Totaal 1.661       68.847         68.847             1.661          
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2.1 Reserves

Onderstaand treft u een overzicht aan van de toedeling van het resultaat 2015 naar de verschillende reserves.

R ESU LTA A TV ER D ELIN G PER  SC HOOL

BPB

exploitat ie 

reserve

fonds privaat /  

fonds publiek

calamiteiten                  

reserve

afschrijving 

nulmeting TOTAAL

€ € € € € €

04NT De M orgenster -31.063 4.639 - - -2.146 -28.570

04PC Park en Dijk -23.283 -25.310 - - -1 -48.594

04PG Koningin Wilhelimina -33.436 12.952 - - -1 -20.485

04RQ De Regenboog 77.988 25.448 - - - 103.436

04RV De Eendragt -45.511 32.811 15.961 - -3.366 -105

05QI De Wegwijzer -15.517 -819 - - -2.886 -19.222

05QX M r Lalleman 25.555 93.882 - - -1 119.436

05VG De Nessevliet -97.464 -12.624 11.322 - -1.649 -100.416

06YA Immanuel 54.711 -28.656 - - -5.257 20.798

07OH Prins Willem Alexander -15.573 -6.743 - - 1 -22.315

09BY Wester -138.227 47.877 - - 1 -90.349

10QS Plaswijck -48.017 27.167 - - -1 -20.851

22KE Goejanverwelle 120.593 77.091 - - -13.337 184.347

09BO Da Costa 69.602 20.333 - - -1.053 88.882

09YF Prinses Beatrix -1.788 5.128 - - -647 2.693

10QM De Goede Herder 10.497 461 - - -267 10.691

-90.933 273.637 27.283 - -30.611 179.376

95 T/M   98

Bovenschools/  

stafbureau 

/Brede school 

/voormalig 

WSNS/ VF pool 

bovenschools -161.378 -358 -12.008 1.481 - -172.263

TOTA A L R ESU LTA A T - 2 52 .3 0 8 2 73 .2 79 15.2 75 1.4 8 1 - 3 0 .6 11 7.116

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS
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Mutaties 2015

2.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

01 De Morgenster 144.156 4.639 - 148.795

02 Park en Dijk 223.025 -25.310 - 197.715

03 Koningin Wilhelmina 176.101 12.952 - 189.053

04 De Regenboog 38.016 25.448 - 63.464

05 De Eendragt 201.328 32.811 - 234.139

06 De Wegw ijzer 12.442 -819 - 11.623

07 Meester Lalleman 185.555 93.882 - 279.437

08 Nessevliet 69.094 -12.624 - 56.470

09 Immanuel 272.721 -28.656 - 244.065

10 Prins Willem Alexander -3.062 -6.743 - -9.805

12 Westerschool 361.621 47.877 - 409.498

13 Plasw ijck 102.721 27.167 - 129.888

14 Goejanverw elle 440.950 77.091 - 518.041

15 Da Costa 52.413 20.333 - 72.746

16 Prinses Beatrix 185.847 5.128 - 190.975

17 De Goede Herder 199.600 461 - 200.061

94 Vervangingspool bovenschools - -368 - -368

95 Brede School - - - -

96 Voormalig WSNS - 11.004 - 11.004

97 Stafbureau - - - -

98 Bovenschools 109.301 -10.994 - 98.307

Totaal Algemene reserve 2.771.829 273.279 - 3.045.108

Bestemmingsreserves

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Mutaties 2015

2.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

01 De Morgenster -32.853 -31.063 - -63.916

02 Park en Dijk 139.664 -23.283 - 116.381

03 Koningin Wilhelmina 98.358 -33.436 - 64.922

04 De Regenboog -77.891 77.988 - 97

05 De Eendragt 110.763 -45.511 - 65.252

06 De Wegw ijzer 46.775 -15.517 - 31.258

07 Meester Lalleman 190.729 25.555 - 216.284

08 Nessevliet 72.062 -97.464 - -25.402

09 Immanuel -37.997 54.711 - 16.714

10 Prins Willem Alexander -40.457 -15.573 - -56.030

12 Westerschool 266.927 -138.227 - 128.700

13 Plasw ijck -30.914 -48.017 - -78.931

14 Goejanverw elle 277.160 120.593 - 397.753

15 Da Costa 174.837 69.602 - 244.439

16 Prinses Beatrix 95.425 -1.788 - 93.637

17 De Goede Herder 80.811 10.497 - 91.308

94 Vervangingspool bovenschools - -25.085 - -25.085

95 Brede School - -58.664 - -58.664

96 Voormalig WSNS - 58.949 - 58.949

97 Stafbureau - - - -

98 Bovenschools -456.806 -136.578 - -593.384

Totaal Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 876.592 -252.308 - 624.284
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Mutaties 2015

2.1.2.10 Reserve nulmeting Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

01 De Morgenster 8.587 -2.146 - 6.441

02 Park en Dijk 1 -1 - -

03 Koningin Wilhelmina 1 -1 - -

04 De Regenboog - - - -

05 De Eendragt 13.466 -3.366 - 10.100

06 De Wegw ijzer 5.774 -2.886 - 2.888

07 Meester Lalleman 1 -1 - -

08 Nessevliet 3.299 -1.649 - 1.650

09 Immanuel 26.285 -5.257 - 21.028

10 Prins Willem Alexander -1 1 - -

12 Westerschool -1 1 - -

13 Plasw ijck 1 -1 - -

14 Goejanverw elle 26.674 -13.337 - 13.337

15 Da Costa 18.006 -1.053 - 16.953

16 Prinses Beatrix 12.437 -647 - 11.790

17 De Goede Herder 2.942 -267 - 2.675

Totaal Reserve nulmeting 117.472 -30.611 - 86.861

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2015

2.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

Algemene reserve privaat

98 Bovenschools 92.418 - - 92.418

Reserve woonhuis

98 Bovenschools 220.624 - - 220.624

Calamiteitenreserve

98 Bovenschools 735.026 1.481 - 736.507

Totaal Algemene reserve (privaat) 1.048.069 1.481 - 1.049.550
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Aan de calamiteitenreserve is als resultaat toegevoegd rente over 1% van de stand van de 

calamiteitenreserve op 1 januari 2014.

De Algemene reserve privaat (voormalig CNS Bodegraven) had een saldo op 31 december 2012 van

€ 92.418. Op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2010 is het saldo geoormerkt over

de Bodegraafse scholen verdeeld.

Het verloop van de reserve is als volgt:

scho o l

aantal leerlingen              

per 1-10-2010

saldo                                 

31-12-2010

saldo                                 

31-12-2011

saldo                                           

31-12-2012

saldo                                           

31-12-2013

saldo                                           

31-12-2014

saldo                                           

31-12-2015

Da Costa 246 77.396€    54.001€    54.001€    54.001€    54.001€     54.001€     

Prinses Beatrix 188 59.148€    38.417€    38.417€    38.417€    38.417€     38.417€     

De Goede Herder 295 92.812€    51.603€    -€              -€              -€              -€              

Totaal 729 229.356€  144.021€  92.418€    92.418€    92.418€     92.418€     

Het bedrag in de kolom "overige mutaties"  bij De Goede Herder betreft de overboeking naar de reserve Personeels-

en Arbeidsmarktbeleid, aangezien genoemde school geen saldo van deze reserve heeft.

Ultimo 2012 heeft De Goede Herder dus zijn deel van de Algemene reserve privaat (voormalig CNS Bodegraven) volledig

opgemaakt, en blijf t er alleen voor de Da Costa en de Prinses Beatrix nog een bedrag over.

2.1.4 Bestemmingsfondsen (publiek)

Mutaties 2015

2.1.4 Fondsen (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

05 De Eendragt - 15.961 - 15.961

08 Nessevliet - 11.322 - 11.322

Totaal Fondsen (publiek) - 27.283 - 27.283

2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat)

Mutaties 2015

2.1.5 Fondsen (privaat) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

98 Bovenschools 130.438 -12.008 - 118.430

Totaal Fondsen (privaat) 130.438 -12.008 - 118.430
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2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2015

2.2.1.2 Voorziening Spaarverlof Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2015 31-12-2015

€ € € € €

12 Westerschool 21.517 *) - - - 21.517

13 Plasw ijck 64.129 *) - - - 64.129

Totaal Voorziening Spaarverlof 85.646 *) - - - 85.646

*)   vergelijkende cijfers zijn aangepast

Mutaties 2015

2.2.1.5 Voorziening Jubileum Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2015 31-12-2015

€ € € € €

98 Bovenschools 273.000 -65.440 7.560 - 200.000

Totaal Voorziening Jubileum 273.000 -65.440 7.560 - 200.000

2.2.3 Overige voorzieningen

Mutaties 2015

2.2.3.1.1 Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2015 31-12-2015

€ € € € €

01 De Morgenster 55.041 13.501 7.316 - 61.226

02 Park en Dijk -418.444 30.762 78.310 - -465.992

03 Koningin Wilhelmina -142.500 29.063 - - -113.437

04 De Regenboog 102.168 19.463 23.014 - 98.617

05 De Eendragt 160.849 14.463 2.379 - 172.933

06 De Wegw ijzer 44.053 21.964 311 - 65.706

07 Meester Lalleman 206.281 45.662 373 - 251.570

08 Nessevliet -148.567 25.664 1.849 - -124.752

09 Immanuel 124.611 6.812 - - 131.423

10 Prins Willem Alexander 113.013 21.964 11.252 - 123.725

12 Westerschool -220.537 53.461 100.604 - -267.680

13 Plasw ijck -33.210 30.063 28.613 - -31.760

14 Goejanverw elle 292.364 49.993 116.134 - 226.223

15 Da Costa 94.747 46.662 32.530 - 108.879

16 Prinses Beatrix 117.422 30.563 - - 147.985

17 De Goede Herder 13.569 46.662 1.681 - 58.550

Totaal Voorziening Gebouwen 360.856 486.722 404.366 - 443.212
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SPECIFICATIE ADDITIONELE AANVRAGEN

Mutaties 2015

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

01-01-2015 2015 2015 exploitatie 31-12-2015

€ € € € €

02 Park en Dijk

Huisvestingsinvesteringen -10.040 -10.778 27.577 6.759

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade 2.717 2.717

Subtotaal Park en Dijk -10.040 -10.778 30.294 - 9.476

03 Koningin Wilhelmina

Huisvestingsinvesteringen -445 - 1.240 795

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Koningin Wilhelmina -445 - 1.240 - 795

07 Meester Lalleman

Huisvestingsinvesteringen - -

Investeringen 1e inrichting -448 2.378 1.930

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Meester Lalleman - -448 2.378 - 1.930

08 Nessevliet

Huisvestingsinvesteringen -203.690 203.690 -

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Nessevliet - -203.690 203.690 - -

09 Immanuel

Huisvestingsinvesteringen 5.786 5.786

Investeringen 1e inrichting -2.358 -2.358

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Immanuel 3.428 - - - 3.428

10 Prins Willem Alexander

Huisvestingsinvesteringen 3.626 -51.971 111.559 63.214

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade 272 -272 -

Subtotaal Prins Willem Alexander 3.898 -52.243 111.559 - 63.214

12 Westerschool

Huisvestingsinvesteringen -2.845 183 -2.662

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade 1.990 -2.605 2.258 1.643

Subtotaal Westerschool -855 -2.422 2.258 - -1.019
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SPECIFICATIE ADDITIONELE AANVRAGEN

Mutaties 2015

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

01-01-2015 2015 2015 exploitatie 31-12-2015

€ € € € €

13 Plasw ijck

Huisvestingsinvesteringen -8.808 8.518 -290

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade 4.108 4.108

Subtotaal Plaswijck -8.808 8.518 4.108 - 3.818

14 Goejanverw elle

Huisvestingsinvesteringen -

Investeringen 1e inrichting -20.467 - -20.467

Glas-/vandalismeschade 5.469 42.923 48.392

Subtotaal Goejanverwelle -14.998 - 42.923 - 27.925

15 Da Costa

Huisvestingsinvesteringen 3.354 -3.354 11.943 11.943

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade -1.935  6.217 4.282

Subtotaal Da Costa 3.354 -5.289 18.160 - 16.225

16 Prinses Beatrix

Huisvestingsinvesteringen -578.062 -850.969 1.383.350 -45.681

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Prinses Beatrix -578.062 -850.969 1.383.350 - -45.681

17 De Goede Herder

Huisvestingsinvesteringen 31.569 -40.373 8.804 -

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade 3.786 -5.615 2.968 1.139

Subtotaal De Goede Herder 35.355 -45.988 11.772 - 1.139

98 Bovenschools

Huisvestingsinvesteringen -112.683 - 65.060 -47.623

Investeringen 1e inrichting -

Glas-/vandalismeschade -

Subtotaal Bovenschools -112.683 - 65.060 - -47.623

Totaal additionele aanvragen -679.856 -1.163.309 1.876.792 - 33.627

In totaal is er per saldo dus € 33.627 te ontvangen van de gemeente.
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 04NT/De Morgenster

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 448.517 408.737

Totaal Rijksbijdrage OCW 448.517 408.737

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 8.941 9.859

Totaal overige subsidies OCW 8.941 9.859

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 12.639 8.543

Totaal Rijksbijdragen 470.097 427.139

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.727 2.585

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 3.727 2.585

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 4.691 7.466

3.5.6.2 Overige 2.041 38.920

Totaal overige baten 6.732 46.386

Totaal baten 480.556 476.110

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 407.910 392.279

Totaal lonen en salarissen 407.910 392.279

4.1.2.3 Overig 16.143 14.879

Totaal overige personele lasten 16.143 14.879

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 883 18.776

Totaal personele lasten 423.170 388.382

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 8.823 7.729

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 5.156 5.073

Totaal afschrijvingen 13.979 12.802

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 2.205 3.124

4.3.4 Energie en w ater 7.576 11.236

4.3.5 Schoonmaakkosten 8.952 13.533

4.3.6 Heffingen 837 891

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 13.501 10.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 467 743

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 468 333

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 8.656 877

Totaal huisvestingslasten 42.662 40.737

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 5.253 1.295

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 350 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.149 1.294

4.4.1.4 Kantoorartikelen 24 72

Totaal administratie- en beheerslasten 6.776 2.661

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 13.033 11.271

4.4.2.3 Overige 1.449 384

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 14.482 11.655

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 795 844

4.4.4.7 Contributies 60 57

4.4.4.8 Abonnementen 345 759

4.4.4.11 Overige 2.081 1.835

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 3.885 3.420

4.4.4.13 Toetsen en testen 811 516

4.4.4.14 Culturele vorming 81 693

Totaal overige 8.058 8.124

Totaal overige lasten 29.316 22.440

Totaal Lasten 509.127 464.361

Saldo baten en lasten * -28.571 11.749

Nettoresultaat * -28.571 11.749

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 04PC/Park en Dijk

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.315.299 1.349.119

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.315.299 1.349.119

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 13.254 17.468

Totaal overige subsidies OCW 13.254 17.468

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV (-/-) 17.445 -

AF: Totaal Inkomensoverdrachten (-/-) 17.445 -

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 41.138 270.565

Totaal Rijksbijdragen 1.352.246 1.637.152

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 34.675 67.918

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 34.675 67.918

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 7.008 2.975

3.5.2 Detachering personeel 17.100 52.795

3.5.5 Ouderbijdragen -647 -702

3.5.6.2 Overige 19.632 49.728

Totaal overige baten 43.093 104.796

Totaal baten 1.430.014 1.809.866

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.282.158 1.529.510

Totaal lonen en salarissen 1.282.158 1.529.510

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 18.252 5.680

4.1.2.3 Overig 14.107 18.414

Totaal overige personele lasten 32.359 24.094

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 64.271 63.268

Totaal personele lasten 1.250.246 1.490.336

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 23.183 27.218

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 10.140 8.945

Totaal afschrijvingen 33.323 36.163

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 12.877 7.573

4.3.4 Energie en w ater 29.537 32.902

4.3.5 Schoonmaakkosten 39.926 41.437

4.3.6 Heffingen 5.142 4.393

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 30.762 19.000

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 933 1.355

Totaal huisvestingslasten 119.177 106.660

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 2.929 1.880

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.774 164

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.903 3.204

Totaal administratie- en beheerslasten 7.606 5.248

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 31.232 21.792

4.4.2.3 Overige 19.173 51.228

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 50.405 73.020

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 454 46

4.4.4.7 Contributies - 96

4.4.4.8 Abonnementen 2.755 2.283

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 80 20

4.4.4.11 Overige 4.072 3.393

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 8.132 5.773

4.4.4.13 Toetsen en testen 1.787 1.459

4.4.4.14 Culturele vorming 570 723

Totaal overige 17.850 13.793

Totaal overige lasten 75.861 92.061

Totaal Lasten 1.478.607 1.725.220

Saldo baten en lasten * -48.593 84.646

Nettoresultaat * -48.593 84.646

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 04RQ2/Koningin Wilhelmina

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 665.276 638.880

Totaal Rijksbijdrage OCW 665.276 638.880

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 10.926 32.047

Totaal overige subsidies OCW 10.926 32.047

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 19.269 15.937

Totaal Rijksbijdragen 695.471 686.864

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.975 7.968

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 2.975 7.968

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 5.539 4.831

3.5.5 Ouderbijdragen 6.694 4.898

3.5.6.2 Overige 2.681 28.882

Totaal overige baten 14.914 38.611

Totaal baten 713.360 733.443

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 609.298 598.298

Totaal lonen en salarissen 609.298 598.298

4.1.2.3 Overig 11.963 19.795

Totaal overige personele lasten 11.963 19.795

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 11.124 11.565

Totaal personele lasten 610.137 606.528

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 14.068 15.038

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 5.959 6.265

Totaal afschrijvingen 20.027 21.303

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 4.660 3.535

4.3.4 Energie en w ater 12.362 12.110

4.3.5 Schoonmaakkosten 18.020 19.660

4.3.6 Heffingen 2.342 2.979

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 29.063 18.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 98 97

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 704 626

Totaal huisvestingslasten 67.249 57.007

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer - 760

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 127 33

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.712 1.479

4.4.1.4 Kantoorartikelen 45 -

Totaal administratie- en beheerslasten 1.884 2.272

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 22.593 27.289

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 332 248

4.4.2.3 Overige 2.975 7.968

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 25.900 35.505

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 618 7

4.4.4.7 Contributies - 99

4.4.4.8 Abonnementen 1.598 424

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 350 315

4.4.4.11 Overige 383 506

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 4.406 4.505

4.4.4.13 Toetsen en testen 942 1.321

4.4.4.14 Culturele vorming 1.311 199

Totaal overige 9.608 7.376

Totaal overige lasten 37.392 45.153

Totaal Lasten 734.805 729.991

Saldo baten en lasten * -21.445 3.452

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 960 960

Totaal financiële baten en lasten 960 960

Resultaat * -20.485 4.412

Nettoresultaat * -20.485 4.412

*(-/- is negatief)

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 04RQ/De Regenboog

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 750.871 684.039

Totaal Rijksbijdrage OCW 750.871 684.039

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 20.444 24.745

Totaal overige subsidies OCW 20.444 24.745

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 19.539 13.949

Totaal Rijksbijdragen 790.854 722.733

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.896 1.821

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 1.896 1.821

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 2.700 2.700

3.5.5 Ouderbijdragen 3.594 5.989

3.5.6.2 Overige 2.000 2.000

Totaal overige baten 8.294 10.689

Totaal baten 801.043 735.243

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 613.081 657.882

Totaal lonen en salarissen 613.081 657.882

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen - -

4.1.2.3 Overig 11.822 12.229

Totaal overige personele lasten 11.822 12.229

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 50.468 51.000

Totaal personele lasten 574.435 619.111

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 17.571 17.047

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 13.091 12.385

Totaal afschrijvingen 30.662 29.432

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 145 366

4.3.4 Energie en w ater 11.096 10.929

4.3.5 Schoonmaakkosten 20.512 20.695

4.3.6 Heffingen 3.172 2.982

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 19.463 10.150

4.3.8.1 Tuinonderhoud 546 546

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging - 826

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten - 66

Totaal huisvestingslasten 54.934 46.560

2015 2014

2015 2014

2015 2014



Jaarverslag 2015 P.C.P.O. De Vier Windstreken  

 

95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer -407 609

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 133 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.640 934

4.4.1.4 Kantoorartikelen 89 47

Totaal administratie- en beheerslasten 1.455 1.590

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 19.883 23.103

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 19.883 23.103

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 1.078 1.166

4.4.4.7 Contributies - 117

4.4.4.8 Abonnementen 1.187 878

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad - 36

4.4.4.10 Verzekeringen 644 -

4.4.4.11 Overige 1.916 1.428

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 6.213 5.233

4.4.4.13 Toetsen en testen 2.995 2.179

4.4.4.14 Culturele vorming 2.205 771

Totaal overige 16.238 11.808

Totaal overige lasten 37.576 36.501

Totaal Lasten 697.607 731.604

Saldo baten en lasten 103.436 3.639

Nettoresultaat 103.436 3.639

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 04RV/De Eendragt

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 802.201 802.532

Totaal Rijksbijdrage OCW 802.201 802.532

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 18.773 43.496

Totaal overige subsidies OCW 18.773 43.496

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 31.656 27.241

Totaal Rijksbijdragen 852.630 873.269

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 831 -

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 831 -

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 14.042 150

3.5.5 Ouderbijdragen 6.257 1.481

3.5.6.2 Overige 22.124 4.423

Totaal overige baten 42.423 6.054

Totaal baten 895.884 879.323

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 778.004 790.554

Totaal lonen en salarissen 778.004 790.554

4.1.2.3 Overig 13.981 12.999

Totaal overige personele lasten 13.981 12.999

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 38.697 46.320

Totaal personele lasten 753.288 757.233

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 11.531 11.146

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 7.411 6.049

Totaal afschrijvingen 18.942 17.195

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 7.031 4.199

4.3.4 Energie en w ater 12.717 14.297

4.3.5 Schoonmaakkosten 21.545 7.445

4.3.6 Heffingen 999 1.045

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 14.463 10.000

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.790 1.693

Totaal huisvestingslasten 58.545 38.679

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 11.342 7.148

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.097 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.277 1.779

4.4.1.4 Kantoorartikelen 179 61

Totaal administratie- en beheerslasten 14.895 8.988

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 32.600 33.121

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 970 1.518

4.4.2.3 Overige 831 2.013

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 34.401 36.652

4.4.4.1 Wervingskosten 474 460

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 1.363 2.193

4.4.4.7 Contributies - 136

4.4.4.8 Abonnementen 976 790

4.4.4.11 Overige 1.388 1.292

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 6.297 5.991

4.4.4.13 Toetsen en testen 2.640 3.603

4.4.4.14 Culturele vorming 2.781 2.829

Totaal overige 15.919 17.294

Totaal overige lasten 65.215 62.934

Totaal Lasten 895.990 876.041

Saldo baten en lasten * -106 3.282

Nettoresultaat * -106 3.282

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 05QI/De Wegwijzer

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 503.291 507.250

Totaal Rijksbijdrage OCW 503.291 507.250

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 11.096 17.008

Totaal overige subsidies OCW 11.096 17.008

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 8.705 7.097

Totaal Rijksbijdragen 523.092 531.355

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.916 1.174

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 1.916 1.174

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 210 100

3.5.5 Ouderbijdragen 3.735 3.945

3.5.6.2 Overige 3.029 3.840

Totaal overige baten 6.974 7.885

Totaal baten 531.982 540.414

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 443.141 492.666

Totaal lonen en salarissen 443.141 492.666

4.1.2.3 Overig 6.600 13.934

Totaal overige personele lasten 6.600 13.934

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 5.141 65.567

Totaal personele lasten 444.600 441.033

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 12.584 12.056

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 6.888 6.732

Totaal afschrijvingen 19.472 18.788

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 6.609 5.834

4.3.4 Energie en w ater 9.343 8.958

4.3.5 Schoonmaakkosten 15.329 15.426

4.3.6 Heffingen 2.784 2.388

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 21.964 15.000

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 867 2.367

Totaal huisvestingslasten 56.896 49.973

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 3.105 -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 888 7

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.186 1.528

4.4.1.4 Kantoorartikelen 201 8

Totaal administratie- en beheerslasten 5.380 1.543

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 15.611 16.911

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 15 72

4.4.2.3 Overige 1.916 1.854

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 17.542 18.837

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 366 488

4.4.4.7 Contributies - 76

4.4.4.8 Abonnementen 429 579

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad - 232

4.4.4.11 Overige 290 583

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 6.230 5.615

4.4.4.13 Toetsen en testen - 498

Totaal overige 7.315 8.071

Totaal overige lasten 30.237 28.451

Totaal Lasten 551.205 538.245

Saldo baten en lasten * -19.223 2.169

Nettoresultaat * -19.223 2.169

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 05QX/Meester Lalleman

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.125.945 1.104.774

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.125.945 1.104.774

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 4.744 -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 23.808 44.418

Totaal overige subsidies OCW 28.552 44.418

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 25.281 19.373

Totaal Rijksbijdragen 1.179.778 1.168.565

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 16.663 14.068

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 16.663 14.068

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 1.915 4.503

3.5.5 Ouderbijdragen 36.451 24.398

3.5.6.2 Overige 111.046 11.901

Totaal overige baten 149.412 40.802

Totaal baten 1.345.853 1.223.435

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.044.136 1.011.572

Totaal lonen en salarissen 1.044.136 1.011.572

4.1.2.3 Overig 14.638 10.302

Totaal overige personele lasten 14.638 10.302

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 62.519 30.618

Totaal personele lasten 996.255 991.256

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 19.064 27.603

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 12.137 12.727

Totaal afschrijvingen 31.201 40.330

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 4.256 5.240

4.3.4 Energie en w ater 29.117 27.753

4.3.5 Schoonmaakkosten 28.498 36.740

4.3.6 Heffingen 4.558 5.620

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 45.662 33.000

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 2.249 1.614

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 17.605 -

Totaal huisvestingslasten 131.945 109.967

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 102 -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 881 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.988 1.941

4.4.1.4 Kantoorartikelen 26 13

Totaal administratie- en beheerslasten 2.997 1.954

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 35.760 31.485

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek - 14

4.4.2.3 Overige 8.461 6.101

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 44.221 37.600

4.4.4.2 Representatiekosten 1.644 -

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 1.359 848

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 132 68

4.4.4.7 Contributies - 171

4.4.4.8 Abonnementen 1.921 803

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 168 206

4.4.4.10 Verzekeringen 45 -

4.4.4.11 Overige 243 326

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 10.688 8.838

4.4.4.13 Toetsen en testen 369 1.005

4.4.4.14 Culturele vorming 3.229 2.954

Totaal overige 19.798 15.219

Totaal overige lasten 67.016 54.773

Totaal Lasten 1.226.417 1.196.326

Saldo baten en lasten 119.436 27.109

Nettoresultaat 119.436 27.109

 

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 05VG/Nessevliet

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 543.104 460.969

Totaal Rijksbijdrage OCW 543.104 460.969

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 11.339 44.504

Totaal overige subsidies OCW 11.339 44.504

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 31.327 19.550

Totaal Rijksbijdragen 585.770 525.023

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.040 1.012

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 1.040 1.012

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 4.546 13.842

3.5.6.2 Overige 17.697 3.407

Totaal overige baten 22.243 17.249

Totaal baten 609.054 543.284

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 584.346 500.196

Totaal lonen en salarissen 584.346 500.196

4.1.2.3 Overig 16.686 6.380

Totaal overige personele lasten 16.686 6.380

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 25.485 20.921

Totaal personele lasten 575.547 485.655

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 16.127 12.320

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 5.692 4.297

Totaal afschrijvingen 21.819 16.617

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur 3.461 16.336

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 1.844 3.071

4.3.4 Energie en w ater 9.803 9.864

4.3.5 Schoonmaakkosten 17.299 13.038

4.3.6 Heffingen 585 1.086

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 25.664 11.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 1.907 1.473

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.565 402

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 705 508

Totaal huisvestingslasten 62.833 56.778

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 8.093 4.145

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 494 58

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.757 1.840

4.4.1.4 Kantoorartikelen 548 80

Totaal administratie- en beheerslasten 10.892 6.123

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 21.777 31.951

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 108 125

4.4.2.3 Overige 1.040 1.012

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 22.925 33.088

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 1.269 1.757

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 355 4.103

4.4.4.7 Contributies - 70

4.4.4.8 Abonnementen 1.285 855

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 865 -

4.4.4.11 Overige 330 173

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 7.381 3.794

4.4.4.13 Toetsen en testen 1.991 1.499

4.4.4.14 Culturele vorming 1.981 643

Totaal overige 15.457 12.894

Totaal overige lasten 49.274 52.105

Totaal Lasten 709.473 611.155

Saldo baten en lasten * -100.419 -67.871

Nettoresultaat * -100.419 -67.871

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 06YA/Immanuel

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 773.518 789.699

Totaal Rijksbijdrage OCW 773.518 789.699

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 593 -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 18.515 26.321

Totaal overige subsidies OCW 19.108 26.321

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 20.672 15.700

Totaal Rijksbijdragen 813.298 831.720

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.304 -

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 7.304 -

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 5.269 5.899

3.5.5 Ouderbijdragen 2.709 8.610

3.5.6.2 Overige 8.509 28.567

Totaal overige baten 16.487 43.076

Totaal baten 837.089 874.796

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 680.517 752.492

Totaal lonen en salarissen 680.517 752.492

4.1.2.3 Overig 6.707 19.272

Totaal overige personele lasten 6.707 19.272

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 63.959 78.790

Totaal personele lasten 623.265 692.974

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 33.819 32.145

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 12.670 11.735

Totaal afschrijvingen 46.489 43.880

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 2.704 1.633

4.3.4 Energie en w ater 15.851 16.804

4.3.5 Schoonmaakkosten 21.994 32.629

4.3.6 Heffingen 2.473 3.062

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 27.363 21.500

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.070 257

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 21.857 -

Totaal huisvestingslasten 93.312 75.885

2015 2014

2015 2014

2015 2014



Jaarverslag 2015 P.C.P.O. De Vier Windstreken  

 

110 

 

 

4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 1.447 4.094

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 700 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.391 2.157

4.4.1.4 Kantoorartikelen 20 103

Totaal administratie- en beheerslasten 3.558 6.354

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 25.481 22.567

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 380 418

4.4.2.3 Overige 7.304 12.240

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 33.165 35.225

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 1.449 1.494

4.4.4.7 Contributies - 134

4.4.4.8 Abonnementen 827 1.111

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 281 -

4.4.4.11 Overige 1.915 3.040

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 7.731 9.993

4.4.4.13 Toetsen en testen 2.032 3.426

4.4.4.14 Culturele vorming 2.266 2.484

Totaal overige 16.501 21.682

Totaal overige lasten 53.224 63.261

Totaal Lasten 816.290 876.000

Saldo baten en lasten * 20.799 -1.204

Nettoresultaat * 20.799 -1.204

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 07OH/Prins Willem Alexander

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 463.041 458.294

Totaal Rijksbijdrage OCW 463.041 458.294

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 10.252 16.182

Totaal overige subsidies OCW 10.252 16.182

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 19.207 9.947

Totaal Rijksbijdragen 492.500 484.423

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 113.807 9.789

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 113.807 9.789

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur - 125

3.5.5 Ouderbijdragen 5.295 -489

3.5.6.2 Overige 10.487 9.249

Totaal overige baten 15.782 8.885

Totaal baten 622.089 503.097

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 422.318 384.539

Totaal lonen en salarissen 422.318 384.539

4.1.2.3 Overig 4.671 9.954

Totaal overige personele lasten 4.671 9.954

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 12.865 37.689

Totaal personele lasten 414.124 356.804

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 10.470 13.577

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 6.763 6.432

Totaal afschrijvingen 17.233 20.009

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 5.246 3.126

4.3.4 Energie en w ater 14.468 6.093

4.3.5 Schoonmaakkosten 17.153 16.987

4.3.6 Heffingen 1.355 832

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 21.964 8.300

4.3.8.1 Tuinonderhoud - 295

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.685 1.699

Totaal huisvestingslasten 61.871 37.332

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 11.105 12.619

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 260 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 3.523 1.592

4.4.1.4 Kantoorartikelen 161 106

Totaal administratie- en beheerslasten 15.049 14.317

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 12.782 18.156

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 14 42

4.4.2.3 Overige 113.807 8.724

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 126.603 26.922

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 47 877

4.4.4.7 Contributies 315 69

4.4.4.8 Abonnementen 1.465 1.561

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 168 160

4.4.4.10 Verzekeringen - -

4.4.4.11 Overige 1.383 2.629

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 5.814 7.188

4.4.4.13 Toetsen en testen 264 507

4.4.4.14 Culturele vorming 68 139

Totaal overige 9.524 13.130

Totaal overige lasten 151.176 54.369

Totaal Lasten 644.404 468.514

Saldo baten en lasten * -22.315 34.583

Nettoresultaat * -22.315 34.583

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 09BY/Westerschool

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.250.813 1.287.942

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.250.813 1.287.942

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 128.129 165.625

Totaal overige subsidies OCW 128.129 165.625

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 30.263 20.136

Totaal Rijksbijdragen 1.409.205 1.473.703

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 69.726 128.176

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 69.726 128.176

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 13.251 8.201

3.5.5 Ouderbijdragen 10.980 15.236

3.5.6.2 Overige 9.306 27.203

Totaal overige baten 33.537 50.640

Totaal baten 1.512.467 1.652.519

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.492.860 1.555.950

Totaal lonen en salarissen 1.492.860 1.555.950

4.1.2.3 Overig 29.566 34.919

Totaal overige personele lasten 29.566 34.919

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 123.948 145.238

Totaal personele lasten 1.398.478 1.445.631

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 20.553 25.503

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 10.746 10.383

Totaal afschrijvingen 31.299 35.886

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur - 2.089

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 8.219 8.614

4.3.4 Energie en w ater 21.994 21.413

4.3.5 Schoonmaakkosten 5.820 5.192

4.3.6 Heffingen 2.786 2.332

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 53.461 37.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 15 703

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.678 1.405

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 517 94.152

Totaal huisvestingslasten 94.490 172.900

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer - -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 300 268

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.831 2.028

4.4.1.4 Kantoorartikelen 565 807

Totaal administratie- en beheerslasten 3.696 3.103

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 47.245 53.009

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 92 528

4.4.2.3 Overige 10.379 32.031

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 57.716 85.568

4.4.4.1 Wervingskosten - 60

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 2.036 2.006

4.4.4.7 Contributies - 194

4.4.4.8 Abonnementen 980 864

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 46 -

4.4.4.11 Overige 412 444

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 10.017 7.688

4.4.4.13 Toetsen en testen 4.818 3.970

4.4.4.14 Culturele vorming 270 620

Totaal overige 18.579 15.846

Totaal overige lasten 79.991 104.517

Totaal Lasten 1.604.258 1.758.934

Saldo baten en lasten * -91.791 -106.415

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 1.440 1.440

Totaal financiële baten en lasten 1.440 1.440

Nettoresultaat * -90.351 -104.975

*(-/- is negatief)

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 10QS/Plaswijck

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 727.327 701.200

Totaal Rijksbijdrage OCW 727.327 701.200

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 15.722 22.319

Totaal overige subsidies OCW 15.722 22.319

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 14.134 10.553

Totaal Rijksbijdragen 757.183 734.072

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 9.079 33.266

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 9.079 33.266

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 27.830 10.679

3.5.5 Ouderbijdragen 2.710 9.012

3.5.6.2 Overige 5.792 20.111

Totaal overige baten 36.332 39.802

Totaal baten 802.594 807.140

2015 2014

2015 2014

2015 2014



Jaarverslag 2015 P.C.P.O. De Vier Windstreken  

 

118 

 

 
 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 703.526 678.492

Totaal lonen en salarissen 703.526 678.492

4.1.2.3 Overig 15.192 23.529

Totaal overige personele lasten 15.192 23.529

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 39.162 33.277

Totaal personele lasten 679.556 668.744

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 13.739 16.606

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 9.664 9.464

Totaal afschrijvingen 23.403 26.070

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur - 1.151

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 5.739 1.099

4.3.4 Energie en w ater 14.517 15.070

4.3.5 Schoonmaakkosten 12.820 14.401

4.3.6 Heffingen 3.138 3.092

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 30.063 22.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 41 -

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 570 1.320

Totaal huisvestingslasten 66.888 58.133

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer - 5.750

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 97 307

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.597 1.936

4.4.1.4 Kantoorartikelen 146 275

Totaal administratie- en beheerslasten 1.840 8.268

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 31.339 24.035

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 129 198

4.4.2.3 Overige 9.079 33.266

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 40.547 57.499

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 661 185

4.4.4.7 Contributies - 110

4.4.4.8 Abonnementen 1.133 873

4.4.4.11 Overige 2.953 761

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 5.562 6.814

4.4.4.13 Toetsen en testen 724 2.370

4.4.4.14 Culturele vorming 480 210

Totaal overige 11.513 11.323

Totaal overige lasten 53.900 77.090

Totaal Lasten 823.747 830.037

Saldo baten en lasten * -21.153 -22.897

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 307 307

Totaal financiële baten en lasten 307 307

Nettoresultaat * -20.846 -22.590

*(-/- is negatief)

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 22KE/Goejanverwelle

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.868.233 1.915.304

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.868.233 1.915.304

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 40.470 58.922

Totaal overige subsidies OCW 40.470 58.922

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 36.303 33.621

Totaal Rijksbijdragen 1.945.006 2.007.847

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 91.880 47.470

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 91.880 47.470

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur 42.960 47.408

3.5.5 Ouderbijdragen 16.834 445

3.5.6.2 Overige 18.256 8.811

Totaal overige baten 78.050 56.664

Totaal baten 2.114.935 2.111.981

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.595.583 1.693.368

Totaal lonen en salarissen 1.595.583 1.693.368

4.1.2.3 Overig 23.926 49.633

Totaal overige personele lasten 23.926 49.633

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 68.001 83.214

Totaal personele lasten 1.551.508 1.659.787

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.1 Gebouw en en terreinen 263 -

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 46.128 50.059

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 27.319 27.918

Totaal afschrijvingen 73.710 77.977

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur - 14.880

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 12.575 17.170

4.3.4 Energie en w ater 27.445 32.755

4.3.5 Schoonmaakkosten 35.993 37.764

4.3.6 Heffingen 7.041 7.742

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 49.993 24.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 100 -

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.863 8.625

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 27.161 6.192

Totaal huisvestingslasten 162.171 149.128

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 14.899 12.433

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 637 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 7.468 6.867

4.4.1.4 Kantoorartikelen 72 114

Totaal administratie- en beheerslasten 23.076 19.414

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 43.131 52.828

4.4.2.3 Overige 54.853 14.011

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 97.984 66.839

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 2.039 2.069

4.4.4.7 Contributies - 302

4.4.4.8 Abonnementen 2.174 1.275

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 122 144

4.4.4.11 Overige 1.166 2.532

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 15.186 15.660

4.4.4.13 Toetsen en testen 2.489 2.095

4.4.4.14 Culturele vorming 405 5.154

Totaal overige 23.581 29.231

Totaal overige lasten 144.641 115.484

Totaal Lasten 1.932.030 2.002.376

Saldo baten en lasten 182.905 109.605

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 1.440 1.440

Totaal financiële baten en lasten 1.440 1.440

Resultaat 184.345 111.045

Nettoresultaat 184.345 111.045

 

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 09BO/Da Costa

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.061.168 1.005.902

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.061.168 1.005.902

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 2.921 3.411

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 24.389 56.330

Totaal overige subsidies OCW 27.310 59.741

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 41.425 28.622

Totaal Rijksbijdragen 1.129.903 1.094.265

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 10.593 14.816

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 10.593 14.816

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 7.102 8.387

3.5.6.2 Overige -235 2.615

Totaal overige baten 6.867 11.002

Totaal baten 1.147.363 1.120.083

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 883.428 941.537

Totaal lonen en salarissen 883.428 941.537

4.1.2.3 Overig 10.218 25.250

Totaal overige personele lasten 10.218 25.250

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 26.742 30.048

Totaal personele lasten 866.904 936.739

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 14.973 16.754

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 10.224 10.992

Totaal afschrijvingen 25.197 27.746

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 5.410 5.772

4.3.4 Energie en w ater 14.236 14.295

4.3.5 Schoonmaakkosten 20.413 20.133

4.3.6 Heffingen 3.416 1.949

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 46.662 31.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 1.500 1.695

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.478 1.705

Totaal huisvestingslasten 93.115 76.549

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 1.619 85

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.136 150

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.473 1.271

4.4.1.4 Kantoorartikelen - 14

Totaal administratie- en beheerslasten 4.228 1.520

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 38.467 46.503

4.4.2.3 Overige 10.593 10.125

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 49.060 56.628

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 1.471 1.034

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 1.547 815

4.4.4.7 Contributies - 174

4.4.4.8 Abonnementen 2.599 3.101

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 613 293

4.4.4.11 Overige 981 867

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 9.412 9.847

4.4.4.13 Toetsen en testen 175 1.167

4.4.4.14 Culturele vorming 3.178 4.809

Totaal overige 19.976 22.107

Totaal overige lasten 73.264 80.255

Totaal Lasten 1.058.480 1.121.289

Saldo baten en lasten * 88.883 -1.206

Nettoresultaat * 88.883 -1.206

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 09YF/Prinses Beatrix

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 736.969 738.476

Totaal Rijksbijdrage OCW 736.969 738.476

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 16.188 35.046

Totaal overige subsidies OCW 16.188 35.046

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 27.111 16.768

Totaal Rijksbijdragen 780.268 790.290

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.387.501 345.214

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 1.387.501 345.214

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.4 Sponsoring 22.134 -

3.5.5 Ouderbijdragen -9.497 5.794

3.5.6.2 Overige 28.499 13.195

Totaal overige baten 41.136 18.989

Totaal baten 2.208.905 1.154.493

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 703.367 698.474

Totaal lonen en salarissen 703.367 698.474

4.1.2.3 Overig 13.053 8.543

Totaal overige personele lasten 13.053 8.543

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 38.867 49.636

Totaal personele lasten 677.553 657.381

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 7.633 7.055

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 5.337 5.271

Totaal afschrijvingen 12.970 12.326

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 1.120 1.289

4.3.4 Energie en w ater 12.937 12.738

4.3.5 Schoonmaakkosten 22.336 20.425

4.3.6 Heffingen 2.085 1.708

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 30.563 22.000

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.628 1.757

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 23.431 -

Totaal huisvestingslasten 94.100 59.917

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 545 -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 108 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 886 1.159

4.4.1.4 Kantoorartikelen 79 62

Totaal administratie- en beheerslasten 1.618 1.221

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 18.447 17.676

4.4.2.3 Overige 1.387.501 343.443

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.405.948 361.119

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 440 170

4.4.4.7 Contributies - 113

4.4.4.8 Abonnementen 610 1.257

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 22 71

4.4.4.11 Overige 3.792 3.353

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 6.263 6.144

4.4.4.13 Toetsen en testen 1.201 1.274

4.4.4.14 Culturele vorming 1.696 1.525

Totaal overige 14.024 13.907

Totaal overige lasten 1.421.590 376.247

Totaal Lasten 2.206.213 1.105.871

Saldo baten en lasten 2.692 48.622

Nettoresultaat 2.692 48.622

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl 10QM/De Goede Herder

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.121.268 1.088.375

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.121.268 1.088.375

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 24.840 35.517

Totaal overige subsidies OCW 24.840 35.517

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 25.137 20.464

Totaal Rijksbijdragen 1.171.245 1.144.356

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 17.486 44.205

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 17.486 44.205

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 4.268 9.055

3.5.6.2 Overige 5.991 5.201

Totaal overige baten 10.259 14.256

Totaal baten 1.198.990 1.202.817

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.044.926 1.013.972

Totaal lonen en salarissen 1.044.926 1.013.972

4.1.2.3 Overig 16.104 15.665

Totaal overige personele lasten 16.104 15.665

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 85.442 32.137

Totaal personele lasten 975.588 997.500

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.1 Gebouw en en terreinen 588 588

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 16.611 20.272

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 15.915 13.207

Totaal afschrijvingen 33.114 34.067

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur - 60

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 7.761 3.927

4.3.4 Energie en w ater 26.602 17.404

4.3.5 Schoonmaakkosten 25.181 24.257

4.3.6 Heffingen 2.772 2.733

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 46.662 33.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud 34 174

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging 1.208 3.800

Totaal huisvestingslasten 110.220 85.355

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 730 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.276 972

4.4.1.4 Kantoorartikelen 412 123

Totaal administratie- en beheerslasten 2.418 1.095

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 32.507 26.511

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 206 125

4.4.2.3 Overige 17.486 41.429

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 50.199 68.065

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 195 -

4.4.4.7 Contributies - 178

4.4.4.8 Abonnementen 1.550 882

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 890 -

4.4.4.11 Overige 75 772

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 10.418 9.611

4.4.4.13 Toetsen en testen 454 755

4.4.4.14 Culturele vorming 3.177 3.613

Totaal overige 16.759 15.811

Totaal overige lasten 69.376 84.971

Totaal Lasten 1.188.298 1.201.893

Saldo baten en lasten 10.692 924

Nettoresultaat 10.692 924

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl AN27/Vervangingspool bovenschools

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW - -

Totaal Rijksbijdrage OCW - -

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW - -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW - -

3.1.2.1.7 Toerekening investeringssubsidies OCW - -

Totaal overige subsidies OCW - -

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV (-/-) - -

AF: Totaal Inkomensoverdrachten (-/-) - -

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV - -

Totaal Rijksbijdragen - -

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.1.1 Bijdrage educatie - -

Totaal Participatiebudget - -

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies - -

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies - -

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur - -

3.5.2 Detachering personeel - -

3.5.3 Schenking - -

3.5.4 Sponsoring - -

3.5.5 Ouderbijdragen - -

3.5.6.1 Opbrengst kantine - -

3.5.6.2 Overige 5.918 -

Totaal overige baten 5.918 -

Totaal baten 5.918 -

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 239.794 -

4.1.1.2 Sociale lasten - -

4.1.1.3 Pensioenpremies - -

Totaal lonen en salarissen 239.794 -

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen - -

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst - -

4.1.2.3 Overig - -

Totaal overige personele lasten - -

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 208.791 -

Totaal personele lasten 31.003 -

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.1.2 Consessies, vergunningen en rechten van 

intellectueel eigendom - -

4.2.2.1 Gebouw en en terreinen - -

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur - -

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa - -

Totaal afschrijvingen - -

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur - -

4.3.2 Verzekeringen - -

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie - -

4.3.4 Energie en w ater - -

4.3.5 Schoonmaakkosten - -

4.3.6 Heffingen - -

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening - -

4.3.8.1 Tuinonderhoud - -

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging - -

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten - -

Totaal huisvestingslasten - -

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer - -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 368 -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten - -

4.4.1.4 Kantoorartikelen - -

4.4.1.5 Overige administratie- en beheerslasten - -

Totaal administratie- en beheerslasten 368 -

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen - -

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek - -

4.4.2.3 Overige - -

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen - -

4.4.3.1 Dotatie overige voorzieningen - -

Totaal overige voorzieningen - -

4.4.4.1 Wervingskosten - -

4.4.4.2 Representatiekosten - -

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten - -

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten - -

4.4.4.6 Schoolkrant - -

4.4.4.7 Contributies - -

4.4.4.8 Abonnementen - -

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad - -

4.4.4.10 Verzekeringen - -

4.4.4.11 Overige - -

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids - -

4.4.4.13 Toetsen en testen - -

4.4.4.14 Culturele vorming - -

Totaal overige - -

Totaal overige lasten 368 -

Totaal Lasten 31.371 -

Saldo baten en lasten * -25.453 -

Nettoresultaat * -25.453 -

*(-/- is negatief)

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl AN27/Brede School

3 Baten

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.6.2 Overige 56.014 -

Totaal overige baten 56.014 -

Totaal baten 56.014 -

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 126.337 -

Totaal lonen en salarissen 126.337 -

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 11.660 -

Totaal personele lasten 114.677 -

Totaal Lasten 114.677 -

Saldo baten en lasten * -58.663 -

Nettoresultaat * -58.663 -

*(-/- is negatief)

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl AN27/Voormalig WSNS

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW - -

Totaal Rijksbijdrage OCW - -

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW - -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW - -

3.1.2.1.7 Toerekening investeringssubsidies OCW - -

Totaal overige subsidies OCW - -

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV (-/-) - -

AF: Totaal Inkomensoverdrachten (-/-) - -

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 222.518 -

Totaal Rijksbijdragen 222.518 -

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.1.1 Bijdrage educatie - -

Totaal Participatiebudget - -

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies - -

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies - -

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.6.2 Overige 195.066 -

Totaal overige baten 195.066 -

Totaal baten 417.584 -

2015 2014

2015 2014

2015 2014



Jaarverslag 2015 P.C.P.O. De Vier Windstreken  

 

137 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 306.115 -

Totaal lonen en salarissen 306.115 -

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 25.327 -

4.1.2.3 Overig 11.706 -

Totaal overige personele lasten 37.033 -

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) - -

Totaal personele lasten 343.148 -

4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 653 -

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.971 -

Totaal administratie- en beheerslasten 2.624 -

4.4.4.11 Overige 1.859 -

Totaal overige 1.859 -

Totaal overige lasten 4.483 -

Totaal Lasten 347.631 -

Saldo baten en lasten 69.953 -

Nettoresultaat 69.953 -

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl AN27/Stafbureau

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 526.455 -

Totaal Rijksbijdrage OCW 526.455 -

Totaal Rijksbijdragen 526.455 -

Totaal baten 526.455 -

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 521.930 -

Totaal lonen en salarissen 521.930 -

Totaal personele lasten 521.930 -

4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 4.525 -

Totaal administratie- en beheerslasten 4.525 -

Totaal overige lasten 4.525 -

Totaal Lasten 526.455 -

Nettoresultaat - -

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS

Kpl AN27/Bovenschools

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 811.106 1.372.633

Totaal Rijksbijdrage OCW 811.106 1.372.633

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV - 83.468

Totaal Rijksbijdragen 834.727 1.456.101

3.2

Overige overheidsbijdragen en         -

subsidies

€ € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 82.138 113.438

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies 82.138 113.438

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.1 Verhuur - 644

3.5.2 Detachering personeel 6.789 28.470

3.5.6.2 Overige 125.947 348.688

Totaal overige baten 132.736 377.802

Totaal baten 1.049.601 1.947.341

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 609.563 1.502.483

Totaal lonen en salarissen 609.563 1.502.483

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -65.440 -13.510

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 2.015 8.805

4.1.2.3 Overig 355.105 332.410

Totaal overige personele lasten 291.680 327.705

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 51.943 139.828

Totaal personele lasten 849.300 1.690.360

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 5.801 6.569

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa - -

Totaal afschrijvingen 5.801 6.569

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur 31.218 31.279

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 125 49

4.3.4 Energie en w ater 2.156 -

4.3.5 Schoonmaakkosten 4.452 3.888

4.3.6 Heffingen 782 311

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 714 -

Totaal huisvestingslasten 39.447 35.527

2015 2014

2015 2014

2015 2014
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 148.007 180.545

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 2.843 238

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 4.492 4.843

4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.103 752

Totaal administratie- en beheerslasten 156.445 186.378

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 39.497 12.028

4.4.2.3 Overige 68.717 113.438

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 108.214 125.466

4.4.4.1 Wervingskosten 4.416 13.346

4.4.4.2 Representatiekosten 985 164

4.4.4.7 Contributies 27.775 30.370

4.4.4.8 Abonnementen 2.340 1.109

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 64 879

4.4.4.10 Verzekeringen 9.534 8.803

4.4.4.11 Overige 20.523 14.471

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 4.669 5.506

Totaal overige 70.306 74.648

Totaal overige lasten 334.965 386.492

€ € € €

4.4.1.1.a Controle van de jaarrekening 24.222 10.993

24.222 10.993

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de w erkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 1.229.513 2.118.948

Saldo baten en lasten * -179.912 -171.607

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 23.334 40.102

5.4 Overige opbrengsten f inanciële vaste activa 

en effecten - 4.447

5.5 Rentelasten -1.520 -1.188

Totaal financiële baten en lasten 21.814 43.361

Nettoresultaat * -158.098 -128.246

*(-/- is negatief)

2015 2014

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten 

laste van het resultaat gebracht:

2015 2014

2015 2014


