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 Inleiding 
 
Voor u ligt het bestuursverslag van het jaar 2021 . Dit verslag geeft u een overzicht welke zaken er 
het afgelopen jaar 2021 in de school zijn gebeurd. Daarnaast geeft het een financiële verantwoording 
van de ontvangen en besteedde middelen. Dit bestuursverslag is primair bestemd voor de leden van 
de desbetreffende schoolvereniging. Bij de opstelling van het bestuursverslag is rekening gehouden 
met de vigerende wetgeving, zoals genoemd in RJ 400 en RJ 660 als ook met de publicatie 
“handreiking bestuursverslag”   in december 2018 van het ministerie van OCW . Het verslag is 
geschreven tegen de achtergrond van het totaal aan ontwikkelingen in onze samenleving en de 
wereld om ons heen. 
 
De maatregelen rondom het coronavirus kenmerkten ook het kalenderjaar 2021. Opnieuw waren er 
perioden dat de school dicht moest om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Leerlingen, 
ouders en personeel zijn besmet geraakt met het virus. Gelukkig zijn er onder hen geen 
ziekenhuisopnames geweest en mocht ieder weer opknappen. De maatregelen hadden grote impact 
op het hele schoolgebeuren. Ouders mochten niet hun kinderen in de schoolbrengen. Voor leerlingen 
was een dringend advies om mondkapjes te dragen waar dat bij het personeel zelfs verplicht was. 
 
Veel activiteiten moesten ook in 2021 worden afgelast of op een andere manier dan gebruikelijk 
worden uitgevoerd. Zo was dit jaar de “schoolreis” op school en in het grasland bij fam. Van Eck met 
spellen en activiteiten. Tegelijkertijd mocht ondanks alle maatregelen het onderwijs wel doorgaan in 
2021. Met de leerlingen konden we, zij het een week eerder dan gebruikelijk, het kalenderjaar 
gezamenlijk afsluiten in de Grote of Sint Janskerk in Montfoort. Daar is verteld over het wonder van 
een God die naar mensen om wil zien, zijn eigen Zoon naar de aarde heeft willen zenden! Met de 
leerlingen en personeel mochten we daar afsluiten met “Ere zij God in de hoogste hemelen”. Laat u 
ook zo dit jaarverslag lezen. Veel was er in 2021 weer gebeurd, maar voor alle zegeningen, mag de 
eer naar de Heere!  
 
Soli Deo gloria! 
 
Namens de toezichthouders, 
 
Wilbert Hoepel 
Directeur-bestuurder 
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1. Schoolbestuur 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 
staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 
 

1.1 Profiel 
 
Missie en visie 
 
Grondslag 
De grondslag van de Christelijke Schoolvereniging “ Obadja” te Montfoort is in artikel 2 van de 
statuten als volgt beschreven:  
“Doel van de vereniging is de instandhouding van een basisschool met de Bijbel te Montfoort. Haar 
grondslag is het eeuwig en onfeilbaar Woord van God, samengevat in de drie formulieren van 
enigheid. Haar beginsel is dat opvoeding en onderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de 
in de Bijbel geopenbaarde wil van God.” 
 
Missie 
Het ontwikkelen van de van God gegeven talenten van onze kinderen in de maatschappij door goed 
kwalitatief onderwijs volgens de normen en waarden van Gods Woord. 
Dit betekent voor ons, dat we de kinderen, die door God zijn geschapen, opvoeden en onderwijzen, in 
afhankelijkheid van Gods zegen, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. 
Een persoonlijkheid die toegerust en bereid is om al die gaven (van hart, hoofd en handen) die hij of 
zij van zijn of haar Schepper ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil en nut van elkaar en 
zichzelf op alle terreinen van het leven waar God hem of haar plaatst. 
 
Visie 
Wij willen een school zijn die een positieve bijdrage aan de maatschappij levert en ook als zodanig 
herkend wordt door de omgeving. De leerresultaten voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. 
Daarbij is er een open samenwerking tussen ouders, school en kerken en zijn wij altijd bereid 
verantwoording af te leggen aan onze omgeving. De kinderen voelen zich veilig, gaan met plezier 
naar school en ervaren de leerprocessen als zinvol. Alle processen op school zijn in lijn met Gods 
Woord en de daarop gebaseerde leer als samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid. 
 
Strategisch beleidsplan 
In het strategisch bestuursbeleidsplan is te lezen hoe het bestuur aankijkt tegen: 

 Levensbeschouwelijke identiteit 
 kwaliteit 
 Personeel en organisatie 
 Financiën 
 Huisvesting en beheer 
 Financieel beleid 
 Communicatie 
 Meting en rapportage van resultaten. 

De indicatoren per onderdeel zijn gericht op het behouden van de basiskwaliteit van de school en zijn 
tevens de hoofditems van de managementrapportage van bestuur richting toezichthouders.  
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1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 

 Naam schoolbestuur: School vereniging Obadja 
 Bestuursnummer: 32813 
 Adres: Joop Westerweelstraat 18, 3417EN Montfoort 
 Telefoonnummer: 0348472121 
 Email: directie@bshetkompas.nl 
 Website: ww.kompasmontfoort.nl 

 
Contactpersoon 
Bij vragen na aanleiding van dit bestuursverslag kan er contact worden opgenomen met: 

• Naam contactpersoon: Wilbert Hoepel 
• Functie: directeur-bestuurder School met de Bijbel Het Kompas 
• Telefoonnummer: 0348472121 

Juridische structuur 
De juridische structuur van het schoolbestuur is een schoolvereniging. De directeur-bestuurder en de 
leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de schoolvereniging. De leden van de raad van 
toezicht worden op de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging gestemd. 
 
Organisatiestructuur 
In de onderstaande organogram de huidige organisatiestructuur terug te zien. 

 

 
Governance code 
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in he primair onderwijs. 

schoolvereniging Obadja

Raad van Toezicht

directeur‐bestuurder

onderwijzend personeel

onderwijs ondersteunend 
personeel
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In het jaar 2021 is de vernieuwde code voor Goed Bestuur gehanteerd. Het bestuur wijkt op dit 
moment op één onderdeel af van de code. Dit gaat om artikel 21, waarin aangegeven wordt dat 
minimaal één lid van de raad van toezicht geen kind heeft op de school die tot het bestuur hoort. Dat 
is op dit moment niet het geval, maar hopen we wel op termijn aan te gaan voldoen.  
 
Functiescheiding 
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern 
toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. De functionarissen van de raad van toezicht zijn 
alleen belast met de uitoefening van het intern toezicht. De schoolleider is belast met de uitoefening 
van het bestuur. 
 
Bestuur 
  
Dhr. W. Hoepel directeur bestuurder. Bezoldigd. 
onbezoldigde nevenfuncties: bestuurslid (secretaris) SGP afdeling Scherpenzeel, bestuurslid SBML 
(voorzitter gebruikersraad Hoflandhal), begeleider begeleid wonen stichting Parousie, websitebeheer 
evangelisatiepost Alkmaar. 
Bezoldigede nevenfunctie: Eigenaar van WilVooruit coaching en advies. 

  
 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
 
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit twee teamleden en 
twee ouders. De directeur is adviseur van de raad. Er zijn jaarlijks twee gezamenlijke vergaderingen 
met de toezichthouders. De directeur vertegenwoordigd het bestuur in zijn adviserende rol. 
 
De medezeggenschapsraad van “Het Kompas” bestaat uit de volgende personen: 
Oudergeleding: Dhr. S.J. Langenberg en Dhr. E. van Vulpen (voorzitter). 
Personeelsgeleding: Mw. G. Hogendoorn (secretaresse) en Mw. P.M. Kuiper 
Adviseur: Dhr. W. Hoepel (directie) 
 
Onderstaande is het jaarverslag van de MR welke gepubliceerd is in de nieuwsbrief met de ouders 
 
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021 
De MR heeft het afgelopen cursusjaar vijf maal vergaderd. De eerste vergadering was een 
bijeenkomst met de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente 
en het bestuur. Deze avond had als thema ‘Bijbellezen met kinderen’.  
Op 30 november was de tweede vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we gekeken naar de 
taakverdeling. Deze is niet gewijzigd. Voorzitter is Evert van Vulpen. Simon Langenberg is 
penningmeester, Gerdineke Hogendoorn is secretaris en Petra Kuiper is algemeen lid. Wilbert Hoepel 
is adviseur. Verder hebben we ons deze vergadering bezig gehouden met de begroting van de school. 
Ook hebben we doorgesproken over de veranderingen aangaande de bestuursvorm.  
Op 16 februari was de derde vergadering. We hebben ons deze vergadering o.a. gebogen over het 
wettelijk statuut van de MR. Deze moet eens per twee jaar nagelopen en bijgewerkt worden.  
De vierde vergadering was op 17 mei. Tijdens deze vergadering is Gerdineke Hogendoorn herkozen 
als lid van de PMR voor een periode van 3 jaar, aangezien er geen tegenkandidaten waren 
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aangemeld. Ook hebben we de vakantieregeling, de formatie en de besteding van de NPO-gelden 
doorgesproken.  
De vijfde vergadering was op 29 juni 2020. Tijdens deze vergadering hebben we ons gebogen over 
het schoolplan, het jaarplan, het financieel jaarverslag en het SOP (Schoolondersteuningsprofiel).  
Het plan was om dit cursusjaar een scholing te volgen als MR. Deze is in verband met 
coronamaatregelen doorgeschoven naar volgend cursusjaar.  
Ouders hebben de mogelijkheid om de MR te benaderen. Voor de gegevens van de MR leden zie de 
schoolgids. 
 
 
 

1.3 Identiteit 
 
Toegankelijkheid & toelating 
 
Het bestuur wil ruimte bieden aan ouders die hun kinderen christelijk onderwijs willen geven. Om dit 
te kunnen doen wordt van de ouders gevraagd dat ze de grondslag van de schoolvereniging 
onderschrijven. Wanneer ouders op bepaalde onderdelen niet de grondslag kunnen onderschrijven, 
maar wel hun kinderen op Het Kompas naar school willen laten gaan is dat na gesprek ook mogelijk. 
Een gestelde voorwaarde is dat de aangemelde leerlingen dan wel met alle schoolse activiteiten mee 
zullen doen en ouders daarmee dus de grondslag respecteren. 
Het onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel wordt ook gevraagd de grondslag van de 
schoolvereniging van harte te onderschrijven. Aangezien het personeel de identiteit van de school in 
grote mate uitdraagt en bepaalt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de dagelijkse schoolpraktijk 
nader omschreven. Niet de kerkelijke achtergrond maar de “leer en leven” maakt de leerkracht tot de 
identificatiefiguur. 
 
Projecten 
Het voorgaande houdt in dat in de school verteld en gelezen wordt uit de Bijbel en dat de kinderen 
psalmen en christelijke liederen geleerd worden. Er wordt gebeden en de christelijke feesten worden 
gevierd. Deze houding komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop men binnen de school met elkaar 
omgaat. Deze identiteit heeft ook invloed op de lessen, in het bijzonder de godsdienstlessen. 
Zo wil de vereniging kwalitatief goed onderwijs aanbieden dat aansluit bij de individuele 
mogelijkheden van de kinderen. Dit is beschreven in het school ondersteuningsprofiel wat is opgesteld 
in samenspraak met het samenwerkingsverband passend onderwijs Berséba.1 De 
levensbeschouwelijke identiteit staat in samenhang met de pedagogische en onderwijskundige 
identiteit. Dit is in de dagelijkse praktijk van school terug te zien. 
 
Geografische gebieden en afnemers 

 
1 Zie hiervoor het school ondersteuningsprofiel, te raadplegen op de website 
www.kompasmontfoort.nl 
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School met de Bijbel Het Kompas is een school met de regiofunctie. Leerlingen komen uit Montfoort 
zelf, maar ook uit Linschoten, Oudewater, IJsselstein, Harmelen de Meern en de gehele Lopikerwaard 
(Lopik,  Benschop,  Polsbroek,  Polsbroekerdam, Jaarsveld, Willeskop). 

 

   
    
 
 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Met de onderstaande belanghebbenden is er regelmatig contact.  
Belanghebbende groep of organisatie 
 

Beknopte omschrijving van samenwerking 
of dialoog 

Leerlingen De leerlingen krijgen van het team het beste 
onderwijs wat het team kan bieden. 

Ouders Samen met de ouders is de school 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
kind. Informeren, overleggen en elkaar 
ondersteunen zijn kernwoorden in de 
samenwerking. 

Medewerkers De school is werkgever van het personeel. Ze 
probeert het onderwijs gevend en het onderwijs 
ondersteunend personeel zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden te bieden.  

Gemeente Montfoort Het LEA (lokaal educatieve agenda) en het DOM 
(directie overleg Montfoort) zaken als het 
vakantierooster, integraal huisvestingsplan, 
jeugdzorg, vluchtelingen problematiek etc. 
worden hier besproken met de gemeente 
Montfoort als ook met de andere bestuurders of 
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directeuren van de (basis)scholen in de 
gemeente Montfoort 

Gemeente Lopik, gemeente Harmelen en 
gemeente IJsselstein 

Begeleiding van de gezin(nen) en kinderen gaat 
in sommige gevallen via de gemeente. Er is dan 
regelmatig schriftelijk of mondeling overleg. 

Jeugdteam Montfoort Met het jeugdteam Montfoort is structureel 
overleg over zorgen bij leerlingen en/of 
gezinnen. Een medewerker van het jeugdteam 
neemt ook deel aan de vergaderingen van het 
Ondersteuningsteam. 

GGD Met de GGD is er structureel overleg. Daarnaast 
vinden er ook gezondheidsonderzoeken plaats in 
de groepen 2 en groep 7. Een medewerken van 
de GGD neemt ook deel aan de vergaderingen 
van het ondersteuningsteam. 
Daarnaast is er nauw contact inzake de 
verspreiding van het coronavirus en de treffen 
maatregelen. 

Landelijk samenwerkingsverband Berséba regio 
randstad 

Samenwerkingsverband voor passend onderwijs 
dat in het kader van stelselwijziging ‘Passend 
Onderwijs’ ervoor zorg draagt dat kinderen de 
benodigde ondersteuning en begeleiding zo veel 
mogelijk op de basisschool krijgen zonder 
beroep te doen op het speciaal onderwijsl 
Berséba arrangeert o.a.: 

 Leerteambijeenkomsten 
 Teamlezingen 
 Schoolbezoeken 
 Audits 

Daarnaast neemt de regiomanager van Berseba 
ook deel aan de vergaderingen van het 
ondersteuningsteam. 

Basisscholen binnen de gemeente Montfoort Binnen het directie overleg Montfoort is worden 
de gang van zaken besproken op de scholen. 
Ook worden bepaalde thema’s gezamenlijk 
opgepakt. Zoals bijvoorbeeld: 

 Verkeersexamen 
 Koningsspelen 
 Na schoolse activiteiten. 

Daarnaast is er via app, mail en telefoon 
onderling contact over actuele zaken.  

Driestar college Overdracht leerlingen naar het voortgezet 
onderwijs. Ook is wordt er door leerlingen van 
het Driestar college soms een dag of meerdere 
dagen stage gelopen. Er is dan overleg met de 
stagedocent. 



9 
 

Vereniging gereformeerd schoolonderwijs (VGS) De vereniging is aangesloten bij de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), een 
besturen organisatie van reformatorische 
scholen in Nederland. Er is overleg en 
ondersteuning op het gebied van personeel, 
financiën en organisatie. 

Directie overleg Rijnland Er is 6 keer per jaar overleg tussen de directies 
van deze scholen. Hierbij wordt samengewerkt 
en geadviseerd op diverse beleidsterreinen. 

Driestar-educatief Vanuit de schoolbegeleidingsdienst is een 
orthopedagoog bij de 
ondersteuningsteamvergaderingen betrokken. 
Daarnaast worden wanneer nodig andere 
diensten afgenomen vanuit deze 
schoolbegeleidingsdienst. Verder zijn er 
stagiares werkzaam binnen de school van de 
pabo opleiding en volgen twee collega’s bij de 
hoge school een opleiding. 

Hoornbeeckcollege Vanuit deze opleiding komen stagiaires die voor 
de opleiding helpende (niveau 2 of 3) of voor de 
opleiding onderwijsassistent (niveau 4) stage 
komen lopen of opdrachten uitvoeren binnen de 
school 

Auris Vanuit deze organisatie vindt ondersteuning 
plaats op het gebied van cluster 2. 

PO-raad We zijn lid van de PO-raad en krijgen daardoor 
advies op bestuursniveau. 

Diverse zorgaanbieders, nascholingsinstanties 
e.d. 

Er is met diverse partners verder overleg en 
wanneer nodig wordt hier extra expertise binnen 
de school ingezet, of d.m.b. scholing of 
conferenties buiten de school gehaald. 

 
Klachtenbehandeling 
In de schoolgids is opgenomen hoe wij op school met klachten omgaan. Wij vinden dat klachten op 
goede wijze moeten worden behandeld met de direct betrokkenen. Het achterliggende schooljaar zijn 
er geen klachten bij het schoolbestuur, of bij de klachtencommissie binnen gekomen. Ook heeft het 
schoolbestuur via de vertrouwenspersoon geen klachten doorgekregen. 
In de schoolgids op pagina 15 is de klachtenregeling van de school te raadplegen. 
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2. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 
risicobeheersing. 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit 
 
Algemeen 
Het formuleren van de te bereiken en te behouden kwaliteit komt op alle beleidsterreinen aan de 
orde, zoals hier ook nader wordt omschreven. Het gaat dan met name om het duidelijk en toetsbaar 
formuleren van de doelen en de wijze waarop (managementstatuut), en het instrument 
(management¬rapportage) waarmee wordt vastgesteld of deze doelen daadwerkelijk gerealiseerd 
zijn. 
De kaders waarbinnen het onderwijs op onze school wordt gegeven zijn: 

 de wet (op het Primair Onderwijs; WPO 1998) 
 de grondslag en doelstelling van de schoolvereniging  
 de binnen het bestuur vastgestelde beleidsstukken 

 
Onderwijskundige basis 
De drie basisbehoeften van kinderen (relatie–competentie–verantwoordelijkheid) hanteren we als 
uitgangspunt bij de vormgeving van ons onderwijs. We willen een pedagogisch klimaat dat 
gekarakteriseerd kan worden met: veiligheid en uitdaging, verantwoordelijkheid, positief stimulerend, 
vertrouwen, liefde voor elkaar, zorg, respect, dienend. We willen dat elk kind zich thuis voelt op 
school: iedereen hoort er bij. 
We willen werken aan een uitdagende leeromgeving zodat de talenten van kinderen tot ontplooiing 
kunnen komen. Daarnaast voelen wij ons verantwoordelijk voor het bereiken van een goede 
schoolkwaliteit die ook als zodanig door het Toezichtkader van de inspectie worden herkend. 
De directeur is verantwoordelijk voor het primaire proces. Dat wil zeggen dat hij de kwaliteit van het 
onderwijs bewaakt en wanneer nodig acties uitvoert ter verbetering. Al het andere, zoals 
communicatie naar ouders, beheer gebouwen, etc. staat ten dienste aan de kwaliteit van het 
onderwijs in de breedste zin. Het onderwijs wordt zo ingevuld en bewaakt dat te allen tijde minimaal 
aan de eisen van de inspectie wordt voldaan .  
De vorderingen van de leerlingen worden jaarlijks gemeten. De uitslag van de eindtoets van groep 8 
moet minimaal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde. Bij de tussentijdse niet methode toetsen van 
Cito wordt bij de alle leerlingen voldoende vooruitgang gemeten.  
De ontwikkeling van ieder kind wordt vastgelegd in het (pedagogisch) leerlingvolgsysteem. Er wordt 
gebruik gemaakt van toetsen en observaties. Wanneer het kind opvallende resultaten heeft – in 
positieve of in negatieve zin -, dan wordt door de leerkracht (extra) zorg geboden. De leerkrachten 
worden in hun werkzaamheden hierbij ondersteund door interne (en eventueel externe school-) 
begeleiders. De scholen maken tevens gebruik van de expertise vanuit het samenwerkingsverband 
passend onderwijs (Berséba) de schoolbegeleidingsdienst (Driestar educatief) e.a.  
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Er is een actief beleid om ICT als middel in ons onderwijs een goede plek te geven, o.a. door middel 
van een netwerk met beheer en de ICT-professionalisering van het personeel.  
Interne (zelfevaluatie) en externe (audits, inspectie) kwaliteitszorg worden optimaal op elkaar 
afgestemd. 
 
Onderwijskundige profilering 
De school profileert zich met haar onderwijskundige en pedagogische doelen zowel naar binnen als 
naar buiten. Het schoolplan, de schoolgids en de website zijn daar voor belangrijke instrumenten. 
Waar nodig zoeken we samenwerking met andere scholen om elkaar op de onderwijskwaliteit te 
bevragen, te beoordelen en te adviseren. 
Naast de bovengenoemde eisen aan en inrichting van de kwaliteit van onderwijs willen we excelleren 
op voor belanghebbende zaken. Dit zijn: 

 Tevredenheid ouders. Ouders dienen tevreden te zijn over de kwaliteit van de school. Bij de 
ouderenquête geeft tenminste 80% van de (reagerende) ouders dat aan.  

 Hulp en expertise over dyslexie 
 Brede kennis over gedragsproblematiek 
 Schoolbreed aanbod en expertise voor (meer)begaafdheid 

 
Onderwijskundige methoden 
Gebruikte onderwijsleermethodes zijn overeenkomstig grondslag en doelstelling van de vereniging of 
op zijn minst daarmee niet in strijd. 
 
Onderwijsresultaten 
De achterliggende jaren is er, ook gezien de resultaten van de eindtoets in de achterliggende jaren 
school breed aan onderwijskwaliteit gewerkt. In het schooljaar 2020-2021 heeft hierbij de focus 
gelegen op het rekenonderwijs. De resultaten op de eindtoets waren zowel op fundamenteel niveau 
als op streefniveau ruim boven de inspectienormen. Ten opzichte van vergelijkbare scholen scoorde 
de school op fundamenteel niveau iets lager. Van de leerlingen in groep 8 haalde 90,3% dit niveau 
t.o.v. 94,6% bij vergelijkbare scholen. Op het gebied van streefniveau scoorde de school iets hoger 
dan vergelijkbare scholen. 57,6% van de leerlingen haalde dit niveau ten opzichte van 56,7% bij 
vergelijkbare scholen. 
 
Internationalisering 
Op school wordt er aandacht geschonken van groep 1 tot en met 8 aan de Engelse taal. Vanuit de 
lesmethode wordt hierin de verbinding gelegd met de leefgewoontes van leeftijdsgenoten over de 
hele wereld. Als school sponsoren we een leerling uit het continent Afrika. Dit “sponsorkind” laat ons 
weten hoe het met haar gaar, daarnaast wordt door de groepen ook iets terug gestuurd. 
 
Inspectie 
In het kalenderjaar 2021 heeft er geen inspectiebezoek plaats gevonden. De adviezen van het 
compacte inspectie bezoek, wat plaats vond op 1 december 2020, zijn wel in het beleid van 2021 
meegenomen. 
 
Passend onderwijs 
Vanuit de lumpsum en vanuit Berséba zijn middelen ontvangen om passend onderwijs vorm te geven. 
Deze middelen zijn besteed aan de doelen zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van de 
school. Onder andere: 
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 Personele inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten om de basisondersteuning in de 
groepen als ook in de combinatiegroepen gestalte te geven. 

 Inhuren van externe expertise op gedrag en leren. 
 Personele inzet van de intern begeleider 
 Remedial teaching binnen en buiten de groep gericht op extra ondersteuning van de 

leerlingen die moeite hebben met de leerstof. 
 Extra handen in de groep gericht op extra ondersteuning van de leerlingen. 
 Gericht aanbod voor leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie. 
 Gerichte ondersteuning en uitdaging voor leerlingen met bovengemiddelde intelligentie. 
 Extra ondersteuning op het gebied van dyslexie en andere leesproblemen. 
 Onderzoeken naar gedrag en leren. 
 Aanschaf van ontwikkel materialen. 

Het bestuur heeft de doelen uit het ondersteuningsprofiel door de directeur in directe samenspraak 
met de internbegeleider en in overleg met het personeel en de MR op laten stellen. 

 

2.2 Personeel en professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Personeelsbeleid is gericht op het welbevinden van het personeel, zodat de personeelsleden in staat 
zijn hun bijdrage te leveren aan de onderwijskundige en pedagogische doelstellingen van de school, 
passend bij haar identiteit. Door de school is een personeelsbeleidsplan vastgesteld, alsmede een 
werkverdelingsplan. Dit werkverdelingsplan wordt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe cursus jaar 
binnen het team vastgesteld. 
Het personeelsbeleid op Het Kompas is gericht op een blijvende ontwikkeling van de medewerkers. 
Daarom is er zo veel als mogelijk ruimte voor gezamelijke als ook persoonlijke professionalisering. 
Deze opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld. 
Belangrijke kernwaarden voor het team zijn openheid, individuele en collectieve veiligheid en 
samenwerking. 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) 
scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de 
schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en 
daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op 
het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het 
team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt 
verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering. 
 
Voor het schooljaar 2020-2021 is als doel gesteld om een collega de opleiding te laten doen tot taal-
coördinator. Voor het schooljaar 2020-2021 is als doel gesteld het team te scholen in het beter 
begrijpen van gedrag van de leerlingen 
 
Op schoolniveau is er 2021 scholing geweest teambreed op: 

 Bedrijfshulp verlening. 
 Leerlijn techniek 
 Omgaan met meerbegaafdheid 
 Verdiepen in een doorgaande leerlijn automatiseren van rekenen. 
 Training in het proces communication Model (PCM) 



13 
 

Op individueel niveau zijn de volgende opleidingen gevolgd 
 

 Rekencoördinator verdiepingscursus: 1 collega 
 Docent/leerling coach: 2 collega’s 
 Post HBO meer/hoog-begaafdheid: 1 collega 
 Master Pedagogiek: 1 collega 

Uitkeringen na ontslag 
In 2021 zijn er geen uitkeringen gegeven na ontslag. Als school zijn we aangesloten bij GS-vitaal en 
het vervangingsfonds-participatiefonds. Langdurige ziekte of werkeloosheidskosten vormen hierin op 
financieel gebied geen bedreiging voor de school. 
 
Aanpak werkdruk 
In 2021 zijn er middelen ontvangen t.b.v. werkdrukvermindering bij het personeel. Het team en 
directie heeft op een teamvergadering in gezamenlijkheid besloten de volgende maatregelen te 
nemen om de werkdruk binnen de school aan te pakken: 
  

1. Gymlessen worden uitgevoerd door een vakdocent, de leerkracht heeft dan tijd om andere 
taken uit te voeren. 

2. Extra ondersteuning bij de combinatiegroepen door vervanging als ook inzet van een 
onderwijsassistent. 

3. Inzet van ICT middelen. Afschrijving Chromebooks. 

De MR heeft ingestemd met deze wijze van uitvoering. 
 
Prestatiebox 
 
Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, als ook een voldoende score te halen zullen vanuit 
de prestatie box ook middelen worden ingezet. Deze middelen zullen worden ingestoken op een beter 
aanbod voor leerlingen die meer kunnen en er zal meer hulp (handen) in de groepen zijn. Hierbij is 
onze ambitie om ook boven gemiddeld te scoren. 
 
Strategisch personeelsbeleid 
De school beschikt over een integraal personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid betekent het 
regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers 
op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de 
strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel 
gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van individuele medewerkers. De levensbeschouwelijke basis van ons personeelsbeleid is 
de eeuwenoude Bijbelse opdracht om de aarde ‘te bebouwen en te bewaren’. Arbeid zien wij als een 
roeping van onze Schepper. Dit vraagt ons om zorgvuldig, adequaat en met inzet ons werk te doen. 
Vanuit dat perspectief kijken wij dan ook naar het integraal personeelsbeleid, waarbij we belijden dat 
de mens feilbaar is en niet maakbaar. Tegelijkertijd voelen wij ons hierdoor gedrongen ons werk met 
toewijding te doen en in afwachting van de zegen van onze God.  
  
Het integraal personeelsbeleid staat niet op zichzelf, maar ziet de school in samenhang met 
(onderwijskundig) beleid dat betrokken is op het personeel. Zo wordt het personeel meegenomen in 
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het bepalen van onderwijskundige visie en daarin geschoold. Nieuw personeel wordt onder andere 
geselecteerd op basis van affiniteit met en kundigheid in relatie tot de schoolontwikkeling.  
 
Beleidsmatige documenten worden 4-jaarlijks herzien en eventueel herijkt. Verder is personeelsbeleid 
een dynamisch iets, wat continue afstemming en bijsturing vraagt. De directeur-bestuurder heeft een 
spilfunctie in het voeren van formele en informele gesprekken om zo het personeelsbeleid op een 
goede manier gestalte te geven. Er is een gesprekkencyclus waarbij iedere werknemer minstens 1x 
per jaar een formeel gesprek heeft over werk, welbevinden en ontwikkeling.  
 
 

2.3 Huisvesting en facilitair 
Doelen en resultaten 
Het schoolgebouw is vanaf augustus 2014 in gebruik. Binnen het schoolgebouw hebben er enkele 
veranderingen plaats gevonden. Zo is op de plek van het computereiland een multifunctionele ruimte 
gemaakt met een aangrenzend magazijn.. 
 
Onderhoud 
In de begroting 2021 is rekening gehouden met de effecten van het meerjaren onderhoudsplan. Een 
van de toezichthouders, dhr. M van Schaik is aanspreekpunt voor de uitvoering van klein onderhoud. 
In 2020 is een nieuwe MJOP opgesteld, met daarin een doorvertaling naar de voorzieningen. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is in alle geledingen van de school een regelmatig gespreksonderwerp. Concreet zijn 
de volgende acties gerealiseerd. Er is sprake van een strikte afvalscheiding, secure beheersing van het 
energieverbruik. Begin 2021 zijn er zonnepanelen op het schoolgebouw geplaatst. De bedoeling is om 
even veel energie op te wekken als dat er verbruikt wordt. 
 
ICT 
Bij twee digitale schoolborden werkte de touch-module niet naar behoren. Reparatie was helaas niet 
meer mogelijk, daarom zijn er twee nieuwe borden aangeschaft. Één van deze oude borden is als 
presentatiebord opgehangen in de personeelskamer. Deze kan dan worden gebruikt bij 
vergaderingen. 
 
 
 

2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Het huidige beleid is erop gericht om exploitatie van onze school financieel sluitend te krijgen.  
Tevens is het huidige financiële beleid erop gericht om het eigen vermogen van de vereniging in stand 
te houden. Het bestuur kan besluiten om voor een korte periode het vermogen te laten krimpen om 
de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
De beoogde strategische doelstellingen hebben financiële consequenties voor onze school(vereniging). 
Hiervoor is het van belang te (kunnen) beschikken over een management informatie systeem zodat 
het bestuur haar strategische en operationele doelen (middellange en lange termijn) kan volgen en 
bewaken om zo nodig tijdig te kunnen bijsturen. 
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Bekostiging en prioriteit  
Het bestuur controleert het financiële management aan de hand van:  

A. de KPI’s (key performance indicators).  
B. de begroting. 
C. treasury document. 

 
De KPI’s 
Binnen de managementrapportage zijn indicators geformuleerd. Deze worden jaarlijks beoordeeld op 
de bestuursvergadering. Daarnaast zal ieder kwartaal de directeur rapporteren hoe de werkelijke 
uitgaven zich verhouden tot de begroting. Het toezichthoudend bestuur zal vaststellen op welke items 
zij controle wil houden. 
 
Begroting 
De directeur stelt jaarlijks de begroting op en het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. De 
begroting van de school zal niet afwijken van de door het bestuur geformuleerde doelen en 
prioriteiten en van de hierna genoemde beperkingen: 

 Zij bevatten geen tekorten tenzij daar vooraf goedkeuring voor is verleend. 
 De directeur begroot geen kosten die de reële verwachting van inkomsten te boven gaat. 
 De directeur zorgt er voor dat alle te verwachten kosten op de begroting worden geplaatst. 

Exploitatie 
De directeur zal geen financieel risico toestaan of veroorzaken. Ook zullen feitelijke uitgaven niet 
significant afwijken van de gestelde prioriteiten. Daarom zal de directeur: 

 niet meer uitgeven dan hem ter beschikking staat in dat jaar tenzij er een eventuele ondergrens 
overeengekomen is. 

 geen reserves aanspreken tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 
 geen schulden aangaan jegens derden of grote investeringen doen (zie het directiemandaat). 
 niet toelaten dat de salarissen en andere rechtmatige vorderingen te laat worden betaald. 
 niet toestaan dat er een administratie wordt gevoerd die niet voldoet aan daaraan te stellen 

criteria. 
Inkomsten 
De overheid is de grote bekostiger van het onderwijs. Om meer financiële armslag te verkrijgen om zo 
meer te kunnen doen voor de kinderen en de ouders en ook om tegenslagen op te kunnen vangen zal 
het bestuur zich erop beraden welke aanvullende inkomstenbronnen zij aan kan boren. Gedacht wordt 
daarbij aan verhuur, sponsoring, giften etc. 
 
Treasury 
 
Vanuit private middelen hebben er beleggingen plaatsgevonden in langlopende effecten. Dit betreft 
certificaten van de Rabobank. Het aantal hiervan is niet gewijzigd. De reële waarde is wel gewijzigd. 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten  
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OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn. 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
 
 Met leerlingen, ouders, toezichthouders en het hele team is in april 2021 een schoolscan gemaakt. 
n.a.v. gesprekken met ouders op d.d. 23 en 28 april hebben zij aangegeven dat voor de school de 

volgende speerpunten liggen voor de komende jaren. Dit ook mede door corona.  
 

 Inzet op vakgebied waar uitval is door corona, hierop hebben we als ouders niet zo veel zicht.  
 Waar mogelijk meer kind gerichte aandacht. Want door corona hebben sommige kinderen zich 

minder begrepen en gezien gevoeld.  
 Meer aandacht voor Engels onderwijs.  
 Inzet van scholing van onderwijspersoneel waar het gaat om kind kenmerken en leren.  
 Investeren in digitale middelen zodat leerkrachten ontlast worden van administratie en gerichtere 

aandacht gegeven kan worden aan de leerlingen.  
 

Ouders deden de oproep om de incidentele gelden, waar mogelijk structureel en duurzaam in te 

zetten.  
  
Inventarisatie op school‐, groeps‐ en leerlingniveau onder het personeel, heeft geresulteerd in de 

volgende achterstanden en verbeterpunten voor de komende jaren:  
  
Schoolniveau  
 Er is op het gebied van rekenen achterstanden door de lockdown periode. Dit is vooral zichtbaar 

op het gebied van automatiseren.  
 Op het gebied van rekenen worden nog niet de doelen gehaald op het niveau van 1S  
 Er is behoefte aan extra Chromebooks zodat aanbod beter afgestemd kan worden op de 

individuele leerling.  
 Borgen van de PCM zodat leerkrachten nog beter zicht krijgen op leerlingkenmerken.  
 Nieuwe methode voor Engels omdat de oude niet voldoet.  
  
Groepsniveau  
 Vooral in groep 7 zijn er in schooljaar 2020‐2021 achterstanden zichtbaar en is de groei sterk 

afgebogen.   
 Met rekenen zijn niet de doelen op het gebied van 1S gehaald.  
 Het inzetten op welbevinden, groepsprocessen om de geleden schade te herstellen.  

  
  
Leerlingniveau  
 Bij ongeveer 10% van de leerlingen zien we dat er een hiaat is ontstaan wat betreft de instructie 

gevoelige vakken. De namen van deze kinderen zijn bij de interne begeleider bekend.  
 3% van de leerlingen heeft door het wegvallen van de ondersteuning voor rekenen een niet te 

overbruggen hiaat opgelopen. School zet deze kinderen op een eigen leerlijn, deze kinderen 
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krijgen voor rekenen een ontwikkelperspectief. Zij krijgen extra begeleiding op de ingezette 
interventie.  

 De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die structureel begeleiding krijgen hebben in de 
lockdown zich niet naar verwachting kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de ondersteuning 
geïntensiveerd, indien dit geen grote gevolgen heeft voor het welbevinden, en indien nodig wordt 
het ontwikkelperspectief aangepast/bijgesteld.  

 Leerlingen hebben mogelijk achterstanden op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling 
opgelopen. Dit is alleen niet te meten.  Belangrijk is dat we de individuele leerling goed in het oog 
houden en gerichte aandacht kunnen geven.  

 

Plan  van uitvoering schooljaar 2021‐2022, 2022‐2023  
 In verband met een afnemend aantal leerlingen moet terug gegaan worden naar 6 groepen. Door 

inzet van de NPO‐middelen willen we blijven les geven aan 7 groepen, waardoor de leerlingen 
betere individuele aandacht kunnen krijgen.  

 Om de achterstanden op het gebied van rekenen weg te krijgen willen we de rekencoördinator 
ongeveer 1 dag (van 8.30‐14.00) in de week de tijd geven om school breed met rekenen aan de 
slag te gaan. Materiaal te ontwikkelen, collega’s te ondersteunen bij het geven van de 
rekenlessen, het inkorten, uitbreiden en/of herhalen van de lesstof en individuele leerlingen te 
ondersteunen.  

 De taalcoördinator 1 uur in de week uitroosteren om schoolbreed te ondersteunen bij het taal‐, 
spelling en begrijpend leesonderwijs.  

 (Gemiddeld) elke week één leerkracht van groep 3 t/m 8 een halve dag roosteren voor leerling 
gesprekken en wanneer nodig het werk/ de afspraken regelen die n.a.v. deze individuele leerling 
gesprekken nodig zijn. (Of het wordt wekelijks een halve dag, of om de week een hele dag, 
afhankelijk van de definitieve formatie).  

 
Resultaten 
De tussentijdse resultaten laten een positief beeld zien van de inzet van deze NPO middelen. Er is 
meer rust in de groepen door de groepsverkleining. Daarnaast is er een duidelijk programma opgezet 
om achterstanden op het gebied van het rekenonderwijs op te lossen. 
 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die 
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht 
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s 
onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing. 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector 
breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond en heeft de 
komende jaren te maken met een vermoedelijke teruggang in de formatie. Mogelijk risico is echter 
wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern 
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personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en 
probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De 
instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 
besproken. 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de 
mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen 
hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar 
mogelijk wordt hier aandachtaan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen 
beperkt te houden. 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 
inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te 
houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 
hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 
opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per 
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze 
andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot 
onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 
eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
De gevolgen van de Corona crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 
zover wij dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog 
beperkt. 
 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan 
risico’s rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit 
laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.  
 

3. Verantwoording financiën 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf 
gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de 
staat van baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 
bestuur aan bod. 
 

Staat van baten en lasten   
Realisatie 2020 

 
Realisatie 2021  Begroting 2021     

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  Verschil 
Baten 

 
 

 
      

Rijksbijdragen 
 

                   905  
 

                   972                      893               79  
Overige overheidsbijdragen 

 
                     -  

 
                     -                        -                -  

Overige baten 
 

                     20  
 

                      13                        16              -3  
Totaal baten 

 
                   924  

 
                   985                      908               77  

 
   

      
Lasten 

   
      

Personele lasten 
 

                   762  
 

                   771                      747               24  
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Afschrijvingen 
 

                     26  
 

                     23                        23                 1  
Huisvestingslasten 

 
                     48  

 
                     47                        50                -3  

Leermiddelen 
 

                     49  
 

                     63                        44               19  
Overige instellingslasten 

 
                     45  

 
                     58                        56                 2  

Totaal lasten 
 

                   929  
 

                   962                      919               44  
 

   
      

Saldo baten en lasten 
 

                     -5  
 

                     22                       -11               33  
 

   
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                     15  
 

                     17                         9                 9  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                    10  
 

                    40                        -2               42  

 
        

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie. 
         
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         
  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 
School met de Bijbel ‘Het Kompas’                 -9.840                 23.765                  -7.503         31.268  
Vereniging                19.971                   15.943                   5.300           10.643  
Totaal               10.131                39.708                 -2.203        32.892  

 
 
Algemeen 
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 
en de daardoor ontstane afwijkingen op de verschillende posten in de begroting. Reeds aan het begin 
van het jaar was bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep namelijk tot 1 november 
2020 en was daarna verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was reeds een indexering 
opgenomen om hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging te betalen. Het heeft echter tot 
en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao over 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de 
monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achter leken te lopen op de al 
verhoogde bekostiging.  
 
Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 
hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Deze gelden maken verder 
onderdeel uit van de realisatie. Onderdeel van deze omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan 
ontvangen, was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de klas’. Hier is door de organisatie gebruik van 
gemaakt evenals de coronasubsidie voor ondersteuningsprogramma’s 
 
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de leeftijdsontwikkeling 
van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege de NPO bijdragen die vanaf augustus worden 
ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten waarvoor de compensatie reeds in 2019 was 
ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving helaas niet worden gematcht. Hierdoor is wel een 
belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten (30.000 euro) laat zien 
waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching door tijdigheid van de 
cao wel mogelijk. De verhoging van de salarissen heeft gezorgd voor een substantiële indexatie.  
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 
grote rol. De NPO baten zorgen ook voor (gedeeltelijk) hogere kosten. In de begroting wordt er verder 
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altijd van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden gecompenseerd in 
de indexatie van de bekostiging. Dit is ook het geval.  
 
Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 79.000 euro. Dit is voor 19.000 euro toe te wijzen 
aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO baten (701 
euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 43.000 aan extra baten. De subsidie extra hulp in de klas 
was 9.000 euro en de coronasubsidie (ondersteuningsprogramma’s) afgerond 6.000 euro. De bijdrage 
passend onderwijs (Berséba) is vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband in 
december 2.000 euro hoger. 
 
De overige baten komen 3.000 euro lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met de lagere realisatie 
op de vereniging. 
 
De personele lasten komen op totaalniveau 24.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 31.000 euro heeft 
dit betrekking op hogere loonkosten terwijl de overige personele lasten een besparing van 7.000 euro 
laten zien. De afwijkingen op deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor 12.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijzigingen. Deze is in november 
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald. 
Hierbinnen is ook de indexering opgenomen;  

o De reguliere inzet van onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel is 
afgerond 0,4 fte hoger geweest wat voor 20.000 euro aan extra lasten heeft gezorgd;  

o De vervangingskosten zijn hoger uitgevallen vanwege duurdere vervangers en een hogere inzet 
hierop. De uiteindelijke vervangingskosten vielen 15.000 euro hoger uit dan begroot;  

o Als laatste verschil op de loonkosten is er een BWGS-premierestitutie ontvangen. Deze was niet 
verwacht en bestaat uit een teruggave van bijna 16.000 euro, welke is gecorrigeerd op de 
sociale lasten; 

o De besparing van 7.000 op de overige personele lasten is met name veroorzaakt door lagere 
bestedingen op de budgetten scholing/schoonontwikkeling.  
 

De afschrijvingen zijn vrijwel gelijk aan de begroting.  
Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van 3.000 euro. Met name de 
onderhoudskosten laten een beperkte realisatie zien.  
 
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van 19.000 euro. Dit is toe te schrijven aan hogere 
kosten voor het onderwijsleerpakket (10.500 euro) en computerkosten (8.000 euro o.a. schoolintranet 
en implementatie nieuw netwerk).  
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 2.000 euro. Ook de lasten van de 
vereniging zijn hier verwerkt, welke 5.000 euro lager uitkomen (minder leerlingactiviteiten). Daar staan 
hogere overige instellingslasten tegenover. Dit wordt vooral veroorzaakt door 2 doorverwijzingen 
waarvoor Berséba ruim 3.600 euro per leerling voor in rekening brengt.  
De begrote financiële baten komen door een waardestijging hoger uit.  
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Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Immateriële vaste activa                 -                  -                  -  
Materiële vaste activa               147                104                116  
Financiële vaste activa               195                186                171  
Totaal vaste activa              342               291               287  

       
Voorraden                 -                  -                  -  

Vorderingen                60                 83                 68  
Liquide middelen               456                403                386  
Totaal vlottende activa              516               486               453  

       
Totaal activa               858                776                740  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               297                273                253  
Bestemmingsreserves publiek                 -                  -                 30  
Bestemmingsreserves privaat               330                313                293  
Bestemmingsfonds publiek                -                 -                 -  
Bestemmingsfonds privaat                -                 -                 -  
Eigen vermogen              626               586               576  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               113                 97                 87  
Langlopende schulden                 -                  -                  -  
Kortlopende schulden               119                 93                 77  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               858                776                740  
 
De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf 
opgenomen. Het resultaat van 2021 is verwerkt in de reserves.   
 
In 2021 is er voor ruim 66.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 
van 54.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 23.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 
de activa is gestegen. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
ICT 22.414 euro 
Overige materiële vaste activa 43.400 euro 
Totaal 65.814 euro 

 
De investeringen in ICT hebben betrekking op digiborden en Chromebooks. Onder de overige materiële 
vaste activa zijn geïnstalleerde zonnepanelen verwerkt.  
 
De waardevermeerdering van de private effecten zijn onder de financiële vaste activa tot uiting 
gebracht.  
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De reserves zijn met circa 40.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
reserves.  
 
De voorzieningen zijn met 16.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 20.600 euro 
gedoteerd en ruim 4.000 euro onttrokken (klimaatinstallatie). Daarnaast is er op basis van het 
personeelsbestand een voorziening voor jubileumuitkeringen. 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Onderbouw totaal 76 69 70 74 70 70 
Bovenbouw totaal 74 77 74 70 75 71 
Totaal 150 146 144 144 145 141 

 

 

 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. De afname in 2021 was groter dan verwacht. Voor de komende jaren worden de 
leerlingaantallen stabiel ingeschat, al wordt er op termijn een daling verwacht. De verwachte instroom 
is gebaseerd op een gemiddelde instroom van de afgelopen jaren.  
 

FTE 
Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Leerkracht 7,49 8,01 8,12 7,97 7,44 6,74 
Onderwijsondersteunend personeel 2,30 1,81 1,58 1,58 1,58 1,58 
Schoonmaak 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Vervanging eigen rekening 0,29 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 
Totaal 11,38 11,51 11,20 11,04 10,51 9,81 

 

100
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. Zoals eerder gesteld is er in 2021 meer ingezet dan begroot. Dit betreft zowel inzet leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel en vervangingsinzet.  
 
Toekomstig is, aan de hand van de leerlingaantallen, gerekend met een formatie die financieel gezien 
ook passend is. Jaarlijks wordt aan de hand van de definitieve leerlingaantallen bepaald in hoeverre de 
formatie op peil kan blijven, dan wel uitgebreid of verder verminderd dient te worden. Vanaf schooljaar 
2024/25 lijkt er daadwerkelijk met een groep minder gewerkt te moeten worden. De daadwerkelijke 
leerlingaantallen, maar ook de vereenvoudiging van de bekostiging kunnen zorgen voor een andere 
benodigde/mogelijke inzet.  
 
 
 
 
 

Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen                 972                  941                      911                  870  
Overige overheidsbijdragen                   -                    -                        -                    -  
Overige baten                    13                    16                        16                    16  
Totaal baten                985                  956                      927                  886  

  
       

Lasten         

Personele lasten                 771                  790                      790                  763  
Afschrijvingen                   23                    27                        28                    21  
Huisvestingslasten                   47                    49                        49                    49  
Leermiddelen                   63                    50                        50                    50  
Overige instellingslasten                   58                    57                        57                    57  
Totaal lasten                 962                  972                      974                  939  

  
       

Saldo baten en lasten                  22                  -16                      -47                  -54  
  

       

Saldo fin. baten en lasten                   17                      9                         9                      9  
  

       

Nettoresultaat                   40                     -8                       -38                   -45  
 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de komende 
jaren oplopende negatieve resultaten zien. Dit komt met name door het aanhouden van het huidige 
aantal groepen. In de begroting van 2022 is daarnaast een afboeking van een vordering op het 
ministerie van OCW verwerkt, wat de belangrijkste reden is voor het negatieve resultaat. Deze afboeking 
bedraagt 40.000 euro en wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-
2023.  
Vanwege een (fictieve) vermindering van het aantal groepen per schooljaar 2024/25 lijken de resultaten 
daarna positiever uit te gaan komen. Er zal echter van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang 
van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Dit hangt mede af van de 
vermogenspositie.  
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De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting is het zo lang als mogelijk aanhouden van de 
huidige 7 groepen gerelateerd aan de mogelijkheden binnen de begroting.  
 

Balans  
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

Materiële vaste activa               147                127                114                108  
Financiële vaste activa               195                180                180                180  
Totaal vaste activa              342               307               294               288  

         
Vorderingen                60                 12                 12                 12  
Liquide middelen               456                468                456                430  
Totaal vlottende activa              516               480               468               442  

         
Totaal activa              858               788               763               731  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve               297                260                216                166  
Best. reserve publiek                 -                  -                  -                  -  
Best. reserve privaat               330                322                328                333  
Eigen vermogen              626               582               544               499  

  
       

Voorzieningen              113                126                140                153  
Kortlopende schulden              119                 79                 79                 79  

  
       

Totaal passiva              858               788               763               731  
 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen doordecentralisatie 
van huisvesting plaatsgevonden.  
 
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen.  
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren naar verwachting 
af zullen nemen. Dit is een gevolg van de relatief hoge investeringen in 2021. Na 2022 is er gebruik 
gemaakt van (beperkte, maar wel realistische) stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen. 
Voor 2022 zijn er zeer beperkte investeringen begroot.   
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de lage geplande onttrekkingen in de 
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; schilderwerk en verlichting 
welke in 2025 worden verwacht.  
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Financiële positie 
Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De 
organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de 
toelichting.  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvabiliteit 0,50 0,75 0,73 0,74 0,71 0,68 
Weerstandsvermogen inspectie 0,05 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 
Liquiditeit 1,50 5,23 4,26 6,08 5,93 5,60 
Rentabiliteit n.v.t. 1,10% 3,15% -0,80% -4,13% -5,09% 
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 0,72 0,67 0,61 0,52 0,41 

 
De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk 
geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om in overleg te treden. De overige normen zijn dermate 
laag gesteld, dat deze vrijwel nooit in zicht komen. Hieronder worden per kengetal nog kort wat 
overwegingen geschetst:    
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 
lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan 
vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.  
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 
de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 
berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 
gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 
financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15% 53,25% 48,38% 48,40% 47,16% 44,88% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 20,95% 15,44% 14,13% 11,20% 6,63% 

 
De norm betreft een algemene norm. Inclusief privaat vermogen wordt hier ruimschoots aan voldaan.  
 
De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden. 
Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo hoog als de 
kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  
 
De rentabiliteit is dit jaar positief, maar wordt voor komende jaren negatief begroot. De rentabiliteit is 
in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er 
redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de 
buffers daar hoog genoeg voor zijn. De inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen 
van de financiële positie.  
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De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen, wat niet van toepassing 
is. Onze vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden 
wij een algemene buffer van 15% aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat 
uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te 
brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig 
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 
vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt; 

o Voor 2023 (waarschijnlijk uitstel naar 2024) dient de voorziening groot onderhoud vermoedelijk 
te worden omgezet naar een nieuwe systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er zoals het er 
nu naar uitziet een hogere stand van de voorziening benodigd is (wat ten koste gaat van het 
eigen vermogen). De omvang is nog onbekend. 

 
 

Bijlage: verslag intern toezicht 2021 
In het jaar 2021 heeft de raad van toezicht afzonderlijk van het bestuur vergaderd. Er hebben 
schoolbezoeken door toezichthouders plaatsgevonden (werkgeverschap). Daarbij vinden gesprekken 
met de leerkrachten plaats.  
Het bestuur verslag met de jaarrekening over het jaar 2021 is door de toezichthouders goedgekeurd 
en getekend. Daarbij is specifiek de rechtmatigheid en doelmatigheid vastgesteld, met in achtneming 
van de informatie uit het accountantsrapport. De begroting van het jaar 2022 is door de 
toezichthouders goedgekeurd.  
Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2021: Van Ree accountants. 
Periodiek zijn er door de directeur managementrapportages verstrekt aan de toezichthouders. Er is 
jaarlijks contact met vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders (de plaatselijke kerken in 
Montfoort), alsook met vertegenwoordigers van de medezeggenschap raad. Er zijn contacten geweest 
met de burgerlijke gemeente, waaronder de wethouders. Met de Inspectie van het Onderwijs zijn 
geen contacten geweest.  
Zowel de leden van het bestuur als de leden van het toezichthoudend orgaan wonen scholings- dan 
wel informatiebijeenkomsten bij, doorgaans uitgaand van de VGS en van Erdee-media 
groep(woordvoerderstraining). Voor zover mogelijk is nagegaan of wettelijke veranderingen in de 
school zijn geïmplementeerd. Jaarlijks evalueert het bestuur samen met de raad van toezicht het 
bestuurlijk handelen. Dit jaar is ook het handelen van de toezichthouders en bestuur naast de 
opgestelde code goed bestuur gelegd  en de verbeterpunten die hieruit voortkwamen zijn 
doorgevoerd. 
Bestuur: 
Dhr. W. Hoepel directeur bestuurder; Bezoldigd.  
onbezoldigde nevenfuncties: bestuurslid (secretaris) SGP afdeling Scherpenzeel, bestuurslid SBML 
(voorzitter gebruikersraad Hoflandhal), begeleider begeleid wonen stichting Parousie, websitebeheer 
evangelisatiepost Alkmaar. 
 
Toezichthouders (onbezoldigd) 
Dhr. A. van Brummelen, (voorzitter) 
aandachtsgebied: Financiën, kwaliteit onderwijs en zorg  
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Bezoldigde nevenfuncties zijn: docent economie Driestar Collega Gouda.  
Onbezoldigde nevenfuncties zijn: diaken GG Woerden, voorzitter zondagschool. 
 
A. W. van Schaik (secretaris) 
Aandachtsgebied: secretatriaat 
Bezoldigde nevenfuncties: eigenaar Invention engineering 
Onbezoldigde nevenfuncties zijn: penningmeester Stephanos werkgroep Montfoort, kerkvoogd HHG 
Montfoort 
 
P. W. Roozeboom (tweede voorzitter) 
Aandachtsgebied: personeel en identiteit 
Bezoldigde nevenfuncties: eigenaar Roinstad 
Onbezoldigde nevenfuncties zijn: diaken, penningmeester,  HG Montfoort, voorzitter evangelisatie 
commissie. 
 
 
M. J. van Schaik 
Aandachtsgebied: Huisvesting, ICT en onderhoud.  
Bezoldigde nevenfuncties zijn: AB-midden Nederland, bedrijfsverzorging 
 
C.I. van Dijke 
Aandachtsgebied: Financiën, kwaliteit onderwijs en zorg  
Bezoldigde nevenfuncties: eigenaar Van Dijke O.G. en van Dijke plan ontwikkeling , Van Dijke beheer 
B.V. 
Onbezoldigde nevenfuncties zijn: kerkvoogd HHG Montfoort, bestuurslid stichting solidariteitsfonds  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 146.789     104.420     
Financiële vaste activa 195.295     186.134     

342.084         290.554         

Vlottende activa
Vorderingen 59.917       82.859       
Liquide middelen 455.838     403.087     

515.755         485.946         

Totaal 857.839         776.500         

PASSIVA

Eigen vermogen 625.948         586.240         

Voorzieningen 112.856         97.293          

Kortlopende schulden 119.034         92.967          

Totaal 857.839         776.500         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

Baten
Rijksbijdragen 971.721         892.561         904.798       
Overige baten 13.069           15.600          19.666         

Totaal baten 984.790         908.161       924.463       

Lasten
Personeelslasten 770.618         746.930         761.978       
Afschrijvingen 23.444           22.659          25.991         
Huisvestingslasten 47.191           49.750          47.771         
Overige lasten 121.183         99.525          93.248         

Totaal lasten 962.437         918.864       928.988       

Saldo baten en lasten 22.353           10.703-         4.525-          

Financiële baten en lasten 17.355           8.500           14.656         

RESULTAAT BOEKJAAR 39.708           2.203-           10.131         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 39.708 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 23.765          
Bestemmingsreserves privaat 15.943          

Totaal 39.708         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 22.353       4.525-         

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 23.444       25.991       
- Mutaties van voorzieningen 15.563       10.604       

39.007       36.595       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 22.942       14.935-       
- Mutaties kortlopende schulden 26.069       15.672       

49.011       737           

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 110.371     32.807       

Ontvangen interest 17.355       14.656       

Totaal 17.355       14.656       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 127.726     47.463      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 65.814-       14.666-       
Mutaties overige financiële vaste activa 9.161-         15.255-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 74.975-      29.921-      

Mutatie van liquide middelen 52.751       17.542       

2021 2020
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 10-20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 10
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 15 Leermethoden 8-10
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/kopieerapperaat 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden/touchscreens 8 Zonnepanelen 15

Financiële vaste activa

Effecten (looptijd langer dan één jaar)
De effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten 
en lasten worden verwerkt.

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

16 juni 2022
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Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2021-2022 dat betrekking heeft op 2021 en de in 2021 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

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

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 
waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening 
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 110,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 6.583            315               6.267            -                   -                  165                6.103             6.583             480                
Inventaris en apparatuur 143.123         71.384           71.738           22.414           -                  17.100            77.052           165.536          88.484           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 47.101           20.687           26.414           43.400           -                  6.180              63.634           90.501           26.867           

Totaal 196.806         92.387           104.420         65.814           -                  23.444            146.789          262.620          115.831          

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2021

Langlopende effecten * 186.134         9.161              -                    -                    195.295          

Totaal 186.134         9.161              -                    -                    195.295          

* Langlopende effecten
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2021

Aandelen 186.134         9.161              -                    -                    195.295          

Totaal 186.134         9.161              -                    -                    195.295          

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 9.024              1.836             
OCW/EZ 39.305            38.775           
Gemeenten en GR's -                    0                   

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 11.587          42.247           
  Overige overlopende activa                   1 0-                   
Overlopende activa 11.588            42.247           

Totaal 59.917            82.859           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 455.839         403.087          

Totaal 455.838          403.087          

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2021 2020

2021 2020

De reële waarde van de effecten bedraagt per 31 december 2021 €195.295,-  De effecten zijn privaat gefinancierd.

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 273.046         23.765            -                    296.811          

273.046         296.811          

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 313.194         15.943            -                    329.137          

313.194         329.137          

Totaal 586.240         39.708            -                    625.948          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 8.695            -                   -                  375                8.320             -                    8.320             
Voorziening voor groot onderhoud 88.598           20.000           4.062            -                    104.536          6.752             97.785           

Totaal 97.293           20.000           4.062            375                112.856          6.752             106.104          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 8.695            -                   -                  375                8.320             -                    8.320             

8.695            -                   -                  375                8.320             -                    8.320             

Stand per 31-12-2021Stand per 1-1-2021
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Kortlopende schulden

Crediteuren 35.430            12.286           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 29.794            25.411           
Schulden ter zake van pensioenen 9.643              13.699           
Kortlopende overige schulden 14.783            13.377           

89.649            64.773           

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 3.813            4.109             
  Vakantiegeld en -dagen 25.571          24.085           
  Overige overlopende passiva -                  0-                   

Overlopende passiva 29.385            28.194           

Totaal 119.034          92.967           

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

Subsidie inhaal en 
ondersteuningsprogramma's IOP32813 2020-2021

Studieverlof 2020-2021 2020-2021

Studieverlof 2021-2022 2021-2022
Subsidie impuls en 
bewegingsonderwijs IIB210055 2021-2022
Subsidie inhaal en 
ondersteuningprogramma's IOP5-32813 2021

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -               -               -               -                 -                -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -               -               -               -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2021 2020
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 840.476         816.609         817.521         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 9.479             3.800             9.779             
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 78.870           31.027           31.135           

88.349           34.827           40.914           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 42.896           41.125           46.363           

Totaal 971.721         892.561         904.798         

Overige baten

Ouderbijdragen 4.590             5.300             4.302             

Overige
  Verenigingsbaten 6.341             10.300           8.262             
  Giften inz ANBI-instelling 835                -                    882                
  Overige baten personeel 1.200             -                    4.178             
  Overige 103                -                    2.043             

8.479             10.300           15.364           

Totaal 13.069           15.600           19.666           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 577.611         529.567         559.924         
Sociale lasten 80.779           92.716           74.888           
Premies Participatiefonds 283                492                491                
Premies VFGS 20.633           19.474           19.509           
Pensioenlasten 85.581           77.181           80.751           

764.886         719.430         735.564         

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 375-                -                    348                
Personeel niet in loondienst 8.148             -                    446                

Overige
  (Na)scholingskosten 5.248             10.000           18.328           
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 2.825             6.000             10.194           
  Kosten werving personeel 225                2.000             250                
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 3.283             3.000             1.434             
  Representatiekosten personeel 1.135             3.000             3.439             
  Kosten federatie 17                  -                    -                    
  Overige 432-                3.500             1.584             
Totaal overige 12.300           27.500           35.229           

20.073           27.500           36.023           

Af: uitkeringen 14.341-           -                    9.609-             

Totaal 770.618         746.930         761.978         

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 12 FTE. (2020 12)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 165                165                165                
Inventaris en apparatuur 17.100           14.810           14.802           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 6.180             7.684             11.024           

Totaal 23.444           22.659           25.991           

Huisvestingslasten

Onderhoud 1.135             5.000             4.034             
Energie en water 16.391           16.500           15.747           
Schoonmaakkosten 5.674             5.000             4.219             
Belastingen en heffingen 852                1.000             1.117             
Dotatie voorziening onderhoud 20.000           20.000           20.000           
Bewaking/beveiliging 1.230             1.250             1.233             
Overige 1.909             1.000             1.421             

Totaal 47.191           49.750           47.771           
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2021 Begroting 2021 2020
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 20.033           19.500           19.137           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 3.025             2.500             3.328             
Telefoon- en portokosten e.d 2.188             3.000             2.755             
Kantoorartikelen -                    -                    16                  
Verenigingslasten 13.719           18.800           8.264             
Bestuurs-/managementondersteuning -                    1.500             620                

38.965           45.300           34.119           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 293                500                229                

293                500                229                
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 31.716           21.250           28.975           
Computerkosten 21.759           13.500           11.942           
Kopieer- en stencilkosten 7.710             7.500             7.200             
Overige lasten 1.995             1.500             404                

63.180           43.750           48.521           
Overige
Kantinekosten 1.193             2.500             1.532             
Cultuureducatie 879                2.000             1.448             
Abonnementen 1.771             1.500             2.505             
Verzekeringen 136                175                598                
Medezeggenschapsraad 235                300                235                
Overige 14.531           3.500             4.061             

18.745           9.975             10.379           

Totaal 121.183         99.525           93.248           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 3.025             2.500             3.328             

Accountantslasten 3.025             2.500             3.328             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 9.086             8.500             15.255           
Waardeveranderingen financiële vaste activa 
en effecten 9.161             
Rentelasten 891-                -                    599-                

Totaal 17.355           8.500             14.656           
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2021

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 60.695
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.962
Subtotaal € 71.657

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 121.799
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging € 71.657

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 0,9                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 56.671
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.619
Subtotaal € 65.290

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 112.174
Bezoldiging € 65.290

WNT-verantwoording 2021 - Christelijke schoolvereniging "Obadja" 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Christelijke schoolvereniging "Obadja"  van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Christelijke schoolvereniging "Obadja" is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond
van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 124000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

WE Hoepel
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
J. Leeflang Voorzitter  afgetreden in 2021
M.J. van Schaik Lid
G.J.A. van Brummelen Voorzitter
P.W. Roozenboom Lid
A. van Schaik Lid
C.I. van Dijke Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Er is een leasecontract afgesloten met ISO-Groep inzake het kopieerapparaat.
Het contract is ingegaan op 01-06-2018 en heeft een looptijd van 20 kwartalen met een kwartaalbedrag van € 1.376 
(excl. BTW).
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OVERIGE GEGEVENS

45



Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Christelijke 

Schoolvereniging "Obadja" 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Christelijke Schoolvereniging "Obadja" te 

Montfoort gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Christelijke 

Schoolvereniging "Obadja" op 31 december 2021 en van het resultaat over 

2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

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

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

  

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

  

Wij zijn onafhankelijk van Christelijke Schoolvereniging "Obadja" zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).  

 

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

basis voor ons oordeel.  

 



 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

  

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

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

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

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

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

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

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

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

 

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

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

en fraude ontdekken.  

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

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

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

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



 

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

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

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

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

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

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

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

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

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

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

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

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 16 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

T. van Dolderen RA MSc 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE BASISSCHOOL MET DE BIJBEL HET KOMPAS

Baten

Rijksbijdragen      971.721 892.561    904.798    
Overige baten 1.303        -               6.220        

Totaal baten 973.024    892.561    911.018    

Lasten
Personeelslasten 770.618    746.930    761.978    
Afschrijvingen 23.444      22.659      25.991      
Huisvestingslasten 47.191      49.750      47.771      
Overige lasten 107.465    80.725      84.985      

Totaal lasten 948.718    900.064    920.725    

Saldo baten en lasten 24.306      7.503-        9.706-        

Financiële baten en lasten 541-           -               134-           

Netto resultaat 23.765      7.503-        9.840-        

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen 4.590        5.300        4.302        
Ledencontributies 667           2.500        1.392        
Collecten kerken/donaties/giften 2.080        2.000        1.882        
Bijdragen overblijven 4.429        5.200        5.870        
Overige baten -               600           -               

Totaal baten 11.766      15.600      13.445      

Lasten
Personele lasten 2.290        -               2.261        
Kosten begeleiding/ondersteuning 29            -               18-            
Jubilea 225           1.600        -               
Representatiekosten 900           2.800        -               
Leerlinggebonden activiteiten 2.298        7.000        1.495        
Lasten overblijven 4.886        5.200        4.060        
Overige lasten 3.091        2.200        467           

Totaal lasten 13.719      18.800      8.264        

Saldo baten en lasten 1.953-        3.200-        5.182        

Financiële baten en lasten 17.896      8.500        14.790      

Netto resultaat 15.943      5.300        19.971      

2021 Begroting 2021 2020
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