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Jaarverslag Johannes Calvijnschool 2021. 

Voorwoord 
 
Bij dezen bieden wij het jaarverslag over het jaar 2021 van de Johannes Calvijnschool 
(bestuursnummer 48933) aan. 
Op verzoek van het bestuur is dit een verkorte versie. 
We zien het als een middel waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid 
en de resultaten die hieruit voortgekomen zijn. 
Hier en daar worden de lijnen doorgetrokken naar het begin van 2022. 
De financiële paragraaf is een apart document. 
 
Namens de direc e van de Johannes Calvijnschool te Urk, 
Sj. Post en D.J. Taanman 
Maart 2022 
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Jaarverslag Johannes Calvijnschool 2021. 

Algemeen 
 
De Johannes Calvijnschool is een reformatorische school en gaat uit van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk. De school is opgericht in 1963. 
 
De noodzaak tot het s chten van de school ligt in een gevoelde noodzaak om de kinderen 
onderwijs te geven overeenkoms g de reformatorische levensovertuiging.  
 
De medezeggenschapsraad telt drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens 
het personeel. De GMR van de vier ref-scholen wordt vertegenwoordigd door twee 
afgevaardigden van de medezeggenschapsraad, een ouder en een personeelslid. 
 
De school hee  een tweehoofdige direc e, een directeur en een adjunct directeur, die tevens 
de func e van Interne Begeleider hee . Er zijn 16 leerkrachten ( we hebben een ICT-er,  een 
rekencoördinator, een taal coördinator, een de HB-coördinator, en  een  veiligheidscoördinator). 
Verder zijn aan de school zeven onderwijsassistenten/RT-ers, twee handwerkjuffrouwen en 
een conciërge verbonden. De school telde op 1 oktober 2021  214 leerlingen, verspreid over 
9 groepen. De negende groep is een extra groep 5. Groep 0/1 is de instroomgroep en vangt 
de leerlingen op die tussen 1 febr. en 1 mei 2021 de lee ijd bereiken van 4 jaar. Zodat het 
totaal aantal leerlingen op 1 mei 2022, 227 is.  De Johannes Calvijnschool wordt bezocht door 
leerlingen van ouders die de grondslag en de doelstelling van de vereniging, zoals deze 
verwoord zijn in de schoolgids en op het aanmeldingsformulier, onderschrijven. 
 
Kerkelijke herkomst van de leerlingen (teldatum 1 oktober 2021): 
47 % van de leerlingen komt van Oud Gereformeerde huize, 23% van de leerlingen is Chr. 
Geref. (Bewaar het Pand), 5 % is kerkelijk verbonden aan de Geref. Gemeente, 9 % aan de 
Geref. Gem. in Ned., 10 % aan de Hersteld Herv. Kerk, 3 % aan de Vrije Ger. Gemeente en 3% 
aan de Chr. Geref. Kerk Oost en 1 % aan P.K.N. de Bron. 
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Jaarverslag Johannes Calvijnschool 2021. 

Onderwijs 
 
Onderwijs jd 
Door de maatregelen aangaande de verspreiding van het virus was het niet mogelijk om na de 
kerstvakan e te starten. De school hee  vanaf 4 januari thuis onderwijs georganiseerd, onder 
toezicht en met medewerking van de ouders en met aansturing en begeleiding vanuit de 
school, die steeds voor lespakketjes zorgde. Oudste kinderen haalden op maandag de 
pakketjes op en deze werden vrijdags ingeleverd en door de leerkrachten nagekeken en 
voorzien van feedback.  Vanaf maandag 25 januari mochten we weer volledig lesgeven. 
 
Onderwijskundige speerpunten 
Deze staan verwoord in het schoolplan 2019-2023. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in een 
jaarplan. Dit jaarplan wordt met het team aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. Daarbij 
wordt vanuit een collec eve ambi e het nieuwe jaarplan naar draagkracht en 
verantwoordelijkheid opgesteld. Tevens worden de interne en externe analyses genoemd, 
hier worden hier speerpunten aangekoppeld, deze speerpunten vormen de basis waarop de 
scholing schoolbreed en individueel wordt afgestemd. De planningen en overzichten zijn te 
vinden in de managementrapportage van kwartaal 3 van het jaar 2021. 
 
Scholing     
“Vaak denken we aan teamontwikkeling op het moment dat we als team een probleem ervaren, 
 maar voor succesvolle teams is teamontwikkeling een vast onderdeel van het werk. Het houdt hen 
scherp en zorgt ervoor dat ze zich blijven verbeteren.” 
Vanuit een collectieve ambitie hebben we de keus gemaakt voor de training PCM; Het model maakt  
patronen in gedrag inzichtelijk. Deze zijn door iedereen te herkennen. Teamleden leren elkaar beter 
begrijpen en waarderen elkaar in kwetsbaarheid en talent. Werken aan interne communicatie in het 
team. Alle medewerkers hebben een profiel ingevuld, het leert onszelf en de ander beter begrijpen. 
Vervolgens hebben we bijeenkomsten gehad waarbij we elkaar hebben leren waarderen in 
kwetsbaarheid en talent: Wat laat ik zien? Wat zie ik bij jou? Hoe kan ik liften? Hoe kan ik jou 
bereiken? Hoe maak je contact met mij? 
 
Wat hebben we meegekregen? 
Ieder teamlid is een deel is van het geheel, daarbij voelen we vaak niet aan hoe bepaalde zaken bij de 
ander binnenkomen, De ene gaat het makkelijk af om zaken bespreekbaar te maken,  er wordt 
opgemerkt dat sommigen  het moeilijk vinden om zaken bespreekbaar te maken. 
  
Hierbij zijn drie zaken van belang: 
1. De inhoud; dat zijn de feiten en meningen die je hebt en die je uitspreekt. 
2. De procedure, dat zijn de afspraken die gelden of die je maakt hoe we met dingen omgaan.  
3. Daar tussen zit het proces, dat is de onderlinge relatie, verhoudingen, sfeer en energie en hoe 

je zaken bespreekbaar maakt, de toon van het gesprek kan de ander meenemen. 
Besproken is dat de ene sterk kan zijn in de ene zaak en de andere juist in de andere genoemde 
 zaken. Waar ben je sterk in en waar kun je nog in groeien? Een juiste balans is van groot belang.  
- Elkaar accepteren, ook als je niet achter de inbreng staat, ervan uitgaan dat je overtuiging 

anders mag zijn dan de inbreng en zonder oordeel je eigen inbreng blijven waarderen. Het 
kunnen afwijzen van gedrag met behoud van relatie is noodzakelijk om de cultuur op school te 
professionaliseren.  

- Praat niet over de ander als diegene er zelf niet bij is, maar deel het met de persoon in 
kwestie. 
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- Proces en inhoud scheiden. Proces is de manier en sfeer waarop het gesprek plaatsvind en de 
inhoud of je het er mee eens bent. De sleutel zit in je eigen batterij, moet je iets vinden van 
wat de ander vind? Hoe heb jij het begrepen? Op welke manier maak je dat kenbaar? Zorg dat 
je eigen gedrag oké is. 

- Wil je echt contact? Hoe ga je elkaar begrijpen? Ga je naar elkaar toe en is er vertrouwen om 
open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan? Durf je te delen hoe je het gezegde voor jezelf 
hebt gevoeld, hebt gezien en bedoeld?  

- Vieren en genieten van wederzijdse inzet, je weet waarvoor en waarom je het doet.  
- Probeer distress te voorkomen: op een negatieve manier vervullen van je behoefte, gedrag 

van de ander niet als uitgangspunt te nemen voor je reactie en gedrag richting de ander. Zet je 
kwaliteit op een positieve manier in. Iedereen anders mag denken en de ander kan ook een 
stukje van de werkelijkheid hebben. 

- Goed luisteren betekent dat je laat zien dat je iets doet met informatie. 
 
Samenvatting van gesprekken 
We hebben afgesproken dat ieder een focus heeft ten aanzien van teamontwikkeling op wat goed 
gaat en dat ook uitdraagt, zodat de ander kan aanhaken. Anderzijds is ook besproken dat we ons 
bewust zijn geworden wat aandacht vraagt en hoe we daaraan kunnen werken. We willen graag dat 
we als team in staat zijn elkaar te helpen en openstaan om elkaar te helpen, dat betekent dat je 
samenwerkt, elkaar helpt, aanspreekt als het niet goed gaat en dat ook van elkaar accepteert. We 
hebben geleerd dat we ons niet moeten irriteren aan de ander die niet brengt wat jij brengt. Op 
momenten dat het moeilijk gaat, zijn er teamleden die de juiste keuzes kunnen maken ten aanzien 
van teamontwikkeling. Dat kan alleen als ieder persoonlijk wil ontwikkelen en als je bereid bent om 
in de spiegel te kijken en elkaar op een sportieve manier eerlijk benaderd. Ga je uit van vertrouwen, 
dan leg je achteraf verantwoordelijkheid af, dan kan er wel al iets mis zijn gegaan. Ga je uit van een 
meer controlerende rol om sneller in te grijpen, kan dat voor de ene effectiever zijn, en voor de 
andere beknellend worden ervaren en zodoende minder of niet tot ontplooiing komen. Bij duidelijke 
afspraken gaat het niet om vertrouwen, maar om je te houden aan afspraak is afspraak. 
Het is een feit dat we allen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  
 
Besproken doelen 
In gezamenlijkheid maar ook individueel werken aan de  punten wat te doen bij een M2 groep om 

samen door te groeien naar een M3 team.  
- Werken aan mogelijkheden om groepscompetenties te creëren en te vertonen  
- Kritisch situaties bespreken  
- Normen en omgangsregels expliciet maken.  
- Feedback op elkaar gewoner maken 
 
Conclusie 
Teamontwikkeling betekent dat we ander gedrag laten zien. Je moet dat wel willen. Als je vast 
gelooft dat een ander dat niet kan of wil, accepteer elkaar en behoud de relatie en laat door je eigen  
gedrag de ruimte aan de ander om aan te haken. Vertrouwen herstel je met ander gedrag. Laat zien 
dat we in staat zijn kritische situaties zelf op kunnen lossen en gaan staan waar je wilt staan. Op 
belangrijke momenten elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek gaan en karakter tonen. Dat zijn de 
professionele medewerkers. Deze teamspirit maakt mij het meest trots, we hebben een goed  
team, waar het acceptatieniveau hoog is. Een team waar medewerkers elkaar versterken, er op de  
juiste momenten voor elkaar zijn om te helpen of open te staan om geholpen te worden. Dan val je 
niet in je eigen distress als bepaalde zaken niet lukken, of dat je ergens moeite mee hebt.  
Aan verantwoordelijkheden zitten consequenties, echter pas nadat de  
wederzijdse verwachtingen zijn besproken. Wij zijn allen drager van deze nieuwe cultuur en ik heb 
het vertrouwen dat ieder deze drager kan zijn. 
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Ontwikkelingen voor volgend cursusjaar 
We hebben inzicht in ons eigen gedrag en in het gedrag van de ander gekregen, om de vertaalslag te 
maken is er een verdieping nodig. Verschillende keren is de naam Anja Rosendaal genoemd, met  
name het uitspelen en omgaan met feedback en het leren om kritische situaties te bespreken. 
Veel genoemd is hoe gaan we verder met verschillend gedrag van kinderen, een verdieping van PCM 
inzichten ten aanzien van kinderen. Ook kindgesprekken zijn genoemd. Gaan we nadenken over het  
vormgeven van een driehoeksgesprek. Daarin het kind laten vertellen hoe hij/zij het de  
achterliggende periode heeft gedaan. Dat kan zelfs bij een kleuter die wat dingen laat zien in de klas. 
Het krachtige is: je beschikt samen over dezelfde info, ziet dezelfde dingen gebeuren. Daarbij zijn 
mogelijkheden genoemd om dit aan PCM te koppelen, dan richt je je op het zijn van het kind en 
maak je via PCM ook dingen wat concreter. Verder is teambuilding genoemd naar aanleiding van het 
laatste teamuitje. Dat was een succes, we gaan nadenken over een teamuitje waarin ook 
samenwerken en elkaar beter leren kennen een thema zijn.  
 

Interne en externe audi ng 
De IB-er voerde coachingsgesprekken met collega’s en hield om de 2 maanden met iedere 
leerkracht een IB-gesprek. De directeur doet bezoeken in de klassen; dit wordt door de 
direc e en het personeel gewaardeerd. Over de resultaten waren we tevreden. In 2020 
hebben we in het kader van afspraken binnen ons samenwerkingsverband als direc e en 
zorgcoördinator bezoeken gebracht aan andere reformatorische scholen. Met die externe en 
interne audits doen we onze winst. We zien  terug op leerzame en verrijkende gesprekken. In 
het najaar van 2021 hielden we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. Het verslag 
bestond uit twee hoofdstukken: 1. Algemeen en 2. Verbeterpunten/opmerkingen. In een 
bijlage werd de uitslag in percentages uitgedrukt. We zijn er blij mee dat zoveel ouders op alle 
onderdelen hun tevredenheid te kennen gaven. In de maand november 2021 hee  het 
bestuur het verslag en bijlage ontvangen. In het jaar 2024 hopen we weer een 
tevredenheidonderzoek te houden. Met alle personeelsleden is een func oneringsgesprek 
geweest. Het resultaat is posi ef en zijn er geen urgente zaken die aandacht vragen. Ook de 
directeur hee  een beoordelings- en func oneringsgesprek gehad met twee leden van het 
Algemeen Bestuur. Ook dit resultaat stemde tot dankbaarheid en tevredenheid. 
 
Beoordeling inspectie 
Op 3 september 2020 heeft de inspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij het schoolbestuur. Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de 
onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast 
is met het bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen. 
Verder is gesproken over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het 
verzorgen van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. 
Ten slotte is ook de financiële situatie van het bestuur aan de orde geweest. Tijdens het 
onderzoek hebben is samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s 
zijn bij het bestuur en de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het 
schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maakt. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op 
een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.   
 
Op 15 februari 2021 heeft de inspectie een onderzoek in het kader van het 
doorstroomonderzoek Schoolloopbanen COVID-19 afgenomen. Het gesprek geldt als officieel 
contactmoment. De leden van directie hebben documenten aangeleverd en hebben een  in 
een gesprek met dhr. E. Biesta, inspecteur onderwijs vragen beantwoord (via Teams). 
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Besproken is de reguliere adviesprocedure en welke invloed de actuele omstandigheden als 
gevolg van COVID-19 hebben op het adviesproces. De inspecteur is tevreden over de 
procedure toelating tot voortgezet onderwijs. Verder zijn er vragen gesteld over het identiteit 
met betrekking tot digitalisering en de vraag wat we veranderd hebben n.a.v. de landelijke 
aandacht m.b.t. seksuele opvoeding. We hebben de voortgang m.b.t. de digiborden gedeeld 
en de implementatie van de brochure opvoeding gedeeld en gewezen op de 
beslissingsbevoegdheid van bestuur waar deze zaken aandacht hebben. Gewezen is dat de 
inspectie op deze materie gaat handhaven in de toekomst. De analyse van de schoolsituatie 
en schoolplan riep geen concrete vragen op. Hij gaf aan dat zijn onderzoek aangeeft dat de 
school bewust is van de manier waarop we het onderwijs vorm geven en kunnen verbeteren 
en gaf daarvoor een compliment. Goed is dat er gebruik wordt gemaakt van 
evaluatiemomenten en verbeteringen vanuit een collectieve ambitie geïmplementeerd 
worden. Er zal in het komende schooljaar geen verder onderzoek op school plaatvinden. 
 
 
De opbrengsten van de leerlingen van groep 8 (Centrale Eindtoets) 
 

Jaar  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 
Aantal leerlingen 19 22 21 30 27 
Gecorrigeerde score 
school 

534,9 535,5 534,9 536,8 535.9 

Gecorrigeerde score LG 534,6 535,2 534,9 535,7 534,5 
Afwijking + 0,3 + 0,3 + 0 + 1,1 + 1,4 

 
De correctie van gewichtenleerlingen is er sinds 2018 niet meer. Aangezien onze school heel 
veel gewichtenleerlingen heeft, is het dus moeilijker om boven het landelijk gemiddelde te 
blijven. Voorheen was er per school een compensatie ten aanzien van de leerling populatie. 
Het streven is om boven het landelijk gemiddelde te blijven. In 2020 is de eindtoets wegens 
corona niet afgenomen. We zijn dankbaar dat we ondanks de Lock down en het werken in 
shiften van dat schooljaar (afname april 2021) goede resultaten mochten behalen. Het 
komende schooljaar gaan we meer aandacht schenken aan taalverzorging en schrijven. 
 
2015-2016 gemiddelde van de JC mag gecorrigeerd worden: 1 leerling met IQ < 80 
2016-2017 gemiddelde van de JC mag gecorrigeerd worden: 1 leerling met IQ < 80 
2017-2018 gemiddelde van de JC mag gecorrigeerd worden: 1 leerling met eigen leerlijn 
2017-2018 gemiddelde van de JC mag gecorrigeerd worden: 2 leerlingen met IQ < 80 
2018-2019 gemiddelde van JC mag gecorrigeerd worden: 1 leerling is in groep 7 ingestroomd 
2019-2020 geen afname wegens corona. 
2020-2021 er is geen correctie. 
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De resultaten uit het LOVS (tussentijdse opbrengsten-afname Midden)Percentage aantal 
risicoleerlingen (D/E scores op CITO-toetsen)  
 

jaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

groep D 
M 
T 

R 
& 
W 

BL SP TL D 
M 
T 

R 
& 
W 

BL SP LT D 
M 
T 

R 
& 
W 

BL SP TL D 
M 
T 

R 
& 
W 

BL SP TL 

1                     

2                     

3 42 41 - 24 - 22 26 - 15 - 14 35 - 26 - 16 40 - 28 - 

4  14 25 7 14  25 18 18 8  24 8 4 4  22 20 14 20 

5  8 20 8 18  7 10 7 8  11 11 11 11  8 21 8 4 

6  21 9 12 16  7 21 11 16  14 8 14 11  19 26 11 7 

7  21 39 31 6  28 52 16 8  28 22 22 15  22 28 18 11 

8  30 38 14 19  37 33 30 23  24 16 16 12  8 0 15 23 
 

Verklarende lijst afkortingen: 
LVS=Leerlingvolgsysteem 

DMT= Drie-minuten-toets (leestoets met losse woorden). Gebruiken we in groep 3 i.p.v. TL 

SP= De nieuwe spellingtoets van Cito: LOVS serie van Cito wordt is vervangen door de versie 3.0. 
Reeds ingevoerd bij alle groepen  

R&W=Rekenen en Wiskunde.  Inmiddels werken we met de nieuwe versie 3.0 . 

Cito Begrijpend lezen LOVS. We noemen deze toets BL. (Groep 4 – 8). Groep 3 nemen we niet af 
i.v.m. problemen met identiteit. Alle groepen zijn begonnen met de nieuwe versie 3.0. 

Ook vermelden we TL. Dit is een afkorting voor Technisch Lezen. De DMT en de AVI gebruiken we 
alleen nog voor kinderen die op lezen uitvallen. (In groep 3 toetsen we alle kinderen met de DMT). 

Percentages risicoleerlingen: Op onze school maken we gebruik van het Leerlingvolgsysteem van Cito 
en ParnasSys. Dit systeem werkt met 5 niveaus. Van A t/m E. D en E zitten in het risicogebied. Van D 
en E zijn de percentages per groep uitgerekend. Cito en inspectie hanteren een norm van 25% D en E 
uitval als grens. In het verleden heeft de inspectie ons gewezen op de grote aantallen leerlingen met 
een hoger leerling-gewicht. Wij mochten hierdoor, als compensatie, niet boven de 35% uitkomen. De 
laatste informatie die we binnenkregen is dat wij niet boven de 30% mogen zitten. Doordat we nu ook 
met ParnasSys werken, kunnen we zien wat de inspectienormen zijn. Dit gebruiken we bij de diepte-
analyse van de toetsen. 

Opmerkingen bij de toetsuitslagen medio leerjaar cursus 2020-2021: 

De DMT-toets is ook dit cursusjaar alleen nog  klassikaal gebruikt voor  groep 3. Deze toets geeft voor 
groep 3 betere informatie dan de toets Technisch Lezen. We zitten met de groep (waarbij de afname 
is gedaan) onder de kritische score van 30%. In de diepte-analyse, bij de evaluatie van de leestoets 
hebben we opmerkingen geplaatst en de doelen uiteengezet. Onze ervaring is dat de afname in juni 
het resultaat van lezen nog beter is. 

Bij de Spellingtoets komt geen enkele groep boven de 30% D/E uit.  

Voor dyslecten en andere leerlingen die uitvallen op spellinggebied gebruiken we o.a. het PI-dictee. 
Deze gebruiken we incidenteel, vandaar dat we dit dictee niet betrekken bij deze rapportage. Wèl 
worden deze dictees in ParnasSys gezet onder de knop ‘individueel’. 
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Bij R&W (rekenen) komt alleen groep 3 boven de 30%-norm. (groep 3a en 3b) De mogelijke oorzaken 
zijn verwoord in de diepte-analyse, bij de evaluatie van de rekentoets hebben we opmerkingen 
geplaatst . 

TBL (Begrijpend Lezen). Groep 3 nemen we niet af om principiële redenen. Dit is afgesproken in het 
samenwerkingsverband op voorstel van de commissie monitoring binnen het samenwerkingsverband. 
Bij deze toets komen geen groepen boven de 30% DE uit. In de diepte-analyse, bij de evaluatie van de 
toets begrijpend lezen hebben we opmerkingen geplaatst en de nieuwe doelen uiteengezet.  

TL (Technisch Lezen). Deze toets is bij alle groepen afgenomen. (Behalve groep 3, waar de DMT wordt 
afgenomen).  Alle groepen scoren mooi  beneden de 30% uitval op D en E. Dus geen groepen die 
uitvallen. Mede o.a. door het vele gebruik van onze schoolbibliotheek. We promoten dit jaar het 
leesonderwijs door voorleeswedstrijden te organiseren. 

Bij het tweede en derde rapport voegen wij van elk kind afzonderlijk de uitslagen van de Cito-toetsen 
van januari en juni toe voor de ouders. De informatie bij de uitslagen geeft duidelijk aan hoe de 
resultaten gelezen moeten worden.  

Ook geven wij in de nieuwsbrief de gemiddelde uitslagen door van de uitslagen per groep per 
afgenomen Cito-toets medio het leerjaar. 

 
 
Uitslagen Cito-toetsen (februari 2021) : 
Als school bewaken we systematisch de kwaliteit van het onderwijs en nemen maatregelen om de 
kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Een onderdeel hiervan is dat wij verantwoording 
afleggen aan de ouders/verzorgers over de gerealiseerde onderwijskwaliteit door middel van 
onderstaande tabel : 
 

  
  

Rekenen & 
Wiskunde 
  
  
(groep 3 – 8) 

Spelling 
  
  
  
(groep 3 – 8) 

DMT 
(lezen) 
  
  
(groep 
3en8) 

Begrijpend 
Lezen 
  

  
(groep 4 – 8) 

Technisch 
Lezen 
  
  
(groep 3 - 7) 

Taal voor 
kleuters 
  
  
(groep 2) 

Rekenen 
voor 
kleuters 
  
(groep 2) 

2 - - - - - B B 

3 D C A - -   

4a B A - C A  

4b B A - B B   

5 A A - A A   

6 A A - C A   

7 B B - C A   

8 A A - A B   

 
 
Korte toelichting 
Hierbij weer een overzichtje van de meest recent afgenomen toetsen van Cito. (februari 2021) Dit zijn 
de gemiddelden per groep. U weet inmiddels: A is het hoogste gemiddelde en E het laagste. In groep 
1 nemen we de kleutertoetsen af voor ’t eerst in juni. Vandaar dat er nu geen gemiddelde staat. Dus 
alleen voor groep 2! Bij begrijpend lezen zijn we begonnen met nieuwe toetsen in groep 4. Groep 3 
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toetsen we niet, vanwege identiteitsproblemen met de toets.  De DMT (leestoets woordjes) hebben 
we alleen afgenomen in groep 3. De overige groepen toetsen we met de toets Technisch Lezen. Als 
school hebben we de afspraak gemaakt dat leerlingen die onvoldoende (ED) halen d.m.v. DMT en AVI 
zullen worden door- getoetst om een beter beeld van het juiste leesniveau te bepalen.  
 
 
Personeel 
Een leerkracht is wegens het moederschap gestopt met werken. 
Een (lio-stage) Pabostudent is aangenomen om groep 5A les te geven. 
De leerkracht van groep 6 is wegens psychische klachten langere tijd afwezig. 
Een kleuterjuf heeft afscheid genomen van het onderwijs i.v.m. haar pensionering.  
Twee medewerkers hebben (vanwege de grote reisafstand en een noodzaak is gevoeld dat er daar 
geen leerkrachten te krijgen waren) een benoeming op de Eben Haëzerschool in Drachten 
aangenomen. De schoonmaker is gestopt met haar werk als schoonmaker i.v.m. haar pensionering.  
Wegens werkdrukverlichting is een onderwijsassistent aangenomen. 
Een nieuwe vacature is vervuld: een nieuwe schoonmaker, conciërge en beheerder van de klusklas. 
 
Communica e en rela es 
Om de vier jaar wordt de risico-inventarisa e en –evalua e uitgevoerd. Vragenlijsten als 
‘Verplich ngen uit de arbowet’, ‘Veiligheid en gezondheid schoolgebouw’, 
‘Personeelsbeheer’, ‘Agressie, geweld en seksuele in mida e’ en ‘Bedrijfshulpverlening’ 
werden ingevuld. Ook was er een Quickscan personeel, deze welzijnsvragenlijsten werden 
ingevuld door de medewerkers van de school. Dit gebeurde anoniem via de internetapplica e. 
Alle rapporten, inclusief het Plan van Aanpak, zijn gemaild naar de Arbodienst Arboneel, de 
beoordelaar was drs. Jaap Jongeneel, arbo- en verzuimadviseur. 
De eindconclusie is als volgt : Arboneel stemt in met het Plan van Aanpak behorende bij de 
RIE van de Johannes Calvijnschool. Inmiddels is het plan van aanpak voor 95% uitgevoerd. De 
volgende afname is gepland in maart 2022. 
 
Het laatste tevredenheidonderzoek (nov 2021) onder de ouders betrof de iden teit, 
communica e, betrokkenheid, de inhoud en organisa e van ons onderwijs, de 
leerlingbegeleiding en klimaat en typering van de school. De verwerking van informa e werd 
in oktober afgerond, 77 % van de ouders stuurden de ingevulde enquêteformulieren terug. 
Middels een brief werd de uitslag gepresenteerd, het verslag bestond uit twee hoofdstukken: 
1. Algemeen en 2.Verbeterpunten/opmerkingen. In een bijlage werd de uitslag in percentages 
uitgedrukt. We zijn er blij mee dat zoveel ouders op alle onderdelen hun tevredenheid te 
kennen gaven. In de maand november hee  het bestuur het verslag ontvangen.  
 
Met de scholen binnen ons reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, regio Noord – 
Oost voeren we jaarlijks een gedeelte van het mee nstrument van het PMBO (Proces 
Management Basis Onderwijs) en de vragenlijsten van Cees Bos (WMK) en de inspec e uit. 
 
Regelma g schreef ons Samenwerkingsverband vergaderingen uit om na te denken over 
Passend Onderwijs. Een gezamenlijke visie is inmiddels geformuleerd in een document. 
 
Om de twee weken vergaderen de direc es van de plaatselijke ref. scholen met elkaar. 
Drie keer per jaar is er direc eoverleg met alle reformatorische basisscholen in de regio 
‘Noord’. Twee keer per jaar vergaderen de I.B.-ers van de reformatorische scholen in de 
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provincie Flevoland met elkaar. Ook hee  de I.B.-er regelma g overleg met de schooladviseur, 
met het SOT (Schoolondersteuningsteam) en met de orthopedagoge d.m.v. geplande IB-
consulten. Ook dit cursusjaar zullen leerlingen die uitvallen de meeste aandacht krijgen jdens 
dit overleg. Er is samenwerking met de speciale school voor basisonderwijs: de Eliëzerschool 
te Zwolle en andere basisscholen die bij deze school zijn aangesloten. 
 
Het belang van de betrokkenheid van de ouders, de informa evoorziening aan de ouders, de 
ouderac viteiten en de contacten tussen de ouders en de leerkrachten staan verwoord in 
hoofdstuk 6 van de Schoolgids. 
 
Zes keer per jaar vergadert de direc e met het Dagelijks Bestuur en twee keer per jaar wordt 
er een kwartaalrapportage opgesteld en geëvalueerd met bestuur. Recent zijn er nieuwe 
indicatoren met ambi es aan toegevoegd:  onderwijs algemeen, zorg, veiligheid. 
 
Er zijn geen formele klachten bij de direc e binnengekomen. 
 
 
Presta ebox 2021 
Voor de presta ebox is per ingang 2021/22 vervallen en opgegaan in andere budge en. Een 
gedeelte is toegekend aan het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid, waardoor deze 
hoger uitkomt. De gelden 2020/21 € 43.859 zijn gebruikt om zoals het bestuursakkoord dit 
aangee  de schoolleider te professionaliseren. De directeur van de school hee  zijn RDO en 
is met een hercer ficeringstraject bezig als Registerdirecteur. Tevens worden de gelden 
aangewend voor cultuureduca e. Eén van de andere doelen in het bestuursakkoord is om 
opbrengstgericht werken te bevorderen. Dit zijn wij aan het realiseren door de invoering van 
een goed observa esysteem in groep 1 en 2 en passend onderwijs in te voeren voor de hele 
school. De groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend Lezen zijn een vast 
onderdeel van het HGW in onze school geworden.  
 
Om bij leerlingen van groep 1 en 2 goed de opbrengsten te kunnen checken en te begeleiden 
hebben wij een onderwijsassistente aangesteld voor deze groepen. Zij zorgt d.m.v. 
‘verteltassen’ dat de ouderbetrokkenheid gewaarborgd wordt. Het salaris wat zij verdient 
komt ten laste van de presta ebox. In de presta ebox zit niet voldoende middelen om haar 
daar volledig uit te kunnen bekos gen, en daarom investeren wij als school vanuit de lumpsum 
hierin, om een goede kwaliteit te kunnen borgen. 
 
Onderwijsachterstanden 
Vroegschoolse educa e wordt met name verzorgd in de groepen 1-2 van onze school. VVE 
staat voor ‘voor- en vroegschoolse educa e’ en is bedoeld voor kinderen van circa 2,5 tot 6 
jaar uit onderwijsachterstand gezinnen. Voorschoolse educa e wordt verzorgd op 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Ouders van kinderen die principieel niet gebruik maken 
van deze voorzieningen bieden wij het programma ‘Opstapje’ aan. De extra gelden voor VVE 
worden aan het schoolbestuur toegekend in de vorm van het gewichtengeld in de lumpsum.  
 
De Johannes Calvijnschool hee  per 1 februari 2021 een schoolweging van 35,22.  
Dit betre  een vernieuwde regeling waarbij er op basis van CBS-indica e wordt bepaald of 
een school recht hee  op gelden voor achterstandenbeleid. In het verleden was het 
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opleidingsniveau van ouders hierbij doorslaggevend, nu wordt er met meer indicatoren 
rekening gehouden zoals land van herkomst ouders, verblijfsduur van de moeder in Nederland 
en of er sprake is van schuldsanering. Ook het opleidingsniveau wordt nog meegewogen. In 
deze nieuwe regeling ontvangt de school per het nieuwe schooljaar 2021/2022 circa 56.017 
euro, dit loopt nog verder op naar ruim 84.026 euro. Wij besteden deze gelden aan het 
specifieke begeleiden van kinderen buiten de klas, de analyse van Cito is hierbij bepalend.  
In de onderstaande grafiek is zichtbaar hoe je onze weging  zich verhoudt met het landelijk 
gemiddelde. We willen hierbij opmerken dat we als team oprechte aandacht aan ieder kind 
geven. Een dankbaar hart blij  over, omdat we ervaren dat het geven van aandacht leerlingen 
laat bloeien. De eindcito mag gelukkig steeds boven het landelijk gemiddelde blijven. 

 
 
Het ambi eniveau van de Johannes Calvijnschool is dat bij 70% van de VVE leerlingen de 
leervoorwaarden voor groep 3 voldoende zijn aan het eind van de kleuterperiode.  Om dit doel 
te meten monitoren we de toetsresultaten van de VVE leerlingen. De leervoorwaarden krijgen 
in de hele schoolloopbaan verder aandacht en worden gemonitord. In het VVE beleidsplan is 
de werkwijze en zijn de resultaten beschreven, deze wordt jaarlijks geactualiseerd en 
geëvalueerd.  
 
Gelden werkdrukvermindering 
Om de werkdruk te verminderen is er vanuit het ministerie voor onze school € 52839,15  
euro beschikbaar gesteld. Vanuit een collec eve ambi e is gekozen voor de benoeming van 
onderwijsassisten e en een leerkracht die leerlingen met zorgen en problemen begeleidt. 
Dit func oneert tot volle tevredenheid van het team. Op deze wijze krijgen zij extra 
ondersteuning voor het werk in de klas, maar ook daarbuiten. Hierbij valt te denken aan het 
nakijken van toetsen, extra handen in de klas of de klas wordt korte jd waargenomen door 
de assistente.  
 
7/12 x 213 x € 243,86,-   € 30299,60 
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5/12 x 214 x € 252,78,-   € 22539,55 
     € 52839,15 
 
Signaleringswaarde voor mogelijk bovenma g publiek eigen vermogen 
In het kader van de signaleringswaarde is er in 2020 een vermogensanalyse uitgevoerd door 
de VGS. Het blijkt dat het publiek vermogen boven het norma ef vermogen uitkomt voor 
een bedrag van € 180.000. Er is een bestedingsplan (2021-2025) opgesteld om deze gelden 
te besteden aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen. 
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1. Schoolbestuur 
 

1.1 Organisatie 
 
Contactgegevens 

 Naam:   Schoolbestuur Johannes Calvijnschool 
 Bestuursnummer: 48933 

Bestuurskantoor: 
 Adres:   Holkenkamp 99, 8321 AZ Urk 
 Telefoonnummer: 0527-688349 
 E-mail:  administratie@refbaourk.nl 
 Website:  in de loop van 2022 

 
School 

04XA Johannes Calvijnschool Almerelaan 19 Urk 
 
Contactpersoon 

 Naam   D.C. van der Ploeg 
 Functie  secretaris DB 
 Telefoonnummer 0527-683744 

 
Juridische structuur 
De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN) te Urk is feitelijk 
Schoolbestuur Johannes Calvijnschool. Hij heeft echter aan het bestuur van de Stichting tot 
Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs te Urk een delegatiebesluit verstrekt om de belangen van de Johannes Calvijnschool 
te behartigen. 
Jaarlijks legt het bestuur van genoemde Stichting in februari verantwoording af over het 
voorgaande jaar in de ledenvergadering van genoemde kerk. 
Vanaf januari 2008 is een fictief bovenschools Brinnummer (AG23) geactiveerd om met name 
bovenschoolse personeelszaken af te wikkelen. Ook is daar een ‘bovenschoolse regeling voor 
vervanging’ ondergebracht. 
 
Organisatiestructuur 
Er is een collectief bestuur dat vanwege de scheiding bestuur en toezicht is opgesplitst in een 
uitvoerend en een toezichthoudend deel. De hierboven genoemde kerkenraad is volgens de 
Statuten van genoemde Stichting de Raad van Toezicht, maar in de praktijk fungeert deze als 
identiteitsraad. 
 
Het organogram van de organisatie staat op de volgende pagina. 
NB: De scholen van de Stichting, te weten Dr. Maarten Lutherschool, Ds. E. du Marchie van 
Voorthuysenschool en de Petrus Dathenusschool zijn ook vermeld. Voor de Stichting en zijn 
scholen is een apart jaarverslag opgesteld. 
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Schematisch weergegeven: 

 
 
Beschrijving organisatiestructuur van de school 
De Johannes Calvijnschool heeft een tweehoofdige directie, namelijk een directeur en een 
adjunct-directeur die ook intern begeleider is. Naast het onderwijzend personeel zijn voor 
(onderwijs)ondersteuning enkele onderwijsassistenten, een managementassistente, een 
schoolassistente (voert o.a. kopieerwerkzaamheden uit) en een schoonmaker/conciërge 
werkzaam. 
 
Governance code 
Er wordt in principe gewerkt volgens de Code goed bestuur van de PO-Raad. Hierbij merken 
wij op dat het moeilijk is om bestuursleden met een bepaalde kennis, bijvoorbeeld onderwijs, 
te werven vanwege statutaire gebondenheid aan één kerkelijke gemeente. Dat is ook de reden 
dat de zittingstermijn van bestuursleden meestal langer is dan de in de Code genoemde acht 
jaar. In 2021 is er na een positief advies van de GMR een bestuurslid, met de portefeuille 
huisvesting, tot het dagelijks bestuur toegetreden. 
Momenteel wordt er nog gewerkt aan een website die in 2021 gereed moest zijn. Verwacht 
wordt dat dit voor de zomervakantie van 2022 wel zover is. Binnen de organisatie is een 
managementstatuut in gebruik zodat zowel voor het bestuur als de directeur duidelijk is welke 
taken moeten worden verricht. 
 
 
  

Algemeen bestuur (AB)

Dagelijks bestuur (DB) 
Collectief bestuur

03WY
Dr. Maarten Lutherschool

06NG
Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool

27RP
Petrus Dathenusschool

04XA
Johannes Calvijnschool

AG23
Bestuurskantoor

Kerkenraad OGGiN
statutair Raad van Toezicht
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Functiescheiding 
Het bestuur van de Stichting bestaat eind 2021 uit 12 leden. Het dagelijks bestuur (DB) – 
bestaande uit vijf leden - is het uitvoerende deel van het schoolbestuur. De kerkenraad is 
volgens de Statuten van de Stichting Raad van Toezicht, maar in de praktijk is dit het 
toezichthoudende deel van het schoolbestuur. Het algemeen bestuur (AB), het 
toezichthoudend deel, bestaat uit zeven bestuursleden. Deze structuur, het one-tiermodel, 
functioneert vanaf 2011. 
 
Bestuur 
In het dagelijks bestuur hebben eind 2021 de volgende personen zitting: 
 
naam bestuursfunctie portefeuille werk nevenfunctie(s) 
A. de Boer lid huisvesting werkvoorbereider 

bouwbedrijf 
geen 

L. de Boer lid algemene en 
onderwijszaken 

administrateur 
rederij 

geen 

P. Gerssen secretaris (tot 
21-1-21, daarna 
lid) 

algemene zaken directeur visbedrijf onbetaald: 
diaken OGGiN 

H. van Laar penningmeester financiën en ict medewerker 
Strategie & Control 
Woningstichting 

onbetaald: 
bestuurslid Stich- 
ting jeugdactiv. 

D.C. van 
der Ploeg 

voorzitter (tot 
21-1-21, daarna 
secretaris) 

secretariële 
zaken en 
kwaliteit 

directeur/eigenaar 
administratiekantoo
r 

onbetaald: 
ouderling OGGiN 

 
Intern toezichtsorgaan 
Zoals hierboven bij functiescheiding reeds is vermeld is het AB het intern toezichtsorgaan. De 
volgende personen maken daar eind 2021 deel van uit: 
 
naam bestuursfunc

tie 
portefeuille werk nevenfunctie(s) 

J. Baarssen lid algemene zaken 
en identiteit 

eigenaar/directeur 
viswinkel 

onbetaald: 
diaken OGGiN 

G.G.J. van 
Bezooijen 

lid algemene zaken leidinggevend 
monteur 

onbetaald: 
bestuurslid Stich-
ting jeugdactiv. 

S. de Boer penningmees
ter 

financiën eigenaar/directeur 
interieurbouwbedrijf 

geen 

E. Kooiman  lid ict en identiteit accountmanager geen 
C.J. 
Leegwater 

voorzitter algemene zaken 
en identiteit 

eigenaar/directeur 
metselbedrijf 

onbetaald: 
ouderling OGGiN 

M. Post secretaris huisvesting directeur 
exportbedrijf 

onbetaald: 
diaken OGGiN 

L. van Veen lid algemene zaken eigenaar/schipper 
binnenvaartschip 

geen 

 
De taken zijn vastgelegd in het ‘Reglement verhouding algemeen en dagelijks bestuur’ 
waarnaar wij hier verwijzen. In deel I (Bestuurlijk functioneren) van de bestuursstructuur is 
geregeld hoe de werkwijze in de praktijk is. 
 
Als vergoedingsregeling wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vrijwilligersvergoeding, 
waarbij het maximale bedrag (vanaf 2022 € 1800,-- per jaar) niet wordt overschreden. De 
vergoeding wordt mede naar rato van de aanwezigheid in bestuursvergaderingen en bij andere 
activiteiten verstrekt. Verder merken wij op dat de penningmeester DB bij de organisatie in 
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loondienst is als beleidsmedewerker voor 8 uur per week en dat de secretaris DB overdag te 
maken uren voor het bestuur declareert. 
Het jaarverslag van de interne toezichthouder is apart opgenomen. 
 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
Binnen onze organisatie functioneert op de school een medezeggenschapsraad en van elke 
geleding wordt een lid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 
de Stichting. Jaarlijks stelt de GMR een jaarverslag op. In voor- en najaar vergadert de GMR 
met het AB op uitnodiging van het AB. Verder wordt het DB jaarlijks door de GMR uitgenodigd 
om met hem te overleggen over lopende zaken. De GMR verspreidt jaarlijks via de schoolkrant 
van de school hun jaarverslag. 
 

1.2 Profiel 
 
Missie en visie 
Onze missie is dat de plaats en taak van onze school in de maatschappij (bescherming en 
geborgenheid bieden, weerbaarheid bevorderen, openheid betrachten) conform de 
voorschriften van het ministerie van OCW is, voor zover deze niet in strijd zijn met Gods Woord. 
De school staat in de reformatorische traditie en het bestuur gaat, zoals hierboven reeds 
vermeld, uit van de OGGiN te Urk. De school is een gemeenschap waarbinnen iedereen een 
unieke plaats heeft. Het naleven van Gods geboden en het welzijn van de naaste staan daarbij 
centraal. 
Onze visie is dat in onderwijs en opvoeding de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn 
daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren (Psalm 78). De kinderen worden (op)geleid en 
gevormd opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij mogen verrichten naar 
de eis van het Woord van God. Het gaat om onderwijs voor hart (godsdienstige vorming), hoofd 
(verstandelijke vorming) en hand (creatieve vorming). 
 
Kernactiviteiten 
Het hoofddoel van het onderwijs op onze school is: De leerlingen op te voeden en te 
onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn 
Woord dienende persoonlijkheden, geschikt en bereid om al de gaven, die zij van hun Schepper 
ontvingen, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin 
God hen plaatst. 
Onderwijskundig gezien is het doel de leerlingen zodanig op te leiden, dat zij in het 
vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. Hierbij wordt uitgegaan van de 
basisbehoeften van het lerende kind, zogenaamd adaptief onderwijs. 
 
Strategisch beleidsplan 
Binnen onze organisatie fungeert een strategisch beleidsplan waaruit wij hier enkele regels 
citeren. ‘Het uitgangspunt van ons onderwijs is Gods Woord’. ‘Verder dient het pedagogisch 
klimaat van dien aard te zijn dat de identiteit in de praktijk functioneert’. ‘Multimediale 
middelen zullen alleen maar een ondersteunende plaats in het onderwijs dienen te hebben, 
aangezien kennisoverdracht en begeleiding steeds via de leerkracht zal plaatsvinden’. ‘De 
organisatiecultuur die het bestuur voorstaat, is een reformatorische en professionele cultuur’. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons strategisch beleidsplan. 
 

1.3 Identiteit 
 
Algemeen 
De identiteit van onze school is het bestuur een aangelegen punt. Regelmatig komt de 
identiteit dan ook ter sprake. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het personeels- 
en toelatingsbeleid, de keuze voor verantwoorde lesmethodes en de inzet van ict. Zou hier 
geen aandacht meer voor zijn, dan verliezen onze scholen hun bestaansrecht. 
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Toegankelijkheid & toelating 
Wij maken gebruik van een identiteitsverklaring voor ouders/verzorgers. Met alle ouders die 
hun eerste kind aanmelden wordt een toelatingsgesprek gehouden, mede om te bezien of wij 
met betrekking tot de identiteit bij elkaar passen. Verder wordt aan de ouders gevraagd de 
identiteitsverklaring bij de aanmelding van hun kind te ondertekenen. Ondertekening is 
voorwaarde voor toelating. Er is dus een gesloten toelatingsbeleid. 
 
Geografische gebieden en afnemers 
Nagenoeg alle leerlingen wonen op Urk, enkele daarbuiten. De school heeft het gebied rondom 
de school als voedingsgebied, maar dat is tot nu toe niet strak afgebakend met 
postcodegebieden of iets dergelijks. Afnemers van het onderwijs zijn ouders die de 
reformatorische beginselen van harte onderschrijven. 
 
Projecten 
In het verslagjaar zijn er enkele projecten opgestart. Dit betreft allereerst, vanwege de 
ontvangst van gelden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, het project NPO – 
plan van aanpak 2021-2023 gestart. Verder is er, vanwege de opgelopen financiële reserves, 
een begin gemaakt met de uitvoering van het bestedingsplan. In dat plan zijn voorstellen 
gebaseerd op verduurzaming van het schoolgebouw, het bevorderen en handhaven van de 
onderwijskwaliteit en verlaging van de werkdruk, het vergroten van de kwaliteit ten aanzien 
van gebouw en plein, interveniëren op de ontwikkelingen ten aanzien van ICT en tenslotte 
uitbreiden van leermiddelen uitgewerkt. In het verslag van de school, verderop in dit 
jaarverslag, wordt hierover meer informatie gegeven. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Als wij de maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw nemen lijkt ons land en volk steeds 
meer Gods Woord en Zijn heilzame geboden naar de achtergrond te laten verdwijnen hetgeen 
het bestuur met grote zorgen vervult voor de (nabije) toekomst. Plaatselijk is er veel beweging 
en zal er vanaf het volgende verslagjaar een start gemaakt zijn met een grote uitbreidingswijk, 
de Zeeheldenwijk. De verwachting is dat er voorlopig weinig van onze leerlingen daar zullen 
wonen. Vorig jaar meldden wij dat het bestuur in gesprek is met de gemeente om een dislocatie 
in de nieuwe woonwijk te realiseren. Wellicht samen met de Obadjaschool locatie Urk. Mede 
vanwege corona zijn de gesprekken nog niet afgerond en zullen deze begin 2022 moeten 
worden voortgezet. 
 

1.4 Dialoog 
 
Belanghebbenden 
Met de volgende groepen of organisaties is regelmatig contact. 
Groep / organisatie Omschrijving dialoog/samenwerking 
Ouders Contact via nieuwsbrieven, contactavonden, projecten en 

vrijwilligerswerk. 
Medewerkers Contact via de directeur, klassenbezoeken, bezinnings-

middag en nieuwjaarsbijeenkomst. 
Gemeente Urk Contact over jeugdzorg, vve (Opstapje/Stapje Verder), 

huisvesting (IHP), 4/5 mei-viering en prognose. 
Thuizzz (organisatie voor chr. 
kinderopvang) 

Als er behoefte is bij ouders voor kinderopvang wordt naar 
deze organisatie verwezen. 

Scholengemeenschap Pieter 
Zandt Urk (vo) 
Berechja College (vo) 

Nagenoeg alle kinderen gaan naar de sgm. PZ. Regelmatig 
contact over aansluiting po-vo. 
Soms gaat een leerling naar deze vo-school. Contact als 
dat nodig is. 
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Groep / organisatie Omschrijving dialoog/samenwerking 
Samenwerkingsverband 
Berséba 

Enkele keren per jaar is er met dit landelijk reformato-
risch samenwerkingsverband overleg. De jaarlijkse 
ledenvergadering wordt bezocht. Verder ontvangen wij 
hun nieuwsbrief. 

Politie Indien nodig is er contact, met name over vandalisme. 
Driestar Educatief afd. 
onderwijsadvies 

Regelmatig is er op de school iemand van deze organisatie 
aanwezig voor overleg en testen leerlingen. 

Speciaal (basis) onderwijs 
Eliëzer- en Obadjaschool 

Als leerlingen daar naar toe moeten is er intensief 
overleg. Vanwege de komst van de Obadjaschool naar Urk 
is er op directieniveau driemaal per jaar overleg 

Kerkenraad Oud 
Gereformeerde Gemeente in 
Ned. te Urk 

Met de kerkenraad wordt jaarlijks overlegd. Verder legt 
het bestuur aan de ledenvergadering verantwoording af 
met een jaarverslag. 

Kerkenraad 
HHK/CGK/GG/GGiN/ vrije GG 

Deze kerkenraden ontvangen jaarlijks een jaarverslag. 
Verder geen contact. 

VGS Wij zijn lid van deze besturenorganisatie. Hun diensten 
zoals financiële, salaris- en personeelsadministratie en 
advies worden afgenomen. Hun nieuwsbrief wordt gelezen 
en zo nu en dan wordt een training of cursus gevolgd. 

 
Klachtenbehandeling 
Het stemt tot dankbaarheid dat ook in dit verslagjaar kan worden gemeld dat er geen 
schriftelijke klachten zijn binnengekomen. Er is een klachtenregeling, maar deze hoefde niet 
te worden gebruikt. 
 

2. Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit 
Het bestuur is met de directeuren vorig jaar bezig geweest om kerndoelen en indicatoren op 
te stellen. Dit traject is in dit verslagjaar afgerond. Met behulp van de tweejaarlijks opgestelde 
managementrapportages houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit. Naar aanleiding 
van de rapportages vindt met de directeur een gesprek plaats. Het schooljaarverslag is het 
middel waarmee verantwoording over de onderwijskwaliteit wordt afgelegd, waar wij u dan 
ook naar verwijzen. Er wordt onder andere ingegaan op de kwaliteit en de resultaten van het 
gegeven onderwijs.  
In 2021 hebben de coronamaatregelen niet tot (extra) grote achterstanden geleid, maar het is 
moeilijk ervoor te zorgen dat deze niet groter worden. De directeuren en schoolteams hebben 
ook in dit verslagjaar alle zeilen bijgezet om de ouders te ondersteunen, waarvoor het bestuur 
hen allen ook op deze plaats dankzegt. Om die reden heeft het bestuur een eenmalige bonus 
aan de medewerkers verstrekt. 
 
Doelen en resultaten 
Dit onderdeel wordt in het verslag van de school weergegeven. 
 
Internationalisering 
Internationalisering houdt voor onze school in dat het vak Engels vanaf de onderbouw wordt 
gegeven. Er is geen uitwisselprogramma of iets degelijks met scholen in het buitenland. 
 
Onderwijsresultaten 
Voor dit onderdeel verwijzen u naar de website www.scholenopdekaart.nl en het jaarverslag 
van de school. 
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Inspectie 
In december 2021 heeft de nieuwe contactinspecteur voor het onderwijs online kennisgemaakt 
met het bestuur. In de loop van 2022 zal indien mogelijk een bezoek plaatsvinden. 
 
Visitatie 
Ons bestuur neemt geen deel aan een visitatietraject. 
 
Passend onderwijs 
Binnen de regio (Noordoost) van ons landelijke samenwerkingsverband, Berséba, zijn afspraken 
gemaakt over de doelen en middelen voor passend onderwijs. De ontvangen middelen worden 
op de scholen ingezet conform de gemaakte afspraken daarover. In het jaarverslag van de 
directeur en in de jaarrekening wordt hier nader op ingegaan. 
 
Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’ 
Een schoolorganisatie staat midden in de maatschappij, maar ondernemen is een afgeleide van 
het doel namelijk kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Desalniettemin is ook oog voor 
maatschappelijke ontwikkelingen en wordt daar, zo veel als mogelijk en wenselijk is, op 
ingesprongen. Om enkele voorbeelden te noemen: kopieerkosten worden in de hand gehouden 
door de kopieermachines alleen met een code toegankelijk te maken, hetgeen ook zorgt voor 
bewustwording bij de gebruikers. Door regelmatig nieuwe kopieermachines aan te schaffen 
blijven deze zo milieuvriendelijk mogelijk. Over het algemeen worden leermiddelen en 
meubilair langer gebruikt dan de afschrijvingstermijn. Wat (nog) voldoet hoeft immers niet te 
worden vervangen? Het luchtverversingssysteem voldoet niet en zal op termijn door een beter 
systeem worden vervangen, waarbij zowel welbevinden als kosten en milieu meewegen bij de 
besluitvorming. Het scheiden van afval wordt zo veel als mogelijk is toegepast, waarbij de 
kinderen ook bewust gemaakt worden in diverse lessen. In samenwerking met buurt en 
gemeente wordt het schoolplein in schooljaar 22-23 aangepakt. Op het sociale vlak wordt de 
komende jaren nog meer aandacht gegeven aan burgerschap, mede gezien de wetgeving 
daaromtrent. Ook is er altijd veel aandacht voor veiligheid en wordt dat regelmatig ‘gemeten’ 
bij kinderen, ouders en ook teamleden. Verder wordt er voorlichting gegeven over goed tanden 
poetsen en het gevaar van diverse middelen. Overigens moet vermeld worden dat onze scholen 
een reformatorische identiteit hebben waarbij het welzijn van de naaste altijd bevorderd moet 
worden. Het zogenaamde ‘liefdesgebod’: je naaste liefhebben als jezelf. 
 

2.2 Personeel en professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Het bestuur heeft met de directeur afgesproken dat hij met zijn team afspraken maakt over 
de professionalisering. Dat vindt zowel op team- als individueel niveau plaats. In het 
jaarverslag van de school is daarover dan ook meer te lezen. 
 
Uitkeringen na ontslag 
Er is geen uitkering na ontslag gedaan. Maatregelen om werkloosheidskosten in de toekomst te 
kunnen voorkomen waren niet nodig. 
 
Aanpak werkdruk 
De ontvangen middelen voor werkdrukvermindering zijn door het team besproken. Eerst is er 
geïnventariseerd welke knelpunten ervaren worden en vervolgens is over mogelijke oplossingen 
nagedacht. Er zijn enkele onderwijsassistenten werkzaam die de leerkrachten ondersteunen 
zodat zij andere zaken kunnen oppakken. Het personeelsdeel van de MR van de school heeft 
het plan goedgekeurd zodat de werkdrukmiddelen op een doelmatige wijze konden worden 
gebruikt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het jaarverslag van de school en 
de verantwoording financiën. 
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Strategisch personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid is gericht op het zorgen voor voldoende personeel om ons onderwijs zijn 
voortgang te doen houden. Extra ondersteuning wordt op de school door enkele 
onderwijsassistenten gegeven. Verder is er een managementassistente benoemd voor 
ondersteuning van de directeur. Het personeelsbeleid wordt door de directeur 
geïmplementeerd, geëvalueerd en gemonitord. Regelmatig is er overleg met een HRM-adviseur 
van de VGS waarbij wordt gekeken naar wijzigingen in wet- en regelgeving, cao en 
maatschappelijke ontwikkelingen om het personeelsbeleid actueel te houden. 
Evenals voor de ouders is er voor het personeel een identiteitsverklaring. Ondertekening 
daarvan is voorwaarde om aangenomen te kunnen worden. Het bestuur beoogt hiermee de 
identiteit te behouden. 
Het ziekteverzuim heeft zich in de afgelopen drie schooljaren als volgt ontwikkeld. In 2018-2019 
0,47% en in 2019-2020 2,1% en in 2020-2021 was het 0,53%. 
 

2.3 Huisvesting en facilitair 
 
Doelen en resultaten 
Het schoolgebouw is in goede staat van onderhoud, mede als gevolg van het gemeentelijk beleid 
in samenwerking met de schoolbesturen op Urk om de scholen op nagenoeg nieuwbouwkwaliteit 
te houden. 
 
Het meerjarenonderhoudsplan van de school is in 2020 geactualiseerd, mede in het licht van 
nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij is gekozen voor een perspectief van twintig jaar. Er is een 
nulmeting door een deskundige van Propendum gedaan. De komende jaren zal het opgestelde 
onderhoudsplan tweejaarlijks worden bijgesteld zodat de school in goede staat blijft. 
In de loop van 2021 is met de gemeente het gesprek weer geopend over een eventuele 
dislocatie, samen met de scholen van Stichting, in de nieuwe Zeeheldenwijk. Bij het schrijven 
van dit verslag is duidelijk dat deze op grond van het huidige en in de toekomst verwachte 
leerlingenaantal niet bekostigd zal worden, tenzij er een school wordt verplaatst. 
Met de directeur is afgesproken dat in het voorjaar van 2022 het gebruik van de digiborden in 
de groepen drie tot en met acht wordt geëvalueerd. 
In een samenwerking met de gemeente Urk en het hele onderwijsveld is er in de loop van 2020 
een integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Tegelijkertijd is een nieuwe leerlingenprognose 
gemaakt. De bedoeling is om deze over enkele jaren te actualiseren, afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbreiding, de Zeeheldenwijk. Verder is de gemeente 
gestart met een inventarisatie van alle gebouwen in het kader van verduurzaming. 
 

2.4 Financieel beleid 

 
Doelen en resultaten 
Het doel van de Stichting is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 
verbeteren. In het hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in 
het schoolplan reeds benoemd. In de begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. 
Indien de gewenste invulling hiervan binnen de begroting niet passend is, wordt nagegaan waar 
de inzet van middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al teveel afbreuk te 
hoeven doen aan de doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel 
wenselijk. 
 
Treasury 
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. 
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Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het 
bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een 
goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een Treasurystatuut 
opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de 
regeling. 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. 
 
Allocatie middelen (niet voor eenpitters) 
De Johannes Calvijnschool is een éénpitter zodat allocatie van middelen feitelijk niet van 
toepassing is behoudens de afdrachten bovenschools waarop hieronder wordt ingegaan. 
 
De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. Dit betreffen drie 
scholen vanuit de Stichting voor Reformatorisch Basisonderwijs op Urk en de Johannes 
Calvijnschool te Urk, die gelieerd is aan de stichting. De scholen dragen bij naar rato van 
leerlingaantallen. Dat wil zeggen dat een grotere school dus nominaal meer bijdraagt, maar 
de relatieve lasten even zwaar zijn. Doordat de afdrachten van de scholen gelijk zijn aan de 
bovenschoolse lasten, is het resultaat van de bovenschoolse kostenplaats normaliter nihil. De 
lasten die bovenschools worden verantwoord bestaan uit personeelslasten (bestuurskantoor 
1,1 fte), overige personele lasten (personeelsactiviteiten gehele organisatie) en overige 
instellingslasten (o.a. managementondersteuning voor de scholen).  
Aanvullend worden bovenschools alle vervangingslasten bovenschools gerealiseerd, omdat de 
organisatie eigen risicodrager is. In de afdracht aan bovenschools wordt dit met een vertraging 
van 2 jaar gecorrigeerd. De vervangingslasten worden naar rato van leerlingaantal verdeeld 
om de lasten in gezamenlijkheid te dragen. 
 
Verantwoording besteding middelen prestatiebox 
Voor de verantwoording van genoemde middelen wijzen wij naar het verslag van de school. 
Samenvattend vermelden wij hier dat de directeur een hercertificeringstraject heeft gevolgd 
en opbrengstgericht werken in de onderbouw is aangepakt. Overigens zijn deze middelen vanaf 
augustus in de lumpsum opgenomen en worden deze niet meer apart verantwoord. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 
Indien er sprake is van ontvangsten vanwege onderwijsachterstanden dan wordt er een 
verdeling toegepast conform de schoolscores van het CBS. Er vindt geen herverdeling over 
andere scholen plaats. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur 
plaatsgevonden. Deze extra middelen worden gebruikt om de groepsgrootte klein te houden 
en voor de invulling van extra onderwijsassistentie. 
 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
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 
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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 goed rond en 
heeft de komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter 
wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern 
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 schoolspecifiek 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 aandacht aan 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.  
 
De school is eigen risicodrager voor wat betreft het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. 
Hierdoor komen ziektekosten en wachtgelden volledig voor rekening van de school. Dit 
verhoogde risico is tot uitdrukking gebracht in het weerstandsvermogen. 
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 
hierbinnen is dat vanaf 2023 de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 
opgebouwd dient te worden (indien de termijn niet verlengd wordt, wat zeer waarschijnlijk 
wel het geval is). 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 coronacrisis 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. 
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Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de 
school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen 
dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Er is een analyse van de 
vermogenspositie opgesteld. Hierin is een schoolspecifiek risicoprofiel bepaald, waarbij een 
weerstandsvermogen (Eigen vermogen minus materiële vaste activa gedeeld door de 
rijksbijdragen) van 21% als risicobuffer is vastgesteld. 
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig 
te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te 
verkleinen. De meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend 
leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de 
meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden. 
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar 
toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de 
organisatie in gevaar hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de 
systemen door te voeren.  
 

2.6 Toekomstige ontwikkelingen 
Onze scholen werken niet met universitair geschoolde leerkrachten en (wetenschappelijk) 
onderzoek vindt nauwelijks plaats. Met name houdt de ib-er zich bezig met onderzoek binnen 
de leerlingenzorg.  
Overigens vindt bij de ib-er, en de directie, ook de kwaliteitszorg een plek. Binnen het bestuur 
is afgesproken dat er enkele leden zich in 2022 gaan professionaliseren op het vlak van werken 
met ParnasSys – Ultimview. De daarin vermelde resultaten van het onderwijs kunnen dan beter 
worden gevolgd en ook het gesprek daarover met de directeur zal verbeteren. 
Over duurzaamheid wordt in samenwerking met de gemeente nagedacht. Op de scholen is 
inmiddels de verlichting vervangen voor ledverlichting en ook zal in 2022 worden onderzocht 
of het haalbaar is op een of meer scholen zonnepanelen aan te schaffen. 
 

3. Verantwoording financiën 
 

3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 
Staat van baten en lasten 
   

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2021  
Begroting 

2021  
 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 
 

     
Rijksbijdragen 

 
1.293 

 
1.410  1.268  142 

Overige overheidsbijdr. 
 

9 
 

38  10  28 
Overige baten 

 
4 

 
6  8  -1 

Totaal baten 
 

1.306 
 

1.454  1.286  168 
 

 
 

 
     

Lasten 
        

Personele lasten 
 

1.077 
 

1.109  1.070  39 
Afschrijvingen 

 
38 

 
46  48  -1 

Huisvestingslasten 
 

64 
 

65  66  -1 
Leermiddelen 

 
69 

 
61  66  -5 

Overige instellingslasten 
 

44 
 

86  65  21 
Totaal lasten 

 
1.293 

 
1.367  1.314  53 



 

Pagina 14 van 21 
 

 
        

Saldo baten en lasten 
 

13 
 

87  -28  115 
 

 
 

 
     

Saldo fin. baten en 
lasten 

 

15 

 

11  11  0 

 
        

Nettoresultaat 
 

28 
 

98  -18  115 

 
        

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 
Johannes Calvijnschool  24.163  122.001  -6.211  128.212 
Privaat  3.936  -23.628  -11.495  -12.133 
Totaal  28.099  98.373  -17.706  116.079 

 
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 individuele posten op de begroting. 
Reeds aan het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude 
cao liep tot 1 november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging 
was er reeds rekening mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte 
salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd 
voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de monitoring werd daardoor 
vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de 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. Onderdeel 
van deze omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring 
‘Extra hulp voor de klas’. Hier is door de school gebruik van gemaakt. In totaal is 34.500 euro 
ontvangen, verdeeld over twee tranches. Al eerder waren er subsidies mogelijk voor 
inhaalprogramma’s buiten schooltijd.    
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 met name vanwege 
genoemde subsidies en 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 niet worden gematcht. Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 
2020 zichtbaar. In 2021 is deze matching door tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging 
van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse indexatie.  
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra 
baten een grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’, ook 
voor meer kosten. In de begroting wordt er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen 
pensioenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De loonkosten 
laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.  
 
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 circa 142.000 euro. Dit is voor 21.000 
euro toe te wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale 
lasten. De reguliere NPO-baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor ruim 79.000 
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euro aan extra baten. De subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ levert zoals gezegd 34.500 euro 
extra op. De bijdragen voor Passend onderwijs wijken 5.500 euro af vanwege een extra 
uitkering van het samenwerkingsverband, welke in december is ontvangen. Onder de 
rijksbijdragen vallen ook de afdrachten van de scholen aan bovenschools. Deze zijn 2.000 euro 
lager dan begroot.  
 
De bijdragen vanuit de gemeente zijn ongeveer 28.000 euro hoger dan begroot door 
vergoedingen voor Taaluurtje, Opstapje en een impulsvergoeding voor voorschoolse educatie. 
 
De overige baten komen circa 1.000 euro lager uit dan begroot. De private baten zijn hier ook 
in opgenomen.  
 
De personele lasten komen op totaalniveau 39.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 29.000 
euro heeft dit betrekking op loonkosten en voor 10.000 euro op overige personele lasten. De 
overschrijding van deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor 17.000 euro wordt dit verklaard vanwege de cao-wijziging. Deze is in november 
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o De reguliere inzet is ruim 0,3 fte hoger dan begroot door een hogere inzet 
onderwijsondersteunend personeel. Dit levert circa 15.000 euro extra loonkosten op; 

o Er is per saldo geen vervangingsinzet gerealiseerd, waar 0,05 fte vervangingsinzet was 
begroot. Dit levert een besparing van 3.000 euro op; 

o De overschrijding van 10.000 euro op de overige personele lasten is voor 7.000 euro 
veroorzaakt door hoge kosten voor schoolontwikkeling / -begeleiding. Ook de overige 
lasten komen circa 2.000 euro hoger uit en de kosten voor werving vallen circa 1.000 
euro hoger uit.  
 

De afschrijvingen komen bijna 2.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit is met name 
veroorzaakt doordat er minder is geïnvesteerd dan was begroot (o.a. ventilatie doorgeschoven 
naar 2022).  
 
Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van bijna 1.000 euro door lagere 
energielasten.  
 
Bij de leermiddelen is een voordelig resultaat zichtbaar van circa 5.000 euro. Dit is toe te 
schrijven aan lagere kosten voor het onderwijsleerpakket en kosten voor overige leermiddelen.  
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 21.000 euro, wat voor 10.000 
euro wordt verklaard door hogere kosten voor de accountant en het administratiekantoor, ruim 
1.000 euro niet-begrote kosten voor bestuurs- en managementondersteuning en hogere 
kantinekosten. Daarnaast zijn de private lasten (ruim 24.000 euro) hierin verwerkt. Deze zijn 
9.000 euro hoger door 7.000 euro hogere jubileumkosten voor de school. Het overige deel 
wordt verklaard door kosten voor een boekengift aan de ouders en een gift aan Stichting SLRO.  
 
Doordat financiële middelen ad 400.000 euro tegen een gunstig tarief zijn vastgezet in een 
deposito is 36.000 euro aan financiële baten ontvangen. De middelen staan nog tot april 2022 
vast. De baten vallen 1.000 euro hoger uit dan begroot. Aan de andere kant is ook bijna 2.000 
euro aan negatieve rentelasten en bankkosten betaald.  
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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 
       

Materiële vaste activa               267                226                217  
Totaal vaste activa              267               226               217  

       

Vorderingen                87               -178                -95  
Liquide middelen            1.269             1.036                926  
Totaal vlottende activa           1.356               858               831  

       
Totaal activa            1.623             1.084             1.048  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               860                738                692  
Bestemmingsreserves publiek                 -                  -                  -  
Bestemmingsreserves privaat               155                  -                196  
Eigen vermogen           1.015               738               888  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                98                 71                 62  
Kortlopende schulden               510                 97                 97  

   

Totaal passiva           1.623               906            1.048  
 
De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige 
paragraaf opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  
 
In 2021 is er voor 87.072 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 
van 166.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 42.667 euro afgeschreven en 3.351 euro 
gedesinvesteerd, waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. De gerealiseerde 
investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
ICT 71.107 euro 
Leermiddelen 13.140 euro 
Inventaris en apparatuur 2.824 euro 
Totaal 87.072 euro 

 
De ICT-investeringen hebben betrekking op de aanschaf van laptops / Chromebooks. De 
investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden veroorzaakt door de aanschaf van 
een tafel en kasten. De leermiddelen bestaan uit Wondering the World en steppen voor de 
kleuters.  
 
De reserves zijn met circa 98.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde 
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke en private 
reserves.  
 
De voorzieningen zijn met ruim 26.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 
26.600 euro gedoteerd. Er hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.  
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3.2 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 106 95 97 102 97 105 
Bovenbouw totaal 107 119 113 108 111 95 
Totaal 213 214 210 210 208 200 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 
komende jaren zien. Het leerlingaantal is, na een trendmatige stijging tot 2018, de afgelopen 
drie jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met lichte daling.   
 
FTE 
 
Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
Leerkracht 9,93 10,03 9,42 9,87 9,27 8,68 
Onderwijsondersteunend personeel 5,10 5,55 6,90 5,77 5,18 5,18 
Schoonmaak 0,76 0,53 0,20 0,20 0,20 0,20 
Vervanging eigen rekening 0,02 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 
Totaal 16,90 17,20 17,66 16,97 15,79 15,20 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de 
komende jaren. De inzet in 2021 is 0,3 fte hoger dan in 2020 door een hogere inzet 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Ook in 2022 wordt nog een hogere inzet 
verwacht, met name door extra inzet in het kader van het NPO. Vanaf 2023 wordt een afbouw 
van de formatie verwacht, mede als gevolg van de wegvallende baten vanuit het NPO per 
ingang van schooljaar 2022/23 en het dalende leerlingaantal.  
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Staat van baten en lasten  
   

Realisati
e  

Begrotin
g  

Begrotin
g  

Begrotin
g  

Begrotin
g  

Begrotin
g   

2021  2022  2023  2024  2025  2026   
x € 

1.000  
x € 

1.000  
x € 

1.000  
x € 

1.000  
x € 

1.000  
x € 

1.000 
Baten             
Rijksbijdragen  1.410  1.380  1.328  1.260  1.271  1.267 
Overige 
overheidsbijdragen  

38  45  10  10  10  10 

Overige baten  6  6  15  24  33  41 
Totaal baten  1.454  1.432  1.353  1.294  1.314  1.319 

  
           

Lasten  
           

Personele lasten  1.109  1.105  1.096  1.060  1.047  1.061 
Afschrijvingen  46  63  70  66  62  57 
Huisvestingslasten  65  81  66  66  66  66 
Leermiddelen  61  72  74  74  74  74 
Overige instellingslasten  85  57  57  57  57  57 
Totaal lasten  1.366  1.378  1.362  1.323  1.306  1.316 

  
           

Saldo baten en lasten  88  54  -9  -29  7  3 

  
           

Saldo fin. baten en lasten  11  6  4  4  4  4 

  
           

Nettoresultaat 99  60  -6  -25  11  7 

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de 
komende jaren wisselende resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een 
vordering op het ministerie van OCW verwerkt, wat de belangrijkste reden voor het lagere 
resultaat is. Deze afboeking wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging 
per 1-1-2023. 
 
Voor 2025 en 2026 is een resultaat rond de nullijn zichtbaar. Wel zal er van jaar tot jaar nader 
bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst 
is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.  
 
Balans  
 

ACTIVA  
Ultimo 

2021 
 Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024  Ultimo 2025  Ultimo 2026 

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

Immateriële vaste 
activa  

             -                  -                  -                  -                  -                  -  

Materiële vaste activa             267                449                439                404                372                345  
Financiële vaste activa               -                  -                  -                  -                  -                  -  
Totaal vaste activa            267               449               439               404               372               345  

             
Vorderingen              87               -100               -100               -100               -100               -100  
Liquide middelen          1.269                983             1.012             1.044             1.101             1.142  
Totaal vlottende activa         1.356               883               912               944            1.001            1.042  

             
Totaal activa         1.623            1.332            1.351            1.348            1.373            1.387  
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PASSIVA  
Ultimo 

2021 
 Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024  Ultimo 2025  Ultimo 2026 

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

Algemene reserve             860                933                926                900                910                915  
Best. reserve publiek               -                  -                  -                  -                  -                  -  
Best. reserve privaat             155                164                165                166                167                168  
Eigen vermogen         1.015            1.097            1.091            1.066            1.077            1.083  

  
           

Voorzieningen              98                 96                120                142                156                164  
Langlopende schulden               -                  -                  -                  -                  -                  -  
Kortlopende schulden             510                140                140                140                140                140  

  
           

Totaal passiva         1.623            1.332            1.351            1.348            1.373            1.387  
 
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 in 2022 sprake van majeure investeringen. Er heeft geen doordecentralisatie van 
huisvesting plaatsgevonden.  
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zullen 
nemen. Na 2022 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te 
vertekenen, onder meer stelposten in het kader van het NPO. De belangrijkste investeringen 
voor de komende jaren zijn; luchtbehandeling + ventilatie, laptops, zonnepanelen, WIG en de 
NPO-investeringen. 
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. 
De voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de beperkte onttrekkingen 
de komende jaren. 
 
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit 
effect is zichtbaar onder de vorderingen.  
 
De liquide middelen laten een daling zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lagere 
resultaten en de aanzienlijke investeringen die zijn begroot.  
 

3.3 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 Signaal 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvabiliteit < 0,3 0,74 0,63 0,82 0,81 0,79 

Weerstandsvermogen inspectie < 5% 70,18% 69,80% 76,61% 80,63% 82,36% 

Liquiditeit 1,0 2,43 2,66 6,31 6,51 6,75 

Rentabiliteit - 2,15% 6,78% 4,19% -0,42% -1,94% 

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,57 1,52 1,23 1,23 1,26 
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De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de 
praktijk geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige 
normen zijn dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  
 
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) - 53,43% 53,07% 46,93% 49,06% 52,54% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 21% 44,00% 42,09% 35,06% 36,64% 39,38% 
 
De norm betreft een schoolspecifieke norm welke is vastgesteld op basis van een risico 
inventarisatie. (zie het document Analyse vermogenspositie voor een nadere toelichting).  
 
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 1,0 zijn de aanwezige kortlopende middelen dubbel zo hoog 
als de kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots 
boven.  
 
De rentabiliteit is in 2021 positief. 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.  
 
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. Onze 
vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden 
wij een gespecificeerde buffer 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 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe 
systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere 
stand van de voorziening benodigd is (wat ten koste gaat van het eigen vermogen). De 
omvang is nog niet exact bekend maar zal substantieel zijn; 

o In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. 
Er zijn reeds substantiële investeringen opgenomen, die zorgen voor een lager 
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weerstandsvermogen en daarmee een eigen vermogen wat dichterbij de 
signaleringswaarde komt te liggen; 

o Spaardoelen voor toekomstige nieuwbouw of renovatie zijn (nog) niet geconcretiseerd; 
o De school is gemoedsbezwaardheid en daarmee eigen risicodrager voor het 

Vervangingsfonds en het Participatiefonds (wachtgeld). De lasten hiervoor komen dus 
volledig voor rekening van de scholen. Om deze reden is sprake van een verhoogd 
risicoprofiel en wordt door de scholen een extra financiële buffer aangehouden om 
deze risico’s te ondervangen;  

o Wegens gemoedsbezwaardheid is er geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Dit geeft aanleiding om de financiële buffer extra te verhogen. Hoewel de ervaring 
leert dat er in het algemeen weinig (geen) schadeclaims zijn, is dit ook niet geheel uit 
te sluiten. Er is geadviseerd  om 4,5% van de baten als extra risicobuffer aan te houden, 
wat afgerond overeenkomt met een bedrag van circa 65.000 euro. 

 

Tenslotte 
Het mag ons wel tot dankbaarheid stemmen dat het onderwijs aan onze kinderen zijn voortgang 
mocht hebben. Ook 2021 was een moeilijk jaar voor de directeuren en de medewerkers, ja ook 
voor de kinderen en hun ouders. Zo nu en dan moest er worden geschakeld tussen lesgeven op 
school of thuis. Regelmatig waren leerkrachten of leerlingen ziek of in quarantaine. 
De zegen van de Heere is ook in 2022 onmisbaar. In het bijzonder voor het onderwijs uit Zijn 
Woord. Wij spreken ook nu de wens uit dat het onderwijs niet alleen dienstbaar is om onze 
leerlingen een goede plaats in de maatschappij te geven, maar bovenal om een onderdaan van 
Zijn Koninkrijk te zullen zijn. 
 
Urk, juni 2022. 
 
Namens het dagelijks bestuur,          
 
 

(D.C. van der Ploeg, secretaris uitvoerend deel van het bestuur) 



 
 

Verslag over het jaar 2021 van het toezichthoudend deel van het 
schoolbestuur van de Johannes Calvijnschool te Urk. 

 
 
1. Algemeen 
De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk heeft op 6 februari 
2009 per delegatiebesluit zijn bevoegdheden tot het besturen van de Johannes Calvijnschool 
te Urk gedelegeerd aan het bestuur van de Stichting tot instandhouding en oprichting van één 
of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk. De bevoegdheden zijn zover 
gedelegeerd dat het bestuur, als ware het zelf bevoegd gezag, mag handelen. Het bestuur van 
genoemde Stichting wordt in het vervolg dan ook als het schoolbestuur genoemd. 
Het schoolbestuur heeft, na goedkeuring van de kerkenraad van de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland (verder: OGGiN) te Urk, zijnde de statutaire Raad van Toezicht, in 
2010 besloten een scheiding binnen het schoolbestuur aan te brengen. Er wordt gewerkt met 
het zogenaamde one-tier model en het schoolbestuur is per 1 augustus 2011 gesplitst in een 
uitvoerend en een toezichthoudend deel. Het uitvoerend deel bestaat uit vier bestuursleden 
en het toezichthoudend deel uit zes bestuursleden. 
Het schoolbestuur bestaat eind 2021 uit twaalf leden, het dagelijks bestuur (DB) wordt 
gevormd door het uitvoerend deel van het schoolbestuur. De kerkenraad is statutair Raad van 
Toezicht, maar in de praktijk is dit het toezichthoudend deel van het schoolbestuur. Dit 
toezichthoudend deel noemen wij het algemeen bestuur (AB). 
Er wordt grotendeels gewerkt conform de Code goed bestuur van de PO-Raad. De 
zittingstermijn van alle bestuursleden, zowel van DB als van AB, in veel gevallen langer dan de 
in de Code genoemde periode van maximaal acht jaar. De verwachting is dat onze organisatie 
in de loop van 2022 een website heeft en dan zal de jaarrekening via die weg openbaar worden 
gemaakt. 
Er is geen sprake van beloning van de AB-leden, maar er wordt wel een vergoeding gegeven. 
Het totaal verstrekte bedrag blijft onder de maximum vrijwilligersvergoeding. 
 
De volgende personen maken eind 2021 deel uit van het AB: 
 
naam bestuursfunctie portefeuille werk nevenfunctie(s) 
J. Baarssen lid algemene zaken 

en identiteit 
eigenaar/directeur 
viswinkel 

onbetaald: diaken 
OGGiN 

G.G.J. van 
Bezooijen 

lid algemene zaken leidinggevend monteur onbetaald: 
bestuurslid Stich-
ting jeugdactiv. 

S. de Boer penningmeester financiën eigenaar/directeur 
interieurbouwbedrijf 

geen 

E. Kooiman  lid ict en identiteit accountmanager geen 
C.J. 
Leegwater 

voorzitter algemene zaken 
en identiteit 

eigenaar/directeur 
metselbedrijf 

onbetaald: 
ouderling OGGiN 

M. Post secretaris huisvesting directeur exportbedrijf onbetaald: diaken 
OGGiN 

L. van Veen lid algemene zaken eigenaar/schipper 
binnenvaartschip 

geen 

 
NB: De leden J. Baarssen en G.G.J. van Bezooijen zijn aan het einde van het verslagjaar met 
hun bestuurswerkzaamheden gestart. Het lid J. Loosman is in augustus na een korte periode 
van ziekte overleden. Vele jaren heeft hij in het bestuur zijn inbreng gehad. De Heere mocht 
de weduwe met haar (klein-) kinderen en ons troosten in dit grote verlies. 
 
De taken zijn vastgelegd in het ‘Reglement verhouding algemeen en dagelijks bestuur’ 
waarnaar wij hier verwijzen. In deel I (Bestuurlijk functioneren) van de bestuursstructuur is 
geregeld hoe de werkwijze in de praktijk is.  



2. Onderwerpen van toezicht 
De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: 

a. In het verslagjaar zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden, het DB-lid na positief 
advies van de GMR. Het betreft de heren J. Baarssen en G. van Bezooijen (beiden AB) 
en A. de Boer (DB). Verdere gegevens treft u op de vorige pagina aan. Verder is DB-lid 
Van der Ploeg vanaf januari geen voorzitter meer van het DB. Er is in 2021 met een 
externe als technisch voorzitter vergaderd door het DB. In juli is, in overleg met hem, 
DB-lid P. Gerssen per 1 januari 2022 als voorzitter van het DB door het AB aangesteld. 

b. Het jaarverslag van het AB over 2020 is in februari goedgekeurd en het jaarverslag over 
2020 van het DB in mei. 

c. De begroting 2022 van de Johannes Calvijnschool is in december goedgekeurd. 
d. Het AB waardeert het door middel van de managementrapportages van de school op de 

hoogte te blijven van het reilen en zeilen op de school. 
e. In februari is een geactualiseerde taakomschrijving ambtelijk secretaris voor de 

bovenschoolse bestuursondersteuner vastgesteld. 
f. Met de kerkenraad van de OGGiN te Urk is in mei vergaderd om lopende onderwijszaken 

met elkaar door te nemen. 
g. De (geconsolideerde) jaarrekening 2020 is in juni vastgesteld en aan de penningmeester 

wordt decharge verleend. 
h. Er is dit jaar geen andere accountant aangezocht. Het AB heeft met de accountant een 

gesprek gevoerd over de jaarrekening. Diverse zaken kwamen ter tafel en deze zijn, zo 
nodig, met de penningmeester c.q. het DB doorgenomen. 

i. Gezien het hoge weerstandsvermogen is met het DB uitgebreid over een bestedingsplan 
gesproken en dat is in juni goedgekeurd. Ook is het beleidsplan Nationaal Programma 
Onderwijs door het DB ter bespreking aangeboden. 

j. In april en oktober is overlegd met de GMR. Aan de orde kwamen: of een vakleerkracht 
voor bewegingsonderwijs aangesteld kan worden; hoe verloopt de samenwerking tussen 
DB, directeuren en technisch voorzitter?; het gebruikmaken van de Code Goed Bestuur; 
aandacht is gevraagd voor geheimhouding van bepaalde zaken door de GMR-leden; 
huisvesting Obadjaschool (speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag uit Zwolle) 
op Urk en eventueel voor ons in de nieuwe Zeeheldenwijk; werving personeel gezien de 
krapte; is meer aandacht nodig voor werving leerlingen? 

k. Regelmatig is het AB door het DB bijgepraat over de nevenvestiging van de Obadjaschool 
op Urk. Die is vanaf augustus gehuisvest in zalen van kerkgebouw De Ark. 

l. Door het AB wordt er bij de voortduur op toegezien dat de wettelijke voorschriften 
worden nageleefd door het DB. Daarbij wordt ook in de gaten gehouden of de ontvangen 
middelen rechtmatig zijn verkregen en ook recht- en doelmatig worden besteed. 
Hulpmiddel hierbij zijn de financiële kwartaalrapportages over drie kwartalen van elk 
kalenderjaar verstrekt door het DB. 

m. Vanaf augustus wordt in de groepen drie tot en met acht een digibord gebruikt. Met het 
DB is afgesproken om dit in januari 2022 te evalueren. 

n. Mede door de coronamaatregelen is het opzetten van een eigen website nogal 
vertraagd. Realisatie wordt, in tegenstelling tot wat vorig jaar werd voorzien, in de 
eerste helft van 2022 verwacht. 

o. Gedurende het verslagjaar is diverse keren over werving van personeel gesproken. 
Diverse onderwijsassistenten konden nog worden benoemd, maar leerkrachten zijn 
nauwelijks meer te vinden. Het AB probeert samen met het DB en de directeuren over 
mogelijke oplossingen na te denken. 

p. Samen met het DB en de directeur is in juni nagedacht over eventuele huisvesting in de 
nieuwe Zeeheldenwijk. 

q. Het Strategisch Beleidskader is uitgebreid met doelen en indicatoren en in de 
vergadering van 15 april vastgesteld. 

r. Dit jaar is het afscheid van groep 8 op de scholen wel door enkele bestuursleden 
bijgewoond. 

  



(vervolg Onderwerpen van toezicht) 
s. In het kader van de bewaking van de identiteit hebben enkele AB-leden de 

schoolbibliotheek bezocht en de aanwezige boeken bekeken. Dit is wederzijds als 
positief ervaren en er waren nauwelijks op- of aanmerkingen te maken. 

t. In de tweede helft van het jaar is een externe vertrouwenspersoon vanwege verhuizing 
met zijn werkzaamheden gestopt. In goed overleg met alle betrokken partijen, 
waaronder de GMR, is een vrouw aangezocht en zij heeft inmiddels positief gereageerd. 

u. In het najaar is een leidraad schoolbestuur reformatorisch basisonderwijs Urk 
vastgesteld. Deze is met name voor beginnende bestuursleden een soort basisdocument 
voor het bestuurswerk. 

v. Gezien de coronapandemie is diverse keren met het DB en ook wel met directeur en 
personeelsleden gesproken over de coronamaatregelen van de overheid en de impact 
daarvan op ons onderwijs. Het AB spreekt zijn grote waardering uit voor de wijze 
waarop directeuren en teams ook in dit jaar een en ander hebben opgepakt. 

 
3. (Zelf)evaluatie en professionalisering 
Uit de jaarlijks gehouden zelfevaluatie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De AB-
leden zijn tevreden over de voortgang van het onderwijs en de omgang met elkaar binnen het 
bestuur. Professionalisering vindt voornamelijk plaats door het bijhouden van enkele 
onderwijsbladen, het lezen van de Nieuwsbrief van de VGS en het bijwonen van bijeenkomsten 
betreffende onderwijs en beleid. Enkele nieuwe bestuursleden zijn in de tweede helft van 
2021 begonnen met de cursus voor startende bestuursleden (VGS), maar door de corona-
maatregelen loopt deze in 2022 nog door. 
 
4. Relatie met het dagelijks bestuur 
In het verslagjaar is het AB acht keer samengekomen en wel op 16 februari, 13/15 april, 14 
juni, 29 juni/13 juli, 28 september, 16 november en op 21 december. 
Samen met de DB-leden zijn gesprekken met ouders, die hun eerste kind aanmeldden, gevoerd. 
Deze gesprekken zijn naar aller tevredenheid verlopen en worden als bijzonder nuttig ervaren 
voor de onderlinge betrokkenheid. 
De voorzitter of een ander AB-lid woont, als adviseur, de DB-vergaderingen met de directeur 
bij. 
AB-leden bezoeken, voor zover hun agenda dit toelaat en soms samen met DB-leden, de school 
(klassen) ter verlichting van de DB-leden en om contact met de werkvloer te hebben. 
 
5. Externe contacten 
In maart en oktober is vergaderd met de GMR. 
Met de kerkenraad van de OGGiN te Urk is in mei overlegd. 
Enkele AB-leden zijn op de afscheidsavond van de leerlingen van groep 8 geweest. 
 
6. Tenslotte 
Ondanks de soms moeilijke perioden vanwege de coronapandemie heeft het onderwijs op onze 
scholen zijn voortgang gehad. Mocht de Heere dat, en met name het onderwijs uit Zijn woord, 
met Zijn onmisbare zegen achtervolgen tot Zijn eer. 
 
 
Urk, juni 2022. 
 
 
 
 
       
 
(M. Post, secretaris toezichthoudend deel van het bestuur) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.891.933   1.387.928   
Financiële vaste activa -               1.100.000   

1.891.933      2.487.928      

Vlottende activa
Vorderingen 353.047     322.406     
Liquide middelen 2.893.622   1.823.412   

3.246.669      2.145.818      

Totaal 5.138.602      4.633.746      

PASSIVA

Eigen vermogen 4.050.359      3.827.249      

Voorzieningen 402.826         331.754         

Kortlopende schulden 685.418         474.744         

Totaal 5.138.602      4.633.746      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

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

 

Baten
Rijksbijdragen 5.894.668      5.339.375      5.415.593    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 118.113         33.837          36.435         
Overige baten 33.759           46.150          40.673         

Totaal baten 6.046.541      5.419.362     5.492.701    

Lasten
Personeelslasten 4.773.815      4.584.112      4.693.864    
Afschrijvingen 211.059         185.017         178.561       
Huisvestingslasten 292.710         256.850         263.106       
Overige lasten 580.005         497.450         483.855       

Totaal lasten 5.857.589      5.523.429     5.619.385    

Saldo baten en lasten 188.951         104.067-       126.684-       

Financiële baten en lasten 34.159           35.050         43.326        

RESULTAAT BOEKJAAR 223.110         69.017-         83.358-        

BESTEMMING VAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 223.110 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 255.559         
Bestemmingsreserves publiek 9.062-            
Bestemmingsreserves privaat 23.387-          

Totaal 223.110       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 188.951     126.684-     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 211.059     178.561     
- Mutaties van voorzieningen 71.072       42.462-       

282.131     136.099     

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 30.641-       24.931       
- Mutaties kortlopende schulden 210.675     52.957-       

180.034     28.026-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 651.116     18.611-       

Ontvangen interest 34.159       43.326       

Totaal 34.159       43.326       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 685.275     24.715      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 715.065-     248.756-     
Mutaties overige financiële vaste activa 1.100.000   13.426       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 384.935     235.330-     

Mutatie van liquide middelen 1.070.210   210.615-     

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.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de Stichting tot Instandhouding 
en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk en alle rechtspersonen waarin 
zij statutair of anderszins overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Vanaf 2008 is de Kerkenraad Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland geconsolideerd met de jaarrekening van de Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één 
of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, beiden gevestigd te Urk. 

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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

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

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

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/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 -

Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan 
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

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

4 juli 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 publiek
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-
stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

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

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
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 GECONSOLIDEERDE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde  
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 660.942         189.700          471.241           0-                   17.953            453.289         637.879         184.591         

Inventaris en apparatuur 1.259.265       590.200          669.065           621.511         2.202             140.556          1.147.818       1.788.614       640.796         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 556.906         309.284          247.622           93.554           1.149             49.200            290.827         591.458         300.632         

Totaal 2.477.113       1.089.185       1.387.928        715.065         3.351             207.709          1.891.933       3.017.952       1.126.019       

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Gebouwen en terreinen 23.063           23.063           -                     

Inventaris en apparatuur 92.162           89.960           2.202              
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 59.001           57.853           1.149              

Totaal 174.226         170.875          3.351              

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde  
31-12-2021

Deposito' s 1.100.000       -                    1.100.000       -                   -                   

Totaal 1.100.000       -                    1.100.000       -                   -                   

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 3.181              3.254             

OCW/EZ 249.960          241.547         

Gemeenten en GR's 36.187            440                

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 42.360           47.545           

  Overige overlopende activa             21.360 29.621           

Overlopende activa 63.720            77.166           

Totaal 353.047          322.406         

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2021 2020

* Betreft een deposito ad. € 400.000.- bij de Rabobank met de looptijd van 10 jaar. Het
rentepercentage is 4%. De deposito loopt af op 16 april 2022.
* Betreft een deposito ad. € 700.000.- bij de Rabobank met de looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage is 4,00%.
De deposito loopt af op 16 april 2022.
Gezien de resterende looptijd zijn deze deposito's als vlottende activa opgenomen.

50



Liquide middelen

Kasmiddelen 249                383                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.793.373       1.823.029       

Deposito's 1.100.000       -                   

Totaal 2.893.622        1.823.412       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 3.227.401       255.559          -                   3.482.960       

3.227.401       3.482.960       

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve personeel 85.155           1.078              -                   86.234           

Bestemmingsreserve materieel 314.346         10.140-            -                   304.206         

399.501         390.440         

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 200.346         23.387-            -                   176.959         

200.346         176.959         

Totaal 3.827.249       223.110          -                   4.050.359       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 54.492             2.300             -                   64                  56.728           -                   56.728           

Voorziening voor groot onderhoud 277.262           103.600         34.764           -                    346.098         12.441           333.657         

Totaal 331.754           105.900         34.764           64                  402.826         12.441           390.385         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 54.492             2.300             -                   64                  56.728           -                   56.728           

54.492             2.300             -                   64                  56.728           -                   56.728           

Stand per 31-12-2021Stand per 1-1-2021

2021 2020

De deposito's betreffen een deposito ad € 400.000 en een deposito ad € 700.000. Beide deposito's hebben een looptijd van 10 jaar, 
een rentepercentage van 4% en lopen af op 16-04-2022. 
De overige liquide middelen zijn direct opneembaar. Voorgaande jaren waren de deposito's als financiële vaste activa opgenomen.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 128.184          71.280           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 203.787          159.231         

Schulden ter zake van pensioenen 61.000            75.832           

Kortlopende overige schulden 27.867            26.920           

420.838          333.263         

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidie gemeente 113.597         -                   

  Vakantiegeld en -dagen 150.984         141.481         

Overlopende passiva 264.581          141.481         

Totaal 685.418          474.744         

2021 2020
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 4.926.436      4.786.486      4.828.535      

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 723.432         331.271         302.559         

723.432         331.271         302.559         

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 244.800         221.618         284.499         

Totaal 5.894.668      5.339.375      5.415.593      

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Gemeentelijke bijdrage educatie 118.113         -                    36.435           

118.113         -                    36.435           

Overige overheidsbijdragen -                    33.837           -                    

Totaal 118.113         33.837           36.435           

 

Overige baten

Ouderbijdragen 10.018           11.000           11.867           

Overige
  Overige 10.956           14.300           4.568             

12.070           15.650           12.812           

Totaal 33.759           46.150           40.673           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

Lonen en salarissen 3.462.847      3.325.408      3.480.220      

Sociale lasten 507.755         486.806         484.844         

Premies VFGS -                    -                    0                   

Pensioenlasten 505.352         474.561         487.366         

4.475.953      4.286.775      4.452.430      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 2.236             -                    51.122-           

Overige
  (Na)scholingskosten 65.245           57.500           58.720           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 94.030           47.500           55.629           

  Kosten werving personeel 11.447           7.000             5.353             

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 9.888             6.150             8.044             

  Representatiekosten personeel 44.410           38.200           42.741           

  Kosten federatie 320                -                    -                    

  Overige 79.616           126.987         85.211           

Totaal overige 304.956         283.337         255.697         

376.570         297.337         331.948         

Af: uitkeringen 78.709-           -                    90.515-           

Totaal 4.773.815      4.584.112      4.693.864      

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 71 FTE. (2020 71)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 17.953           14.704           15.743           

Inventaris en apparatuur 142.758         115.761         123.447         

Andere vaste bedrijfsmiddelen 50.349           54.552           39.371           

Totaal 211.059         185.017         178.561         

Huisvestingslasten

Onderhoud 46.724           39.550           42.549           

Energie en water 62.427           70.500           71.149           

Schoonmaakkosten 22.755           19.950           25.261           

Belastingen en heffingen 9.394             15.000           13.217           

Dotatie voorziening onderhoud 103.600         103.600         103.600         

Bewaking/beveiliging 3.895             3.250             4.088             

Overige 43.914           5.000             3.243             

Totaal 292.710         256.850         263.106         
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2021 Begroting 2021 2020

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 109.828         89.650           91.515           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 9.347             11.000           10.140           

Telefoon- en portokosten e.d 10.053           6.000             6.006             

Kantoorartikelen 27.857           33.800           28.082           

Verenigingslasten 24.548           16.050           127                

Bestuurs-/managementondersteuning 4.695             5.000             8.203             

Overige 637                500                666                

186.967         162.000         144.740         

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 9.647             9.000             10.339           

9.647             9.000             10.339           

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 159.705         140.300         153.226         

Computerkosten 68.672           54.100           55.569           

Kopieer- en stencilkosten 52.563           35.800           44.554           

Overige lasten 21.279           22.100           29.153           

302.220         252.300         282.503         

Overige
Kantinekosten 15.504           10.150           11.227           

Cultuureducatie 8.128             8.500             975                

Schoolkrant 3.481             3.150             2.823             

Abonnementen 6.905             6.200             6.169             

Medezeggenschapsraad 3.206             3.650             3.862             

Overige 43.948           42.500           21.217           

81.172           74.150           46.272           

Totaal 580.005         497.450         483.855         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 9.347             11.000           10.140           

Accountantslasten 9.347             11.000           10.140           

Financiële baten en lasten

Rentebaten 36.032           35.050           43.681           

Rentelasten 1.873-             -                    355-                

Totaal 34.159           35.050           43.326           
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)
 

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 266.594     225.540     
Financiële vaste activa -               400.000     

266.594         625.540         

Vlottende activa
Vorderingen 86.606       83.219       
Liquide middelen 1.269.324   636.377     

1.355.930      719.596         

Totaal 1.622.523      1.345.136      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.014.884      916.512         

Voorzieningen 97.189          70.582          

Kortlopende schulden 510.450         358.042         

Totaal 1.622.523      1.345.136      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.

2021 2020
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
 
 

Baten
Rijksbijdragen 1.410.220     1.268.162     1.293.126      
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 37.662          10.000          8.909            
Overige baten 6.200            6.300            3.880            

Totaal baten 1.454.081     1.284.462     1.305.915     

Lasten
Personeelslasten 1.108.622     1.069.604     1.077.000      
Afschrijvingen 46.018          47.219          37.439          
Huisvestingslasten 65.457          66.250          64.045          
Overige lasten 145.776        129.600        113.565        

Totaal lasten 1.365.873     1.312.673     1.292.050     

Saldo baten en lasten 88.208          28.211-          13.865          

Financiële baten en lasten 10.165          10.500          14.251          

RESULTAAT BOEKJAAR 98.373          17.711-          28.116          

BESTEMMING VAN HET ENKELVOUDIGE RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 98373 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 122.001        
Bestemmingsreserves privaat 23.628-          

Totaal 98.373          

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
 
 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 88.208       13.865       

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 46.018       37.439       
- Mutaties voorzieningen 26.607       

72.625       37.439       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 3.387-         
- Mutaties kortlopende schulden 152.408     

149.021     -               

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 309.854     51.304       

Ontvangen interest 10.165       14.251       

Totaal 10.165       14.251       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 320.019     65.555      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 87.072-       
Mutaties overige financiële vaste activa 400.000     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 312.928     -               

Mutatie van liquide middelen 632.947     65.555       

2021 2020
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE BALANS
 

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde  
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 18.632           18.632           -                     -                    -                    -                     -                    -                    -                    

Inventaris en apparatuur 290.200         140.822          149.379           73.931           2.202             29.755            191.353         316.179         124.826         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 127.689         51.528           76.162             13.140           1.149             12.913            75.240           130.807         55.566           

Totaal 436.521         210.981          225.540           87.072           3.351             42.667            266.594         446.986         180.392         

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Gebouwen en terreinen 18.632           18.632           -                     

Inventaris en apparatuur 47.953           45.750           2.202              
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 10.023           8.874             1.149              

Totaal 76.607           73.256           3.351              

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 
en afgeloste 

leningen

Resultaat 
deelnemingen/k

ortlopend deel 
aflossingen

Boekwaarde  
31-12-2021

Overige vorderingen 400.000         400.000-          -                    

Totaal 400.000         400.000-          -                    -                    -                    

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren -                     38                 

OCW/EZ 62.992            61.154           

Gemeenten en GR's 350                -                    

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 15.963           11.068           

  Overige overlopende activa              7.301 10.959           

Overlopende activa 23.264            22.027           

Totaal 86.606            83.219           

Liquide middelen

Kasmiddelen 1                   320                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 869.323         636.057         

Deposito's 400.000         -                    

Totaal 1.269.324       636.377         

Toelichting liquide middelen
De deposito's betreffen een deposito ad € 400.000 en een deposito ad € 700.000. Beide deposito's hebben een looptijd van 10 jaar, 
een rentepercentage van 4% en lopen af op 16-04-2022. 
De overige liquide middelen zijn direct opneembaar. Voorgaande jaren waren de deposito's als financiële vaste activa opgenomen.

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2021 2020

2021 2020

* Betreft een deposito ad. €400.000,- bij de Rabobank met de looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage is 4%. De deposito loopt af 
op 16 april 2022, derhalve vanaf 2021 als vlottende activa gepresenteerd.
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Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 738.153         122.001          -                    860.154         

738.153         860.154         

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 178.359         23.628-            -                    154.730         

178.359         154.730         

Totaal 916.512         98.373            -                    1.014.884       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 12.773             7                   -                    -                     12.780           -                    12.780           

Voorziening voor groot onderhoud 57.810             26.600           -                    -                     84.410           12.441           71.969           

Totaal 70.582             26.607           -                    -                     97.189           12.441           84.748           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 12.773             7                   -                    -                     12.780           -                    12.780           

12.773             7                   -                    -                     12.780           -                    12.780           

Kortlopende schulden

Crediteuren 24.629            9.892             

Stichting scholen Urk 355.704          260.880         

Belastingen en premies sociale verzekeringen 46.807            33.885           

Schulden ter zake van pensioenen 14.154            18.007           

Kortlopende overige schulden 1.638              864                

442.932          323.529         

Overlopende passiva
  Vakantiegeld en -dagen 32.518           34.513           

  Overige overlopende passiva 35.000           0-                   

Overlopende passiva 67.518            34.513           

Totaal 510.450          358.042         

Stand per 1-1-2021 Stand per 31-12-2021

2021 2020
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
 

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.123.042      1.087.346      1.112.536      

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 228.594         127.885         111.303         

228.594         127.885         111.303         

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 58.583           52.931           69.288           

Totaal 1.410.220      1.268.162      1.293.126      

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
  Gemeentelijke bijdrage educatie 37.662           -                   8.909            

37.662           -                   8.909            

Overige overheidsbijdragen -                   10.000           -                   

Totaal 37.662           10.000           8.909            

 

Overige baten

Ouderbijdragen 1.800            2.500            2.880            

Overige
  Overige 4.400            3.800            1.000            

4.400            3.800            1.000            

Totaal 6.200            6.300            3.880            

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

Lonen en salarissen 815.456         792.312         806.810         
Sociale lasten 117.719         112.642         112.983         

Premies VFGS -                   -                   0                  

Pensioenlasten 119.352         111.984         117.378         

1.052.527      1.016.938      1.037.171      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 7                  -                   11                 

Overige
  (Na)scholingskosten 11.524           12.500           12.856           
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 20.528           12.500           14.922           

  Kosten werving personeel 2.669            2.000            326               

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 1.059            1.000            648               

  Representatiekosten personeel 6.712            6.000            4.066            

  Kosten federatie 320               -                   -                   

  Overige 20.125           18.666           18.734           

Totaal overige 62.935          52.666          51.552          

62.941           52.666           51.563           

Af: uitkeringen 6.846-            -                   11.734-           

Totaal 1.108.622      1.069.604      1.077.000      

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen -                   -                   932               

Inventaris en apparatuur 31.957           33.041           25.203           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 14.061           14.178           11.304           

Totaal 46.018           47.219           37.439           

Huisvestingslasten

Onderhoud 12.869           10.700           11.852           

Energie en water 15.826           17.500           15.506           

Schoonmaakkosten 6.177            5.000            6.099            

Belastingen en heffingen 2.549            4.000            3.135            

Dotatie voorziening onderhoud 26.600           26.600           26.600           

Bewaking/beveiliging 839               950               853               

Overige 598               1.500            -                   

Totaal 65.457           66.250           64.045           
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2021 Begroting 2021 2020

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 28.483           20.900           25.888           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 6.171            3.500            3.618            

Telefoon- en portokosten e.d 2.103            1.500            963               

Kantoorartikelen 123               1.500            588               

Verenigingslasten 24.498           15.000           -                   

Bestuurs-/managementondersteuning 1.184            -                   595               

Overige -                   -                   23                 

62.561           42.400           31.675           

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 2.716            2.000            2.215            

2.716            2.000            2.215            

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 30.432           34.000           32.931           

Computerkosten 14.768           15.000           14.914           

Kopieer- en stencilkosten 14.537           10.000           11.661           

Overige lasten 858               6.700            9.886            

60.595           65.700           69.393           

Overige
Kantinekosten 3.296            2.000            2.117            

Cultuureducatie 75                 4.000            22                 

Schoolkrant -                   400               -                   

Abonnementen 2.039            1.200            1.168            

Medezeggenschapsraad 660               650               702               

Overige 13.834           11.250           6.274            

19.904           19.500           10.282           

Totaal 145.776         129.600         113.565         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 6.171            3.500            3.618            

Accountantslasten 6.171            3.500            3.618            

Financiële baten en lasten

Rentebaten 11.157           10.500           14.606           

Rentelasten 992-               -                   355-               

Totaal 10.165           10.500           14.251           
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken

Overige
Eigen 

vermogen           
31-12-2021

Resultaat jaar 
2021

Omzet
Art. 2:403 BW   

ja/nee
Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

Stichting voor onderwijs Urk Stichting nee nee nee nee nvt 3.020.586 109.850 4.569.705 nee 0 ja

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 € 73.283
Beloningen betaalbaar op termijn € 13.335
Subtotaal € 86.618

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 124.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 86.618

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 1,0                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 71.424
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.836
Subtotaal € 83.260

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 119.000

Bezoldiging € 83.260

WNT-verantwoording 2021 - Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

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 Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk van 
toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk 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.

S Post
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
C.J. Leegwater Voorzitter
E. Kooiman Lid TH AB
L. de Boer Lid DB
P. Gerssen Lid DB
L. van Veen Lid TH AB
S. de Boer Lid TH AB
M. Post Lid TH AB
J. Baarssen Lid TH AB
G.G.J. van Bezooijen Lid TH AB
A. de Boer Lid DB
H. van Laar Lid DB
J. Loosman Lid TH AB
D.C. van der Ploeg Lid DB

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

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.

Voor de samenwerking met de Obadjaschool te Zwolle is een garantstelling van € 80.000 per jaar afgegeven.

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

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Schoolbestuur Johannes 

Calvijnschool 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Schoolbestuur Johannes Calvijnschool te Urk 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Schoolbestuur Johannes 

Calvijnschool 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 geconsolideerde balans per 31 december 2021;  

2. de geconsolideerde 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 Schoolbestuur Johannes Calvijnschool 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, 20 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 JOHANNES CALVIJNSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.410.220 1.268.162  1.293.126  

Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 37.662      10.000      8.909        
Overige baten 6.200        6.300        3.880        

Totaal baten 1.454.081 1.284.462   1.305.915  

Lasten
Personeelslasten 1.108.622  1.069.604  1.077.000  
Afschrijvingen 46.018      47.219      36.507      
Huisvestingslasten 65.457      66.250      64.045      
Overige lasten 121.278     114.600    113.565     

Totaal lasten 1.341.375 1.297.673   1.291.118  

Saldo baten en lasten 112.706    13.211-       14.797      

Financiële baten en lasten 9.295       7.000         9.366        

Netto resultaat 122.001    6.211-         24.163      

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

Lasten
Betaalde giften/bijdragen 4.125        -               -               
Personele lasten 250           -               -               
Jubilea 19.735      12.500      -               
Afschrijvingen -               -               932           
Overige lasten 389           2.500        -               

Totaal lasten 24.498      15.000      932           

Saldo baten en lasten 24.498-      15.000-      932-           

Financiële baten en lasten 870           3.500        4.885        

Netto resultaat 23.628-      11.500-      3.954        

2021 Begroting 2021 2020

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 
kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE DR. MAARTEN LUTHERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.213.336 1.097.245  1.140.225  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 29.328      5.837        8.909        
Overige baten 1.780        5.500        7.811        

Totaal baten 1.244.444  1.108.582  1.156.944  

Lasten
Personeelslasten 1.021.068  963.965    1.027.951  
Afschrijvingen 45.077      41.618      37.723      
Huisvestingslasten 59.188      61.550      61.249      
Overige lasten 113.153    89.250      80.328      

Totaal lasten 1.238.487  1.156.383  1.207.251  

Saldo baten en lasten 5.957        47.801-      50.306-      

Financiële baten en lasten 8.987        9.300        9.966        

Netto resultaat 14.944      38.501-      40.340-      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE DS. E. MARCHIE VAN VOORTHUYZENSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.281.808 1.151.201  1.130.286  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 37.662      9.000        8.909        
Overige baten 5.072        5.500        2.907        

Totaal baten 1.324.542  1.165.701  1.142.102  

Lasten
Personeelslasten 1.018.874  972.617    1.004.093  
Afschrijvingen 45.310      42.800      42.540      
Huisvestingslasten 52.506      55.500      56.051      
Overige lasten 107.353    109.000    103.322    

Totaal lasten 1.224.042  1.179.917  1.206.005  

Saldo baten en lasten 100.499    14.216-      63.903-      

Financiële baten en lasten 5.708        7.500        7.111        

Netto resultaat 106.207    6.716-        56.792-      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE PETRUS DATHENUSSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.770.828 1.596.189  1.591.425  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 13.462      9.000        9.709        
Overige baten 20.557      27.500      26.075      

Totaal baten 1.804.847  1.632.689  1.627.208  

Lasten
Personeelslasten 1.439.098  1.393.327  1.383.708  
Afschrijvingen 73.287      52.255      59.502      
Huisvestingslasten 115.444    72.400      81.649      
Overige lasten 165.122    122.300    144.675    

Totaal lasten 1.792.951  1.640.282  1.669.533  

Saldo baten en lasten 11.895      7.593-        42.325-      

Financiële baten en lasten 2.087        1.500        2.137        

Netto resultaat 13.982      6.093-        40.188-      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN BOVENSCHOOLS

Baten

Rijksbijdragen      165.723 226.578    227.370    

Totaal baten 165.723    226.578    227.370    

Lasten
Personeelslasten 132.999    184.599    175.635    
Afschrijvingen 1.022        780           1.012        
Huisvestingslasten 116           1.150        112           
Overige lasten 48.550      46.250      41.837      

Totaal lasten 182.688    232.779    218.597    

Saldo baten en lasten 16.965-      6.201-        8.773        

Financiële baten en lasten 5.248        6.200        7.732        

Netto resultaat 11.716-      1-              16.505      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE BOVENSCHOOLSE VERVANGING

Baten

Rijksbijdragen        52.754 -               33.161      

Totaal baten 52.754      -               33.161      

Lasten
Personeelslasten 53.153      -               25.477      

Totaal lasten 53.153      -               25.477      

Saldo baten en lasten 399-           -               7.684        

Financiële baten en lasten 1.477        -               1.674        

Netto resultaat 1.078        -               9.358        

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

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 50            1.350        -               
Overige baten 100           -               -               

Totaal baten 150           1.350        -               

Lasten
Personele lasten 50            -               -               
Afschrijvingen 345           345           345           
Overige lasten 1.050        127           

Totaal lasten 395           1.395        472           

Saldo baten en lasten 245-           45-            472-           

Financiële baten en lasten 487           50            455           

Netto resultaat 242           5              17-            

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 
kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

2021 Begroting 2021 2020
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