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Bestuursverslag over het jaar 2021 van het uitvoerend deel van het 
bestuur van de Stichting tot instandhouding en oprichting van één of 

meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk. 
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1. Schoolbestuur 
 

1.1 Organisatie 

 
Contactgegevens 

 Naam:   Stichting tot instandhouding en oprichting van één of meer  
   basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk 

 Bestuursnummer: 49844 
Bestuurskantoor: 

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

 
Contactpersoon 

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

 
Overzicht scholen 

03WY Dr. Maarten Lutherschool Lange Dam 27 Urk 
06NG Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool Munnikplaat 8 Urk 
27RP Petrus Dathenusschool Vlechttuinen 3 Urk 

 
Juridische structuur 
Zoals de naam al weergeeft is de juridische structuur een Stichting. Deze is opgericht door de 
kerkenraad van Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN) te Urk in 1974. De leden 
van het bestuur zijn dan ook allen belijdend lid van deze gemeente. Uit de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel blijkt dat zij gezamenlijk bevoegd zijn. 
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 statutair Raad 
van Toezicht, maar in de praktijk fungeert die als identiteitsraad. 
Hierna volgt een schematische weergave van de organisatie. 
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Schematisch weergegeven: 

 
Beschrijving organisatiestructuur per school 
De Dr. Maarten Lutherschool heeft een tweehoofdige directie, namelijk een directeur en een 
adjunct-directeur. Naast het onderwijzend personeel zijn voor (onderwijs)ondersteuning een 
leerkracht met als taak intern-begeleider, enkele leerkrachten die individuele of groepjes 
leerlingen begeleiden, enkele onderwijsassistenten, schoolassistente (voert o.a. 
kopieerwerkzaamheden uit), tuinman en schoonmaker werkzaam. 
De Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool heeft een directeur. In een waarnemend directeur 
is ook in 2021 niet voorzien. Naast het onderwijzend personeel zijn voor 
(onderwijs)ondersteuning twee leerkrachten (groep 1-2 en groep 3-8) met als taak intern-
begeleider, enkele onderwijsassistenten (RT en dergelijke werkzaamheden), een conciërge en 
schoonmaker werkzaam. 
De Petrus Dathenusschool heeft een directeur. Eind 2021 is nog geen adjunct-directeur of 
waarnemend directeur aangesteld. Naast het onderwijzend personeel zijn voor 
(onderwijs)ondersteuning twee intern-begeleiders (groep 1-2 en groep 3-8), 
onderwijsassistenten, een managementassistente, een administratief medewerker, een 
conciërge en enkele schoonmakers 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. De zittingstermijn 
van bestuursleden is meestal langer 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 

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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managementstatuut in gebruik zodat zowel voor het bestuur als de directeuren duidelijk is 
welke taken moeten worden verricht. 
 
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 
statutair 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 wat de werkwijze in de praktijk is. 
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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 
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 scholen een medezeggenschapsraad en van elke 
geleding wordt een lid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
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 
scholen hun jaarverslag. 
 

1.2 Profiel 
 
Missie en visie 
Onze missie is dat de plaats en taak van onze scholen 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 scholen staan in de reformatorische traditie en het bestuur gaat uit van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk. De scholen zijn 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 scholen 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 plaats vinden’. ‘De 
organisatiecultuur die het bestuur voorstaat, is een reformatorische en professionele cultuur’. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons strategisch beleidsplan. 
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1.3 Identiteit 
 
Algemeen 
De identiteit van onze scholen 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. 
 
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 
qua 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. Iedere school heeft het gebied 
rondom die 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 de schoolgebouwen, het bevorderen en handhaven van de 
onderwijskwaliteit en verlaging van de werkdruk, het vergroten van de kwaliteit ten aanzien 
van gebouwen en pleinen, interveniëren op de ontwikkelingen ten aanzien van ICT en tenslotte 
uitbreiden van leermiddelen uitgewerkt. In de verslagen van de scholen, 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. 
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(vervolg 1.4 Dialoog) 
Groep / organisatie Omschrijving dialoog/samenwerking 
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. 

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 op de scholen een medewerker 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 deze 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 elke directeur een gesprek plaats. Met het schooljaarverslag 
wordt verantwoording over de onderwijskwaliteit afgelegd, waarnaar wij u dan ook 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 drie scholen weergegeven. 
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Internationalisering 
Internationalisering houdt voor onze scholen 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 scholen. 
 
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 de jaarverslagen van de 
directeuren 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, verder is er met de scholen gezamenlijk één 
contract ter besparing van kosten. Over het algemeen worden leermiddelen en meubilair 
langer gebruikt dan de afschrijvingstermijn. Wat (nog) voldoet hoeft immers niet te worden 
vervangen? Het scheiden van afval wordt zo veel als mogelijk is toegepast, waarbij de kinderen 
ook bewust gemaakt worden in diverse lessen. In samenwerking met de gemeente wordt 
bijvoorbeeld een schoonmaakactie in de schoolomgeving gehouden. De buren worden daarbij 
betrokken, maar ook bij een spelletjesdag en acties. Ouders en kinderen worden ook 
gestimuleerd om lopend of eventueel per fiets naar school te komen. Regelmatig wordt daar 
ook op toegezien. 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 directeuren afgesproken dat zij met hun team afspraken maken over 
de professionalisering. Dat vindt zowel op team- als individueel niveau plaats. In het 
jaarverslag van de scholen is daarover dan ook meer te lezen. 
 
Uitkeringen na ontslag 
Er zijn geen uitkeringen na ontslag gedaan. Maatregelen om werkloosheidskosten in de 
toekomst te kunnen voorkomen waren niet nodig. 
 



 

Pagina 10 van 22 
 

Aanpak werkdruk 
De ontvangen middelen voor werkdrukvermindering zijn op elke school in de teams 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 alle 
scholen 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 scholen en de verantwoording financiën. 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid is gericht op het zorgen voor voldoende personeel om ons onderwijs zijn 
voortgang te doen houden. Extra ondersteuning wordt op alle scholen door enkele 
onderwijsassistenten gegeven. Ook is een managementassistente werkzaam op enkele scholen 
ter 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 ook 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. 
Dr. Maarten Lutherschool: in 2018-2019 7,67%, in 2019-2020 was dit 6,3% en in 2020-2021 1,74%.  
Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool: in 2018-2019 5,36%, in 2018-2019 was dit 0,45% en in 
2020-2021 1,67%.  
Petrus Dathenusschool: in 2019-2018 2,82%, in 2019-2020 was dit 2,48% en in 2020-2021 4,19%. 
De stijging bij deze school is veroorzaakt door een langdurig zieke.  
Over het algemeen ligt het verzuim op alle scholen vrij laag, zeker gezien het landelijk 
gemiddelde en de turbulente tijd door de coronamaatregelen. 
 

2.3 Huisvesting en facilitair 
 
Doelen en resultaten 
Alle schoolgebouwen zijn 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. 
In de Dr. Maarten Lutherschool is het computerlokaal met behulp van een tussenwand in twee 
werkkamers voor onderwijsassistenten opgedeeld.  
Het meerjarenonderhoudsplan van alle scholen 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 scholen in goede staat blijven. 
De nevenvestiging van de Obadjaschool uit Zwolle kreeg, in overleg met de gemeente Urk, 
twee noodlokalen ter beschikking. Omdat deze noodlokalen op het schoolplein van de Petrus 
Dathenusschool staan worden deze door ons onderhouden en schoongemaakt. De daarmee 
gemoeide kosten worden door hen vergoed. In tegenstelling tot wat vorig jaar is gerapporteerd, 
heeft het bestuur van de Obadjaschool in overleg met de gemeente Urk besloten vanaf 
augustus geen gebruik meer te maken van onze noodlokalen, maar in nevenruimten bij 
kerkgebouw De Ark zich te huisvesten. In overleg met de gemeente zijn eind augustus de 
voorste twee noodlokalen verwijderd, waardoor er nu nog twee op het schoolplein staan. Deze 
huisvesting zal voorlopig, in overleg met de gemeente Urk, blijven staan. 
In de loop van 2021 is met de gemeente het gesprek weer geopend over een eventuele 
dislocatie 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. 
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Met de directeuren 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 van Urk, 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 onze Stichting is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 
verbeteren. In het hoofdstuk van de scholen 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. 
 
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 
Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere 
zelfstandige BRIN wordt de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien 
er bekostiging op bestuursniveau wordt ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit 
recht is ontstaan. Indien dit niet is vast te stellen vindt verdeling plaats naar rato van de 
leerlingaantallen. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 
 
De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. Dit betreffen de 
drie scholen vanuit de stichting 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. 
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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 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control 
cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de 
financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het 
bestuur. De basis voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de 
meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter 
fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo 
veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig 
zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven 
van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid 
en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van 
risico’s. Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende 
fronten. Sector breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste 
van personele inzet.  
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie goed rond 
en hebben 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.  
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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 stichting is eigen risicodrager voor wat betreft het Vervangingsfonds en het 
Participatiefonds. Hierdoor komen ziektekosten en wachtgelden volledig voor rekening van de 
scholen. 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. 
 
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 18% 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 
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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, soms voorzien van sensoren, 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 

 
4.122 

 
4.484  4.071  413 

Overige overheidsbijdragen 
 

28 
 

80  24  57 
Overige baten 

 
37 

 
28  40  -12 

Totaal baten 
 

4.187 
 

4.592  4.135  458 
 

        

Lasten 
 

 
 

     

Personele lasten 
 

3.617 
 

3.665  3.515  151 
Afschrijvingen 

 
141 

 
165  138  27 

Huisvestingslasten 
 

199 
 

227  191  37 
Leermiddelen 

 
213 

 
242  187  55 

Overige instellingslasten 
 

157 
 

193  181  11 
Totaal lasten 

 
4.327 

 
4.492  4.211  281 

 
        

Saldo baten en lasten 
 

-141 
 

101  -76  177 
 

        

Saldo fin. baten en lasten 
 

29 
 

24  25  -1 
 

 
 

 
     

Nettoresultaat 
 

-111 
 

125  -51  176 

 
        

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 
Dr. M. Lutherschool  -40.340  14.944  -38.501  53.445 
Ds. E. du Marchie van 
Voorthuysenschool -56.792 

 
106.207 

 
-6.716 

 
112.923 

Petrus Dathenusschool  -40.188  13.983  -6.093  20.076 
Bovenschools  16.505  -11.717  -1  -11.716 
Vereniging  -17  242  5  237 
Vervanging  9.358  1.078  -  1.078 
Totaal  -111.474  124.738  -51.306  176.044 

 
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. 
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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 stichting gebruik van gemaakt. In totaal is 94.500 
euro ontvangen (ML: 26.000 euro, DM: 27.500, PD: 41.000 euro). 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 413.000 euro. Dit is voor 95.000 
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 199.500 euro 
aan extra baten. Daarnaast is vanwege de achterstandsscore door de Dr. Maarten Lutherschool 
en de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool samen nog 16.000 euro extra ontvangen in het 
kader van het NPO. De subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ levert zoals gezegd 94.500 euro extra 
op. Er is ook 5.500 euro meer ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. De bijdragen voor 
Passend onderwijs wijken 20.000 euro (ML: 5.000 euro, DM: 6.000 euro, PD: 9.000 euro) af 
vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband, welke in december is ontvangen. 
De zorgarrangementen vallen daarentegen 2.500 euro lager uit. Ook de ontvangen 
groeibekostiging is 7.000 euro lager dan begroot.  
Onder de rijksbijdragen vallen ook de afdrachten van de scholen aan bovenschools. Deze zijn 
61.000 euro lager dan begroot. Dit bedrag wordt grotendeels opgeheven door de bijdragen van 
de scholen aan de bovenschoolse vervanging à 53.000 euro.  
 
De bijdragen vanuit de gemeente zijn 57.000 euro hoger dan begroot door vergoedingen voor 
Taaluurtje, Opstapje en een impulsvergoeding voor voorschoolse educatie.  
 
De overige baten komen 12.000 euro lager uit dan begroot. De baten van de scholen zijn samen 
circa 11.000 euro lager door lagere ouderbijdragen en baten voor de schoolreis. De baten van 
de stichting zijn hier ook in opgenomen. Deze wijken 1.000 euro af van de begroting door 
lagere opbrengsten uit collecten van de kerken.  
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De personele lasten komen op totaalniveau 151.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 82.000 
euro heeft dit betrekking op de loonkosten en voor 69.000 euro op de overige personele lasten. 
De overschrijding op de loonkosten kent de volgende verklaringen:  

o De reguliere inzet komt 1,25 fte hoger uit dan begroot door een hogere inzet 
onderwijsondersteunend personeel. Doordat echter de inzet leerkrachten substantieel 
lager is dan begroot, is op de reguliere loonkosten slechts een beperkte overschrijding 
gerealiseerd;  

o Er is per saldo geen vervangingsinzet gerealiseerd, terwijl 0,25 fte was begroot. Dit 
levert een besparing op; 

o De uiteindelijke overschrijding van 82.000 euro op de loonkosten wordt veroorzaakt 
door de cao-wijziging. Deze is in november vastgesteld en met terugwerkende kracht 
is er een verhoging van het salaris uitbetaald. 

 
De overschrijding van 69.000 euro op de overige personele lasten is voor ruim 55.000 euro 
veroorzaakt door hoge kosten voor extern personeel. Ook de kosten voor (na)scholing en 
schoolontwikkeling komen substantieel hoger uit (47.000 euro), onder meer door kosten voor 
weerbaarheidstraining, leerkrachtbegeleiding en -coaching en collegegeld voor een leerkracht 
in opleiding. Ook de andere onderliggende posten laten overschrijdingen zien. Daar staat 
echter een aanzienlijke besparing van 49.000 euro op de post ‘overige’ tegenover, doordat een 
bovenschoolse post voor wachtgelden en vervangingslasten substantieel lager uitvalt. 
 
De afschrijvingen zijn 29.000 euro hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat er 
meer is geïnvesteerd dan was begroot.  
 
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van 37.000 euro. Deze 
overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de overige huisvestingslasten als 
gevolg van kosten voor de units bij de Petrus Dathenusschool.  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 55.000 euro. Dit is toe te schrijven 
aan 23.000 euro kosten onderwijsleerpakket (waarvan 14.000 euro extra kosten in het kader 
van het NPO), 15.000 euro computer- en licentiekosten (met name aanschaf laptops en 
licenties voor digiborden) en 12.000 euro kopieer- en stencilkosten (kosten nieuwe 
kopieerapparaten). Ook de post voor overige leermiddelen valt 5.000 euro hoger uit.  
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 11.000 euro. De lasten van de 
scholen komen 12.000 euro vooral hoger uit door hogere keuken- en kantinekosten (4.000 euro) 
en hogere administratielasten (8.000 euro). Daarnaast zijn diverse verschuivingen zichtbaar. 
Daarnaast zijn de lasten van de stichting hierin verwerkt. Deze zijn 1.000 euro lager dan 
begroot.  
Doordat financiële middelen ad 700.000 euro tegen een gunstig tarief zijn vastgezet in een 
deposito is bijna 25.000 euro aan financiële baten ontvangen. De middelen staan nog tot april 
2022 vast. De baten vallen nog wat hoger uit dan begroot. Aan de andere kant is ook bijna 
1.000 euro aan negatieve rentelasten en bankkosten betaald.  
 
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  1.625  1.162  1.101 
Financiële vaste activa  -  700  713 
Totaal vaste activa  1.625  1.862  1.814 
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Vorderingen  622  500  442 
Liquide middelen  1.624  1.187  1.508 
Totaal vlottende activa  2.246  1.687  1.950 

       
Totaal activa  3.872  3.549  3.764 

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve  2.623  2.489  2.465 
Bestemmingsreserves publiek  390  400  535 
Bestemmingsreserves privaat  22  22  22 
Eigen vermogen  3.035  2.911  3.022 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  306  261  312 
Kortlopende schulden  531  378  430 

       

Totaal passiva  3.872  3.549  3.764 
 
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 627.993 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 
van 337.550 euro. Er is in 2021 een bedrag van 150.200 euro afgeschreven en 16.213 euro 
gedesinvesteerd, waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. De gerealiseerde 
investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
Inventaris en apparatuur 315.789 euro 
ICT 231.791 euro 
Leermiddelen 58.331 euro 
Overige materiële vaste activa 22.082 euro 
Totaal 627.993 euro 

 
De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt 
door de aanschaf en installatie van koeling en ventilatie bij de Dr. Maarten Lutherschool en de 
Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool, de aanschaf van (kleuter)meubilair, laptops en 
laptopkasten, een verrijdbaar digitaal scherm, LED-verlichting, een schrobmachine en een 
orgel. De ICT-investeringen hebben betrekking op vernieuwing van het netwerk en de 
apparatuur, de aanschaf van laptops, iPads en digiborden (in het kader van het NPO). De 
leermiddelen bestaan onder meer uit de aanschaf van Wereld in Getallen 5, Wondering the 
World, Vertel het door en Namen & Feiten. Aan overige materiële vaste activa zijn 
investeringen zichtbaar in nieuwe buitenspeeltoestellen met ondergrond voor de Ds. E. du 
Marchie van Voorthuysenschool en uitbreiding van het hekwerk voor het plein van de Petrus 
Dathenusschool.  
 
De reserves zijn met circa 125.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde 
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en 
private (stichting) reserves. Binnen de publieke reserves is een bestemmingsreserve personeel 
en een bestemmingsreserve materieel opgenomen.  
 
De voorzieningen zijn met 45.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 77.000 
euro gedoteerd en circa 35.000 euro onttrokken (o.a. vervangen riolering school, deur, trespa 
en nieuwe cilinders en schilderwerk). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand 
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rekening gehouden met vast bedrag per fte, waardoor de voorziening jubileumuitkering een 
hogere stand laat zien (ruim 2.000 euro). 
 
Als 2021 wordt vergeleken met 2020 dan is een verschuiving te zien tussen de financiële vaste 
activa en de liquide middelen. Dit heeft te maken met de eerdergenoemde deposito van 
700.000 euro. De deposito was voorheen als financiële vaste activa opgenomen, maar is in 2021 
opgenomen onder de overige liquide middelen. Deze zijn namelijk direct opneembaar.  
 
 

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 341 341 341 341 327 345 
Bovenbouw totaal 343 336 326 329 341 342 
Totaal 684 677 667 670 668 687 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 
komende jaren zien. Het leerlingaantal is, na een trendmatige stijging tot 2012, de afgelopen 
jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met een relatief stabiel leerlingaantal.  
 
FTE 
 
Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 3,01 3,30 3,26 3,26 3,26 3,26 
Leerkracht 29,51 30,92 31,56 32,05 31,05 30,46 
Onderwijsondersteunend personeel 18,39 19,73 18,64 17,80 17,47 17,02 
Schoonmaak 2,58 2,51 2,49 2,49 2,49 2,49 
Vervanging eigen rekening 0,05 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 
Totaal 53,54 56,46 56,10 55,74 54,42 53,38 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de 
komende jaren. Ten opzichte van 2020 is in 2021 een aanzienlijke toename van de personele 
inzet te zien. Dit wordt verklaard door een hogere inzet directie, leerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel. Een deel van deze inzet heeft te maken met het NPO en 
ontvangen subsidies. De komende jaren wordt een afname van de formatieve inzet verwacht, 
mede als gevolg van het wegvallen van de NPO-baten aan het einde van schooljaar 2022/23.  
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Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen  4.484  4.445  4.329  4.116 
Overige overheidsbijdragen  80  82  24  24 
Overige baten  28  20  49  79 
Totaal baten  4.592  4.547  4.402  4.218 

         

Lasten  
       

Personele lasten  3.665  3.739  3.705  3.685 
Afschrijvingen  165  181  212  208 
Huisvestingslasten  227  194  191  190 
Leermiddelen  242  193  189  189 
Overige instellingslasten  193  178  178  178 
Totaal lasten  4.492  4.485  4.474  4.449 

         

Saldo baten en lasten  101  62  -72  -231 
         

Saldo fin. baten en lasten  24  9  2  2 
  

       

Nettoresultaat  125  71  -70  -228 
 
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 bij alle scholen 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. 
 
Er zal 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.  
 
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de stabilisatie van het 
leerlingaantal na een aantal jaren van dalende leerlingaantallen en de afbouw van de formatie.  
 
Balans  
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

Materiële vaste activa  1.625  1.755  1.724  1.601 
Totaal vaste activa  1.625  1.755  1.724  1.601 

         
Vorderingen  622  158  158  158 
Liquide middelen  1.624  1.977  1.961  1.838 
Totaal vlottende activa  2.246  2.135  2.119  1.996 

         
Totaal activa  3.872  3.890  3.842  3.597 
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PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve  2.623  2.710  2.640  2.411 
Best. reserve publiek  390  503  503  503 
Best. reserve privaat  22  23  23  23 
Eigen vermogen  3.035  3.235  3.166  2.937 

         

Voorzieningen  306  347  369  352 
Kortlopende schulden  531  308  308  308 

         

Totaal passiva  3.872  3.890  3.842  3.597 
 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 
is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis 
van een voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen 
er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen 
doordecentralisatie van huisvesting plaatsgevonden.  
 
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. De belangrijkste investeringen voor komend jaar zijn; ML: zonnepanelen, 
pleinrenovatie, inrichting hal en groep 1 & 2, DM: speeltoestellen, herinrichting IB-ruimte, 
kleutermateriaal gym en handvaardigheidszolder herinrichten en PD: ventilatie, 
pleinrenovatie, inrichting leer- en werkplekken kleuters, interne verbouwing en screens.  
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. 
De voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien de komende jaren door de 
geplande 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 dalend verloop zien de komende jaren. De belangrijkste redenen 
hiervoor zijn de verwachte investeringen en de negatieve resultaten.  
 

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 0,82 0,78 0,83 0,82 0,82 

Weerstandsvermogen inspectie < 5% 69,52% 66,10% 71,15% 71,91% 69,63% 

Liquiditeit 1,0 4,47 4,23 6,93 6,88 6,48 

Rentabiliteit - -2,66% 2,72% 1,57% -1,58% -5,42% 

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 2,37 1,56 1,53 1,51 1,49 
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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) - 42,41% 31,44% 33,30% 33,31% 32,47% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 18% 48,25% 31,51% 33,35% 33,35% 32,50% 
 
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 wordt na 2022 reeds substantieel negatief begroot en er zijn reeds substantiële 
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investeringen opgenomen, die zorgen voor een lager 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 stichting 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 200.000 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 
bestuur van de Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of 

meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk. 
 
 
1. Samenstelling 
Het bestuur van de Stichting heeft, na goedkeuring van de kerkenraad van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland (verder OGGiN) te Urk als de statutaire Raad van 
Toezicht, in 2010 besloten een scheiding binnen het bestuur aan te brengen. Het zogenaamde 
one-tier model is hiervoor gebruikt en het bestuur 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 bestuur van de Stichting bestaat eind 2021 uit twaalf leden, het dagelijks bestuur (DB) 
wordt gevormd door het uitvoerend deel van het schoolbestuur. Het toezichthoudend deel van 
het schoolbestuur fungeert als intern toezichthouder. Dit toezichthoudend deel noemen wij 
het algemeen bestuur (AB). 
De intentie van het bestuur is om volgens de Code goed bestuur van de PO-Raad te werken. Op 
sommige punten lukt dit niet helemaal. De zittingstermijn van alle bestuursleden is in veel 
gevallen langer dan een 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 vrijwilligersvergoeding 
gegeven. Het totaal verstrekte bedrag blijft onder de maximale vergoeding. 
 
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 wat 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 Stichting is in december goedgekeurd. 
d) Het AB waardeert het door middel van de managementrapportages van de scholen op 

de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op de scholen. 
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 jaarrekening 2020 wordt in juni goedgekeurd 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 directeuren 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 

schoolbibliotheken 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 de directeuren 
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 in het 
bestuur. Professionalisering vindt vooral 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 ander AB-lid woont, als adviseur, regelmatig de DB-vergaderingen met de 
directeuren bij. 
Alle AB-leden bezoeken, voor zover hun agenda dit toelaat en soms samen met DB-leden, onze 
scholen (klassen) ter verlichting van de DB-leden en om contact met de werkvloer te hebben. 
 
5. Externe contacten 
Ook in dit verslagjaar is in maart en oktober met de GMR vergaderd. 
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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Algemeen 
 
De stichting tot instandhouding en oprichting van één of meer kleuterscholen, basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs te Urk is opgericht in 1974 en heeft drie scholen onder haar 
beheer, namelijk de Dr. Maarten Lutherschool en de Ds. E. du Marchie van Voorthuijsenschool 
en de Petrus Dathenusschool. De Dr. Maarten Lutherschool is gesticht in 1974. Onze school 
werd, per 1 oktober 2021, bezocht door 186 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingaantal 
in de komende jaren zal stabiliseren.  
Het schoolgebouw is helemaal up-to-date. De school heeft acht klaslokalen, een 
computerlokaal en een speellokaal. Ook beschikken wij over een ruime hal die kan worden 
gebruikt voor kerstfeestvieringen, personeelbijeenkomsten enz. Voor de lessen lichamelijke 
oefening wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijke gymzaal. 
De noodzaak tot het oprichten van de vereniging en het stichten van de school ligt in een 
gevoelde noodzaak om de kinderen onderwijs te geven overeenkomstig de reformatorische 
levensovertuiging.  
De school wordt bezocht door leerlingen van ouders die de grondslag en de doelstelling van de 
stichting onderschrijven. 
 
De grondslag van ons onderwijs is het eeuwig en onveranderlijk Woord van God en de daarop 
gegronde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid. Daaraan worden de beginselen 
van de opvoeding van de kinderen ontleend. Het onderwijs moet geheel in overeenstemming zijn 
met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God. 
 
Genoemde grondslag en uitgangspunten leiden tot het volgende hoofddoel van ons onderwijs: 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.  
Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: 
Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Spreuken 22:6 
Komt, gij kinderen! hoort naar mij; ik zal u des Heeren vreze leren. Psalm 34:12 
        
Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden, zodat ze in 
het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. 
De school is een hulpinstituut voor opvoeding en onderwijs en heeft een opvoedende en 
onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders, maar 
de ouders blijven de eerste opvoeders. De opvoeding vindt dus voornamelijk plaats binnen het 
gezin, de kerk en de school. Daaruit vloeit voort dat het van groot belang is dat deze drie een 
hechte eenheid vormen. Van de ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de 
school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school liggen in elkaars 
verlengde. Zo tracht de school mede te verwezenlijken wat de ouders bij de doop beloofd hebben. 
Onze kinderen groeien op in een samenleving die steeds verder afwijkt van Gods Woord. In de 
beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak de kinderen waarden en 
normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de 
maatschappij op hen afkomt, zodat ze voorbereid en toegerust worden op het staan in deze 
samenleving. Dit houdt in dat er regelmatig bepaalde activiteiten zijn waar wij met onze 
leerlingen dan ook niet aan meedoen. Te denken valt hierbij aan wandelmarsen, 
voetbalwedstrijden, bepaalde voorstellingen en/of tentoonstellingen en sommige gastlessen enz. 
De school wil vanuit haar grondslag vorm geven aan het onderwijs zoals dat tot uitdrukking 
gebracht wordt in het begrip adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij uit willen gaan van een 
aantal basisbehoeften van het lerende kind. We noemen er drie: 
• het hebben van goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen. 
• het hebben van een competentiegevoel, het gevoel hebben dat je de opdracht die je  
   krijgt, aankan; 
• het komen tot zelfstandigheid: het zonder hulp van anderen zelf tot iets in staat zijn. 
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Dit vraagt vaardigheid van de leerkracht in het scheppen van een leerklimaat, waarin hij weet 
om te gaan met de verschillen van leerlingen. Het onderwijs wordt klassikaal gegeven met 
aandacht voor iedere leerling. We streven naar optimaal onderwijs voor iedere leerling. De zorg 
voor het kind staat centraal in het onderwijs op onze school, zodat het bij het verlaten van de 
basisschool aan de gestelde maatschappelijke voorwaarden voldoet.  
 
Kerkelijke herkomst van leerlingen 
Jaar 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Leerlingen per teldatum 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021 
aantal - percentage  % % % % 
CGK-Eben-Haëzer 28,6 29,8 29,9 25,9 
CG- Maranatha 2,6 3,7 4,3 4,9 
CGK-Ichtus 0,5 0 0 0 
Oud Ger. Gem. 32,7 23,4 24,6 28,8 
Ger. Gem. 8,7 7,4 6,4 4,9 
Ger. Gem. in Ned. 13,8 19,1 19,3 18,4 
P.K.N. (Herv.)-de Bron 2,0 1 0,5 0,5 
H.H.K.- Elim                                                                   4,6 5,9 5,9 7,5 
H.H.K.-Moria  5,6 9,6 9,1 8,6 
Vrije. Ger. Gem.  1,0 0 0 0,5 

 
Geografisch gebied 
Het gebied waar onze leerlingen uit afkomstig zijn, ligt tussen de voedingsgebieden van de 
Johannes Calvijnschool (het oudste en oudere gedeelte van Urk) en de Ds. E. du Marchie van 
Voorthuysenschool (net achter de palen).  
 
Organogram 
Aan onze school zijn de volgende functies verbonden: 
 
• directeur  
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid.  
 
• adjunct-directeur 
De adjunct-directeur staat de directeur terzijde bij de uitvoering van de directietaken.  
Hiervoor is hij een dagdeel per week uitgeroosterd. Hij vervult dus naast zijn directietaak vooral 
een lesgevende taak.  
 
• groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. De 
groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorde-
ringen bij en rapporteert intern aan de interne begeleider en aan de directie en extern aan de 
ouders.  
 
• interne begeleider  
De interne begeleider is belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van 
het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald welke leerlingen 
extra begeleiding nodig hebben. De interne begeleider coördineert 
deze hulp en neemt zo nodig contact op met externe deskundigen, zoals een school- begeleider 
of een orthopedagoog. Haar taak binnen de school kenmerkt zich door het informeren van 
collega's, het bewaken van de kwaliteit van de leerlingenzorg enz.  
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Directeur

Adjunct-directeur

Groepsleerkracht

Interne Begeleider
ICT-er

Remedial Teacher Onderwijsassistente

 
• remedial teacher 
De remedial teacher geeft hulp aan de door de groepsleerkracht of interne begeleider 
aangewezen leerlingen. De remedial teacher zal veelal hernieuwde instructie geven m.b.t. onder-
werpen die reeds in de groep behandeld zijn aan de hand van andere methodieken.  
 
• ict-er 
De ICT-er is belast met alle taken rond ICT (Informatie en Communicatie Technologie) binnen de 
school. De invulling hiervan richt zich op het mede ontwikkelen van een ICT-beleidsplan en 
toezien op de uitvoering hiervan. Daarnaast is er aandacht voor aanschaf en beheer van 
programmatuur en apparatuur. Ook het ondersteunen van collega’s en kinderen hoort hierbij. 
 
• onderwijsassistent(e) 
De onderwijsassistent(e) functioneert onder leiding van de interne begeleider, remedial teacher 
of de groepsleerkracht. Hij (zij) assisteert bij het geven van onderwijs en verricht allerlei 
activiteiten die de goede gang van het onderwijs bevorderen.  
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Identiteit 
 
Het bestuur bewaakt de identiteit van de school. Elke beslissing wordt dan ook door hen 
getoetst of dit mogelijk de identiteit van de school kan schaden. 
 
Er is geen overleg met de voedende kerkelijke gemeenten.  
De school wordt bezocht door leerlingen van ouders die de grondslag en de doelstelling van de 
stichting onderschrijven. 
Tijdens de manslidmatenvergadering van de Oud Gereformeerde Kerk wordt er door de 
secretaris van het bestuur een kort verslag voorgelezen van het afgelopen jaar. De scholen 
staan onder beheer van het bestuur welke wordt samengesteld uit leden van de Oud 
Gereformeerde Gemeente te Urk. De juridische vorm is die van een stichting. 
 
Onze identiteit komt ook uit in datgene wat de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt: God lief te 
hebben boven alles en de naaste als jezelf. 
Om dit gestalte te geven in onze scholen worden er in alle groepen de Bijbelverhalen verteld 
en ook de verhalen uit de kerkgeschiedenis. Ook het aanleren van de psalmen en geestelijke 
liederen heeft een belangrijke plaats op onze school.  
De naaste lief te hebben als jezelf, komt vooral uit, in hoe wij omgaan met elkaar maar ook 
met onze naasten ver weg. 
Elke maandag wordt er 
zendingsgeld opgehaald en 
daarnaast wordt er aan de 
ouders gevraagd om    € 5,50 
per kind mee te geven voor 
onze adoptiekinderen. Ook 
worden er acties op touw 
gezet om extra geld op te 
halen voor bijzondere doelen. 
Hierdoor hebben we de 
volgende doelen kunnen 
steunen:    
 
   
 
 

Indonesië  Kindertehuis Tagari     
  Ecuador El Amparo zondagsschool   
  Malawi  Stichting Timotheos    
  Wereldwijd Vijf Adoptiekinderen     
   
Als reformatorische school vinden wij het heel belangrijk om uit te stralen wat de regering 
afgelopen jaren tot een speerpunt heeft gemaakt, namelijk: het Burgerschap. Hoe staan wij 
in de maatschappij en hoe handelen wij met onze naasten. Normen en waarden hebben bij ons 
op een reformatorische school dan ook een diepere betekenis. Ook voor de toekomst zijn wij 
hier nog niet over uitgeleerd.  
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Onderwijs 
 
Methoden 
Bij ons op school willen wij werken met methodes die up-to-date zijn.  
In het schooljaar 2021-2022 hebben we in groep 3 een nieuwe schrijfmethode (Schrijfoceaan) 
ingevoerd. In de komende jaren zal deze methode verder in de groepen 4 t/m 8 ingevoerd 
worden. In de groepen 6 t/m 8 hebben we een nieuwe geschiedenismethode ( Vertel het door!) 
ingevoerd. Volgend jaar hopen we deze methode ook in groep 5 te kunnen invoeren en verder 
hebben we in de groepen  3 t/m 8 een nieuwe biologiemethode (Wondering the World) 
ingevoerd. 
De methode voor Aardrijkskunde en Verkeer voldoen nog steeds aan onze verwachtingen. 
Komende jaar willen we onze rekenmethode gaan vervangen. 
De opbrengsten van de leerlingen (LOVS) 
Twee keer per jaar, in januari en in mei, worden er op school Cito-toetsen afgenomen. Bij ons 
op school doen alle leerlingen hier aan mee. In de tabel hieronder zien wij het percentage D- 
en E-leerlingen. 
 
De volgende toetsen komen hieronder voor: 
DMT  Drie Minuten Toets       (In drie minuten zoveel mogelijk woorden lezen) 
Spelling Spellingvaardigheid      (Dictee) 
R en W  Rekenen en Wiskunde 
TBL  Toets Begrijpend Lezen 
 
 
Jaar  2020    % in D en E  Jaar  2021    % in D en E 
groep aantal 

lln. 
aantal 
getest DMT Spelling R&W TBL  groep aantal 

lln. 
aantal    
getest DMT Spelling R&W TBL 

1        1       
2        2       
3 22 22 41 41 23   3 25 25 22 44 18  
4 24 24 4 22 30 22  4 21 21 20 28 29 20 
5 29 29 11 25 22 14  5 24 24 4 16 16 33 
6 23 23 19 23 23 14  6 28 28 32 29 28 32 
7 22 22 27 27 23 23  7 22 22 18 14 32 36 
8 25 25 20 24 26 0  8 21 21 28 5 33 15 

 
Bovenstaande tabel (2021) geeft het volgende weer: 
 
De IB-er bewaakt de kwaliteit van onze school. Zij houdt de toetsresultaten in de gaten en 
samen met de directeur worden die op gezette tijden (twee keer per jaar) besproken. Op deze 
wijze wordt de kwaliteit geborgd. 
 
De resultaten van vallen dit jaar allemaal wat tegen. We zien hier heel duidelijk het gevolgd 
van de coronapandemie. Ouders hebben thuis heel goed hun best gedaan, maar desondanks 
behalen we deze resultaten. Voor ons als school is het heel duidelijk geworden dat wij heel 
erg de focus op het reken- en begrijpend leesonderwijs moeten leggen. Gelukkig heeft het 
ministerie daar de NPO-gelden voor beschikbaar gesteld, zodat wij maximaal kunnen 
investeren in onze leerlingen. 
   
De opbrengsten van de leerlingen van groep 8 (Cito Centrale Eindtoets) 
Elk jaar wordt er in groep 8 een eindtoets gehouden. Door de coronacrisis, die in maart 2020 
begon, heeft de regering besloten om dit jaar geen eindtoets te laten maken.  
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Jaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Aantal 
leerlingen 

18 24 25 21 

Score 536,2 532,9 Geen  531,1 
 
 
 
Wij hebben bovenstaande leerlingen verwezen naar het volgende niveau: 
 
Jaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Aantal leerlingen 19 24 26 21 
BBL 5,3% 4,2% 11,5% 5% 
Ba/Ka 5,3% 33,3% 15,4% 14% 
Ka/Gt 26,3% 20,8% 26,9% 36% 
Gt/H 26,3% 8,4% 26,9% 23% 
Havo/VWO 36,8% 33,3% 19,3% 22% 

 
 

 
 
 
Aan de hand van de rapportcijfers die wij vanuit het voortgezet onderwijs krijgen, kunnen wij 
concluderen dat alle leerlingen op hun plekje zitten.  
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Inspectie 
Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie worden bezocht. 
Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in aanmerking komen een pilot-onderzoek 
met een concept-waarderingskader. Dit kader is in juni 2016 bijgesteld. Met dit bijgestelde 
kader is onze school op 27 oktober 2016 onderzocht. Hieronder ziet u de resultaten. 
 

 

 

 
 
Het bestuur en de school herkennen zich in het inspectierapport en zijn dankbaar voor en blij 
met het behaalde resultaat. Samenvattend vanuit dit rapport kunnen we stellen dat de 
aandacht de komende jaren uitgaat naar:   

• Vast houden wat goed is (borgen). 
• Het verbeteren van de eindresultaten d.m.v. een betere begrijpend 
   leesmethode. 
• Het optimaliseren van de sociale veiligheid. 
• De uitbouw van de zorg voor (meer)begaafde kinderen. 

 
Computers / digiborden 
Het computernetwerk is volledig vervangen door chromebooks en laptops. We hebben 
afgelopen jaar vier karren met devices aan kunnen schaffen, zodat de leerlilngen van 
groep 3 tot en met 8 allemaal een device tot hun beschikking hebben. Dit heeft tot 
grote voordeel dat er te allen tijde geoefend kan worden. De groepen hoeven niet 
meer in te teken, maar halen hun kar op en kunnen oefenen.  
We sorteren hier ook al een klein beetje voor op het volgende schooljaar waar we de 
nieuwe rekenmethode (WIG 5) in gaan voeren. Deze methode gaat er vanuit dat elk 
kind op een device kan oefenen.  
Op enkele kinderziektes na functioneert alles prima.  
 
De groepen 3 tot en met 8 zijn heel blij met hun digiborden. We willen dit graag gaan 
uitbreiden naar de groepen 1 en 2. 
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Personeel 
 
Algemeen. 
Het personeelsbestand laat een evenwichtige verdeling zien. 61,2 % is jonger dan 45 jaar. We 
zien een langzame verjonging maar ook vervrouwelijking van het personeel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee collega’s die elders een benoeming 
hebben aanvaard. Ook hebben we afscheid van onze schoolschoonmaakster genomen die al 
bijna 40 jaar bij ons in dienst is geweest. De vacatures hebben we kunnen invullen door het 
benoemen van drie nieuwe collega’s die allemaal een duale route op de PABO volgen. De rest 
van de groepen hebben een vaste leerkracht(en) en worden ondersteund door de IB-er/ICT-er, 
de RT-er en door onze onderwijsassistentes.  
Naast het personeel hebben we vaste vrijwilligers voor handwerken en het ruilen van boeken 
en het controleren van luizen. 
 
Scholing 
 
Cursussen 
Afgelopen jaar zijn er (ondanks de coronacrisis) weer heel wat cursussen door het personeel 
gevolgd. Heel belangrijk is het om de cursus EHBO en BHV bij te houden. Het gaat tenslotte 
om de veiligheid van ons en onze kinderen. Daarnaast zijn er cursussen gevolgd die gerelateerd 
zijn aan het onderwijs. 
 De IB-er van de school houdt haar kennis op peil door in te schrijven op cursussen/ 
voorlichtingen die voor haar relevant zijn.  
De directeur laat zich als Registerdirecteur dit jaar weer scholen om zodoende bij te blijven 
in het onderwijs.  
Alle leerkrachten hebben een eigen nascholingsplan om hun eigen kwaliteit hoog te houden.  
 
Ziekteverzuim 
Ook dit jaar zijn wij verder gegaan  met JufMeester (voorheen ECM-dialoog). Deze 
vervangingspool pretendeert dat zij de vervanging organiseren binnen onze school. Zij willen 
op deze manier de school ontzorgen. In het kader van de Wet Werk en Zekerheid is dit een 
aantrekkelijk aanbod. Zonder dat wij vastzitten aan arbeidscontracten, kunnen wij deze 
leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders inzetten. Helaas is het hen niet altijd 
gelukt om ons te ontzorgen. Om de lessen alsnog geregelde voortgang te laten vinden, moeten 
nog steeds de OA-ers, directie, IB-er en RT-er invallen. Hetwelk ten koste gaat van hun taak. 
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Stagiaires 
Wij zijn een reformatorische school en houden daarom 
nauw contact met onze reformatorische PABO “De 
Driestar”.  
Bijna elk jaar hebben wij stagiaires van de Driestar. Het 
schooljaar 2020-2021 hebben wij naast onze collega’s 
die een duale route volgen, één P1 stagiaires geplaatst. 

Onze school is een leerschool voor onderwijsassistenten 
vanuit het Hoornbeeck College. Ook in dit jaar hebben wij 
twee stagiaires begeleid. 
Vaak worden wij benaderd om studenten te begeleiden 
van een andere PABO.  

Dit geldt vooral de Gereformeerde Hogeschool. Hiervan nemen wij alleen studenten op nadat 
wij die van de Driestar geplaatst hebben. De begeleiding van de PABO-studenten rust op de 
schouders van hun mentor, de groepsleerkracht waar op dat moment stage wordt gelopen. 
De begeleiding van de Hoornbeeckstudenten berust bij de IB-er. 
 
Welbevinden 
Tot op heden zijn wij dankbaar en blij dat er onder het personeel een tevredenheid is over de 
werkomstandigheden. Onderling kan er goed met elkaar opgeschoten worden. Ondanks alle 
verscheidenheid vormen zij toch een eenheid. 
 
Prestatiebox 
De gelden van de prestatiebox hebben we gebruikt om zoals het bestuursakkoord dit aangeeft 
de schoolleider te professionaliseren. De directeur van de school heeft zijn RDO en is met een 
hercertificeringstraject bezig als Registerdirecteur. 
Tevens worden de gelden aangewend voor cultuureducatie.  
Eén van de andere doelen in het bestuursakkoord is om opbrengstgericht te werken te 
bevorderen. Dit zijn wij aan het realiseren door de invoering van een goed observatiesysteem 
in groep 1 en 2 en passend onderwijs in te voeren voor de hele school.  
De groepsplannen voor rekenen en de groepsplannen voor 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. een 
portfolio dat de ouderbetrokkenheid gewaarborgd wordt. Het salaris wat zij verdient komt ten 
laste van de prestatiebox. In de prestatiebox zit niet voldoende middelen om haar daar volledig 
uit te kunnen bekostigen, en daarom investeren wij als school vanuit de lumpsum hierin, om 
een goede kwaliteit te kunnen borgen. 
 
Werkdrukvermindering 
Het geld wat wij gekregen hebben voor werkdrukvermindering is ingezet voor de benoeming 
van onderwijsassistentie en een leerkracht die leerling met zorgen en problemen begeleidt. 
Dit functioneert 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 tijd waargenomen door 
de assistente. 
 
Inkomsten in 2021 voor werkdrukvermindering zijn: 
 
20/21   € 44.456 x 7/12 =         €  25.932,67 
21/22  € 47.259,44 x 5/12 =         € 19.691,43 
      ======== 
            € 45.624,10 
 
 



12 
 

Uitgaven: 
Groepsleerkracht  € 18.697 
Onderwijsassistentie  € 26.927,10 
    ========== 
Totaal    € 45.624,10 
 
Inzet interventies NPO 
Vanuit de overheid zijn 2021 financiële middelen beschikbaar gesteld om de leerachterstanden 
binnen afzienbare jaren weg te werken. Samen met het team is een bestedingsplan opgesteld 
n.a.v. een grondige analyse van de leeropbrengsten. De volgende interventies zijn in 2021 
ingezet: 
 

• Scholing van personeel door CED-groep om beter begrijpend leesonderwijs te geven 
• Inzet van extra onderwijsondersteunend personeel 
• Facilitering van het onderwijsondersteunend personeel door aanschaf van extra 

digibord 
• Aanschaf ondersteunende materialen voor het rekenonderwijs 
• Aanschaf materialen die leerlingen uitdagen tot bewegen 
• Een training voor elke leerling door Ernst van Grol 
• Scholing van personeel door het programma ‘Met sprongen vooruit’ om beter 

rekenonderwijs te geven 
• Aanschaf lespakketten voor groep 1 en 2 
• Thematisch onderwijs uitbreiden tot groep 3 door aanschaf materialen. 
• Digitalisering van het onderwijs door nieuwe methodes 
• Culturele vorming door inhuren van een muziekdocent en excursies naar musea 

 
De komende jaren zullen D.V. de andere interventies ingezet en uitgevoerd worden. 
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Huisvesting 
 
Het is heel fijn om op een school te werken waar voldoende ruimtes zijn om met leerlingen te 
werken. Ook de kleurrijke binnen- en buitenkant is heel verfrissend.  
 
De school bestaat uit drie compartimenten. Het deel van de groepen 3 tot en met 8, het 
tussendeel van kamertjes en het laatste deel, de kleuterbouw. De ruimte tussen de onderbouw 
en bovenbouw is opgevuld met de voormalige personeelskamer (deze wordt nu als 
multifunctionele ruimte gebruikt voor 
Opstapje/Stapje verder/ vergaderingen/logopedie), 
vijf RT/Adjunct/ Logopedieruimtes en magazijnen. 
De RT-ruimtes zijn dit jaar uitgebreid van drie naaar 
vijf ruimtes. Wij hebben namelijk het voormalige 
computerlokaal laten ombouwen tot twee nieuwe RT-
ruimtes. 
We hebben een multifunctionele hal tot onze 
beschikking met een keukentje en invalidentoilet. 
de directiekamer is ruim genoeg om mensen te 
ontvangen en om een kleine vergadering te beleggen.  
De kamer van de IB-er is ruim genoeg en bevat ook de 
orthotheek. Vóór de kamer van de IB-er is er een 
kopieerruimte.  
De toiletgroepen zijn modern en voldoen goed. De 
handvaardigheidruimte is afgesloten met 
schuifpanelen. Indien nodig kunnen zij weg- 
geschoven worden om een nog grotere hal te creëren 
voor afscheidsavonden enz. 
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Communicatie en relaties 
 
Wij hebben in juni 2018 een tevredenheidsonderzoek onder de ouders gehouden met de 
volgende resultaten.    
Van de 100 ouders hebben er 64 de enquête ingevuld. Dat is een percentage van 64 procent. 
We hebben het onderstaande toen met de ouders gedeeld:  
 
Identiteit   
De identiteit is op school goed gewaarborgd in de regels en methoden. Het bijbelonderwijs 
wordt als goed ervaren. Hier zijn wij erg blij mee, omdat een reformatorische school tenslotte 
hier haar bestaansrecht aan ontleent. Wij hopen dan ook op deze wijze verder door te gaan.  
De viering van de heilsfeiten wordt ook als goed ervaren. We komen met alle kinderen in de 
hal samen en gedenken de heilsfeiten. Het kerstfeest vieren wij om het jaar met de kinderen 
én ouders van de kleuterschool.    
 
Communicatie   
Heel fijn was het om te zien dat u tevreden bent met de communicatie van school (directie/ 
leerkrachten) naar de ouders toe. Het belang van ouderbezoeken wordt nog eens aan-
gestipt. Bij zorgen van onze kant komen wij zo spoedig mogelijk bij u op bezoek.  
Ook het krijgen van de nieuwsbrieven wordt gewaardeerd.   
De communicatie met het bestuur is al beter geworden ten opzichte van de vorige enquête.   
Onze ouderavonden zijn gesplitst in een gesloten en open gedeelte. U krijgt de gelegenheid 
om een afspraak met de groepsleerkracht te maken, zodat u op een afgesproken tijdstip meer 
privacy heeft om ‘moeilijke’ zaken te bespreken. Tijdens de avond is daar veel minder tijd 
voor, omdat het accent dan meer ligt op een kijkavond. De schriften/werkjes bekijken en een 
korte opmerking hierover uitwisselen tussen ouders en groepsleerkracht. Wij willen deze 
‘sfeer’ nog graag vasthouden. Alles is tegenwoordig al zo zakelijk aan het worden.   
Als er zorgen van uw kant zijn, willen wij benadrukken dat u niet te lang moet wachten om de 
groepsleerkracht te benaderen door middel van een telefoontje of mailtje.  
 
 Inhoud en organisatie van het onderwijs   
U bent als ouders tevreden over de inhoud van ons onderwijs. Op bijna alle vragen hebben 
we een percentage van wel 85% van de ouders die dit voldoende tot goed vinden. Wij zijn hier 
dan ook erg blij mee.    
U geeft echter aan dat er meer aandacht mag komen voor het houden van spreekbeurten en 
werkstukken. We zullen n.a.v. deze opmerking ons beleid aangaande spreekbeurten en 
werkstukken onder de loep nemen.  
Zeer tevreden bent u met de buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes. We hopen deze mix 
van activiteiten binnen en buiten de school vol te houden.  
 
Begeleiding van leerlingen   
Over het algemeen is men zeer tevreden over de begeleiding van de kinderen in de klas. De 
omgang en begeleiding en informatie over de prestaties worden als goed beoordeeld.    
 
Klimaat en typering van de school    
Onze school wordt als gezellig, netjes, zorgzaam, veilig, stimulerend, creatief, kindvrien- 
delijk, en goed georganiseerd getypeerd. Dit vinden wij heel positief en wij willen dit graag 
zo vasthouden. Wij werken hier steeds hard aan om dit klimaat te bewaren.  
U geeft aan dat wij in leermiddelen niet eigentijds zijn door het ontbreken van digiborden. We 
kunnen u al melden dat het bestuur een besluit genomen heeft om de invoering van digiborden 
te onderzoeken. We houden u hiervan op de hoogte.  
 
  
 
 



15 
 

 
Aantal opmerkingen   
We hebben u gevraagd om een tweetal punten te noemen waarin u onze school (erg) goed 
vindt. We kunnen natuurlijk niet alles verwoorden maar hieronder vindt u een bloemlezing van 
de resultaten.   
Fijne meesters en juffen en directeur/goed contact/onderlinge band/overeenkomstig Gods 
Woord werken/het naleven van waarden en normen/prettige fijne sfeer/saamhorigheid/ 
compliment voor de kleuterjuffrouws/nette en schone school/vaste leerkrachten/elke leerling 
die deze school verlaat krijgt goed gevulde bagage mee in geestelijke zin/nieuwsbrief/stabiel 
en no-nonsense/goed contact  
 
Het doet ons deugd dat u dit genoemd hebt. We willen deze positieve zaken graag vasthouden!   
 
We hebben u ook gevraagd om een tweetal punten te noemen waarin onze school tekortschiet 
of verbetering behoeft. Hieronder vindt u ook hiervan een bloemlezing met een reactie van 
onze kant.   
voorbereiding op digitale toekomst VO/digiborden/spreekbeurten/kledingregels/Engels  
 
 Voorbereiding op digitale toekomst VO   
We hebben voor computerles op onze school het volgende programma samengesteld. In groep 
6 leren alle kinderen met behulp van een methode alles over Windows. In groep 7 leren ze te 
werken met Word en in groep 8 met PowerPoint. De snelle kinderen in groep 7 en 8 kunnen zich 
nog verder ontwikkelen in het maken van Werkstukken of zich verdiepen in het 
programma Excel. We gebruiken hiervoor de methode Schoolbits. Op deze manier komen de 
kinderen niet helemaal onvoorbereid op het V.O.    
 
Digiborden  
Zie opmerking bij klimaat en typering van onze school  
 
Spreekbeurten  
U geeft aan dat er meer aandacht moet komen voor het houden van spreekbeurten en 
werkstukken. Op onze school worden in verschillende klassen al boekbesprekingen gehouden 
(wij scharen dit ook onder spreekbeurten) en in groep 8 worden er verschillende werkstukken 
gemaakt. De komende tijd zullen wij de opbouw van spreekbeurten en werkstukken 
onderzoeken en als het nodig is ons beleid aanpassen.   
 
 Kledingregels  
Het gaat de laatste tijd best goed met de kledingregels. Toch blijven er altijd zaken die onze 
aandacht vragen, zoals het niet dragen van leggings, of het dragen van hele korte rokken, het 
gebruik van nagellak. Bij de keuze voor onze school hoort een bepaalde kledingstijl. We willen 
de ouders hierbij op hun verantwoordelijkheid wijzen. Ook voor deze dingen geldt: Goed 
voorbeeld doet goed volgen.  
 
 Engels  
Voor het vak Engels is er de laatste jaren heel wat veranderd. Groep 1 t/m 4 hebben een 
basislijn Engels die elke leerkracht in zijn of haar klas doet. Deze lijn komt uit de methode My 
name is Tom. In groep 5 t/m 7 krijgen de kinderen les uit Your own English en in groep 8 geven 
wij les aan de hand van uitbreiding van de woordenschat en losse teksten. De groepen 4 t/m 8 
hebben ook allemaal Engelse boekjes die gelezen en beluisterd worden. We denken dat wij op 
deze manier het Engels bij ons op school goed gestalte hebben gegeven.   
 
Tot zover het oudertevredenheidsonderzoek 
 
Samenwerkingsverbanden 
Als school werken wij samen binnen het Reformatorisch Samenwerkingsverband. Het  
samenwerkingsverband is opgericht met alle reformatorische basisscholen uit heel Nederland. 
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Dit verband wordt Berseba genoemd. In onze omgeving werken wij vooral samen  met de 
Eliëzerschool (school voor speciaal onderwijs). 
Dit samenwerkingsverband heeft een coördinator, dhr. L. van Leeuwen, die de zorg in onze 
regio regelt. Nog steeds staat vooral het Passend Onderwijs centraal. Dit Passend Onderwijs 
moet er vooral voor zorgen dat er geen kind tussen wal en schip terecht kan komen. Overal 
voor iedereen een passende plaats in het onderwijs. 
 
Directie 
Als directies van de vier reformatorische scholen komen wij om de week bij elkaar in een 
directieoverleg om de belangen van de scholen te behartigen. Ook is er incidenteel contact 
met de directies van de Rehobothscholen. 
Ook participeren wij als directie in de directiekring ‘Noord’. Dit zijn allemaal directeuren 
vanuit de noordelijke provincies, die drie maal per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze 
vergaderingen wordt er veel informatie uitgewisseld over allerlei zaken. Om er een paar te 
noemen: inspectie, opleidingsschool, methoden, medezeggenschapsraad enz. 
 
IB-er 
Onze IB-er woont een aantal vergaderingen bij: 
-In de eerste plaats met de collega IB-ers van onze stichting 
-In de tweede plaats met collega’s vanuit Urk (gemeentelijke voorlichting/ vergaderingen) 
-In de derde plaats met collega’s uit de provincie (Emmeloord en Lelystad). 
Tijdens deze vergaderingen wordt er heel wat informatie uitgewisseld over de zorg op onze 
scholen. Deze informatie komt dan weer ten goede aan de scholen.  
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad fungeert als een goede gesprekspartner. We hebben heel frequent 
met elkaar vergaderd om zo samen met de ouders en personeel het beste voor onze school te 
zoeken. Goed is het om elkaar dan op te scherpen en het beleid te doordenken. We willen de 
personen in de MR ook bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Petrus Dathenusschool. 2021 was een bijzonder jaar op 
meerdere terreinen. Het leek allemaal zo vanzelfsprekend dat de leerlingen iedere dag naar 
school toe komen, ook in dit jaar konden de deuren van onze school niet alle dagen open voor 
onze leerlingen. Zowel aan het begin als aan het eind van 2021 hadden we te maken met een 
lockdown Hierdoor is de laatste week van een onderwijsvrije week geworden.  

Zo heeft er van alles plaatsgevonden in 2021. Hierover kunt u lezen in dit jaarverslag.  
We leggen verantwoording af ten aanzien van het gevoerde beleid en de uiteindelijke resultaten 
die behaald zijn in 2021.  
De financiële verantwoording is in een apart document opgenomen.  
 
We zeggen de Heere dank voor de gezondheid, de krachten en de wijsheid die Hij ons 
geschonken heeft om het werk, een ieder in zijn haar/eigen functie, te kunnen en te mogen 
doen. We hopen en we bidden dat de Heere er Zijn zegen aan wil verlenen en dat Zijn koninkrijk 
mag worden uitgebreid.  
 
Namens de directie van de Petrus Dathenusschool te Urk, 

 
 
 

 
 

L.A. (Bernard) Post 
Maart 2022 

 
  



 
 
 
 

2. Algemeen 
De Petrus Dathenusschool is een school voor reformatorisch basisonderwijs. De grondslag 
van de school luidt als volgt: De grondslag van ons onderwijs is het eeuwig en onveranderlijk 
Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van 
Enigheid. Deze bestaan uit de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels. Daaraan worden de beginselen van de opvoeding van de kinderen 
ontleend. Het onderwijs moet geheel in overeenstemming zijn met de in de Bijbel 
geopenbaarde wil van God. Een verdere uitwerking en onderbouwing van de grondslag van 
de school vindt u in haar statuten en schoolgids. De school is gesticht in 2000. 
 
Organisatiestructuur  
De school is een 15-groepenschool en heeft een éénhoofdige directie, namelijk een 
directeur. Naast het onderwijsgevend personeel zijn er voor ondersteuning een 
managementassistente, twee intern-begeleiders (1 intern begeleider 1-8 en de tweede ib-er 
is degene met spcecialisme), onderwijsassistenten, twee interne vertrouwenspersonen, een 
leerkrachtondersteuner, conciërge, een ict-coördinator en drie schoonmakers werkzaam. Op 
de teldatum 1 oktober 2021 werd de school bezocht door 299 leerlingen. Uiteindelijk zal de 
school D.V. in mei 2022 door 319 leerlingen worden bezocht.  
 
Kernactiviteiten  
De school is een instituut voor onderwijs en opvoeding. De opvoeding vindt plaats binnen het 
gezin, de kerk en de school. Zo probeert de school mede te verwezenlijken wat de ouders bij 
de doop beloofd hebben. Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen 
zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen volgen. 
Kerkelijke herkomst van de leerlingen in het achterliggende jaar 2021: 

  
Jaar  2021 

Op datum  01-10-2021 
CGK-West*  35% 
CGK-Oost*  19% 
CGK-Ichtus  1% 

Oud Ger Gem in Ned  15% 
Ger Gem  10% 

Ger Gem in Ned  8% 
P.K.N.-de Bron  1% 

H.H.K. - Elim  5% 
H.H.K. - Moria  3% 

Vrije. Ger. Gem.  2% 
 
  



 
 
 
 

3. Onderwijs 
Leerlingen  
Op 1 oktober 2021 bezochten 299 leerlingen de school. In januari 2021 werden er 42 
leerlingen aangemeld. Het afgelopen jaar zijn er meerdere gezinnen getroffen door corona, 
waardoor kinderen en gezinnen (tijdelijk) in quarantaine moesten. 
 
De Obadjaschool is tot de zomervakantie gehuisvest geweest in de units op ons schoolplein. 
Na de zomervakantie is de Obadjaschool gestart in De Ark. De redenen hiervoor zijn 
meerdere. De voornaamste reden was dat er een vierde groep bij de Obadjaschool ging 
starten en bij de Petrus Dathenusschool is na de zomervakantie een 15e groep gestart.  
 
Verwijzing voortgezet onderwijs 

 2020-2021 
Hv 38,7% 
Vmbo gt 6,5% 
Vmbo k/gt 25,8% 
Vmbo b/k 29% 
Vmbo b 0% 
Lwoo 0% 
Pro 0% 

 
Onderwijstijd  
Het jaar 2021 is begonnen en geëindigd met een lockdown. Dit resulteerde erin dat de 
leerlingen pas op 8 februari konden starten met fysiek onderwijs en dat de kerstvakantie een 
week eerder is begonnen. Aan het begin van het jaar hebben wij als school zo goed mogelijk 
geprobeerd om het afstandsonderwijs vorm te geven.   
 
Methoden en materialen  
We hebben in het jaar 2021 meerdere nieuwe methodes aangeschaft. Het is belangrijk om 
bij te tijd te blijven. We hebben van onze oude WIG4 afstand gedaan en hebben in het 
nieuwe cursusjaar de nieuwe WIG 5 geïmplementeerd. We zijn content met deze methode.  
In het jaarverslag van 2020 is aangegeven dat er meegedacht is met de nieuwe 
schrijfmethode ‘Schrijfoceaan’ voor o.a. groep 3. Deze methode is dan ook aangeschaft. 
Daarnaast hebben we afscheid van de methode ‘Natuurlijk’ genomen en de nieuwe 
biologiemethode ‘Wondering the World’ aangeschaft. Deze methodes zijn verrijkingen voor 
ons onderwijs. Verder is het aantal laptops uitgebreid, zodat er nu voor elke twee groepen 
een laptopkar beschikbaar is. 
  
 
 
 



 
 
 
 

Onderhoud in en rondom de school 
- In de herfstvakantie zijn de twee oude units weggehaald. Deze zijn verplaatst naar het 
Berechjacollege. Dit heeft geresulteerd in ruim 150 m2 aan extra plein/speelruimte voor de 
leerlingen.  
- De vlaggenmast is vernieuwd 
- Het meubilair in de personeelskamer is vernieuwd. 
- Er is een prachtig orgel in de personeelskamer/hal gekomen 
- Een groot gedeelte van het kleutermeubilair is vernieuwd. 
 
Onderwijskundige speerpunten  
- Er is een verdiepende slag met de Klusklas gemaakt.  
- Rekenen heeft een boost gekregen. Dit komt mede doordat er 3 collega’s een rekencursus hebben 
gevolgd en hier ook het diploma voor hebben gehaald. 
- Stapje verder is binnen onze school geïmplementeerd.  
 
Aantal risicoleerlingen in percentage  (D/E scores op CITO-toetsen)  

   Jaar   2020-2021   Jaar   2020-2021   

Groep   Aantal 
lln.   

Aantal 
getest   

DM
T   

SP   RW   BL   Aantal 
lln.   

Aantal 
getest   

DMT   SP   RW   BL   

M3   23   23   14% 0%   28%    44 39/42 14% 19% 17%  
E3   22   22    4%  0%  24%  0%         
M4   20  20   10   5%   0%   15% 41 39 10% 18% 20% 18% 
E4   19  19   6%  6%  0%  21%        
M5   23   23   8%  4%  8%  8%  38 38 8% 14% 24% 15% 
E5   23   23   8%  4%  8%  10%        
M6   22   22   14%  14%  28%  32%  37 36/37 11% 30% 31% 32% 
E6   22  22   8%  4%  20%  22%        
M7   30   30   24%  24%  24%  24%  32 31/32 6% 25% 22% 12% 
E7   30  30   24%  27%  24%  24%        
M8   22   22   18%  5%  44%  44%  44 44 16% 27% 32% 23% 

 
4. Personeel  
Algemeen 
Een van onze IB’ers is vanwege corona meerdere weken ziek geweest. Doordat ze o.a. een lage 
weerstand heeft, kwam ze er ook niet zo snel bovenop. Gelukkig mocht het eind februari de goede 
kant op gaan. Ze werkt nu ongeveer 24 uur. In verband met visuele problematiek zijn er 
aanpassingen gedaan. Alle middelen zijn aangeschaft. Eind mei is de WIA-aanvraag uitgezet. Deze 
WIA-aanvraag is afgekeurd. Er is bezwaar aangetekend. Dit traject kan nog wel maanden duren.  
 
 



 
 
 
 

Zwangerschappen 
1 juf is teruggekomen van haar zwangerschapsverlof. 
2 juffen zijn met zwangerschapsverlof gegaan en weer teruggekomen van verlof.  
2 juffen en een OA’er zijn met zwangerschapsverlof gegaan. Zij komen in de loop van 2022 weer 
terug van zwangersschapsverlof. Eén van hen neemt betaald ouderschapsverlof op en zal naar 
verwachting aan het einde van dit cursusjaar nog enkele weken of helemaal niet meer terugkomen.  
Verder zijn er nog een leerkracht en een OA’er zwanger. Zij hopen in april 2022 met 
zwangerschapsverlof te gaan. 

Aangenomen  
Voor het nieuwe cursusjaar 2021-2022 zijn een leerkracht, een OA’er en een klasse-assistente 
aangenomen. 

Scholing 
- Onze personeelsvergaderingen staan in het kader van onderwijsontwikkeling. Concreet: Gouden 
weken, SoVa, Klusklas, lezen, algemene zaken, actualiteit en dergelijke.  
- Er hebben flitsbezoeken door de directeur plaatsgevonden.  
- Juf H. krijgt coaching van mw. M. van Leijenhorst. Zij geeft coaching aan collega’s, doet observaties 
en biedt dan interventies aan.  
- Herhalingscursussen voor EHBO en BHV worden gevolgd. 
- Een aantal leerkrachten volgt de cursus Met Sprongen vooruit. Andere leerkrachten hebben deze 
cursus afgerond.  
- Er is een teambijeenkomst geweest met Ernst van Grol over omgaan met gedragsproblemen.  
 
Individuele cursussen en nascholing 
- 3 juffen hebben de cursus rekencoördinator gevolgd.  
- 2 juffen doen de schoolopleiderscursus op Hogeschool Driestar.  
- 1 juf gaat de tweede module Hebreeuws volgen.  
- De directeur heeft een nascholing bij Dyade (positief leiderschap) gevolgd. 
 
Stagiaires  
We vinden het belangrijk om een lerende organisatie te zijn. Dit is van toepassing voor ons 
team en we willen dit ook uitstralen naar onze stagiaires. Bijna elk jaar hebben we stagiaires 
van Driestar Hogeschool, Hoornbeeck College, Pieter Zandt of ROC Friese Poort. Stagiaires 
worden binnen ons team gezien als collega’s. 
 
5. Communicatie en relatie 
De communicatie binnen onze school verloopt open. Het personeel wordt betrokken bij 
beleid en visievorming. De sfeer binnen ons team is gezellig en laagdrempelig. Wij vinden 
het belangrijk om een goede relatie met onze ouders te hebben. Dit zorgt er o.a. voor dat wij 
het samen doen. Samen zorgen voor iedere leerling!  
 



 
 
 
 

6. Prestatie box  
De gelden vanuit de prestatiebox zijn in 2021 ingezet voor professionalisering van de leerkrachten 
(nascholing, coaching, opleiding en dergelijke). Voor verdere verantwoording van de Prestatiebox 
verwijs ik u naar de financiële verantwoording. 
 
6. Onderwijsachterstanden 
Onze school heeft niet echte onderwijsachterstanden. Wij zijn ook de enige school van onze vier 
scholen die vanuit de gemeente hier geen gelden voor ontvangen. Het is wel zo dat wij wat betreft 
de talige kant van onze leerlingen wat zwakker zijn, maar dit heeft o.a. met het dialect te maken. 
 
7. Werkdrukvermindering  
Per schooljaar wordt de inzet van de middelen voor werkdrukvermindering geëvalueerd met het 
gehele personeel. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de huidige besteding wordt 
gecontinueerd of dat de middelen voor nieuwe doeleinden worden ingezet. 
 
In het schooljaar 2020/21 zijn de middelen als volgt ingezet: 

• Er is 0,5 fte ingezet voor (administratieve) ondersteuning van de leerkrachten. Dit is in lijn 
met het schooljaar 2019/20; 

• De overige middelen zijn besteed aan een extra groep (14e groep, 15e groep is vanuit NPO / 
bestedingsplan), waardoor de groepsgrootte niet te groot wordt en combinatiegroepen 
voorkomen kunnen worden; 

• Evenals vorig jaar is in 2021 vanuit de werkdrukmiddeling geen budget besteed aan 
leerlingenzorg. In 2019 werd nog 0,1 fte onderwijsassistentie ingezet ter verlichting van de 
leerkrachten. 

 
De evaluatie van bovenstaande besteding was positief. Daarom is voor 2021/22 besloten de 
(administratieve) leerkrachtondersteuning voort te zetten. De overige middelen worden wederom 
ingezet voor een extra groep. De PMR heeft ingestemd met deze besteding. 
 
De financiële verantwoording voor kalenderjaar 2021 is daarmee als volgt: 
 
Ontvangen middelen werkdrukvermindering    75.533  

  
Inzet leerlingenzorg         -  
Inzet (administratieve) ondersteuning leerkrachten (0,5 fte)      24.905  
Ingezet voor klassenverkleining      50.628  
Totaal    75.533  

 
 
 
 



 
 
 
 

Tevens onderstaand een overzicht van de verwachte middelen en inzet voor de komende jaren: 

 

2021/2
2 

2022/2
3 

2023/2
4 

2024/2
5 

2025/2
6 

2026/2
7 

Subsidie werkdrukvermindering 77.601 77.342 75.014 76.308 75.273 76.049 

       
Inzet leerkrachtondersteuning (0,5 fte 
OA) 24.917 25.511 26.086 26.691 27.334 27.996 
Inzet voor klassenverkleining 52.684 51.831 48.928 49.617 47.939 48.053 

in fte 0,79 0,78 0,73 0,74 0,72 0,72 
Resultaat - - - - - - 

 
8. Inzet interventies NPO  
Vanuit de overheid zijn in 2021 financiële middelen beschikbaar gesteld om de leerachterstanden 
binnen afzienbare jaren weg te werken. Samen met het team is een bestedingsplan opgesteld n.a.v. 
een grondige analyse van de leeropbrengsten. De volgende interventies zijn in 2021 ingezet: 
- Inzet financiën voor een 15e groep 
- Aanschaf van 72 laptops (2 gevulde laptopkarren) 
- Aanschaf verrijdbaar digibord voor de 15e groep 
- Aanschaf meubilair voor de 15e groep 
-Aanschaf biologiemethode 
-Coaching (nieuwe) leerkrachten en onderwijsassistenten 
- Coaching IB’ers 
- Inzet groepstrainingen door Ernst van de Grol. 
- actieve inzet van leesbevordering en stimuleren van leesbevordering etc.  
 
De komende jaren zullen D.V. de andere interventies ingezet en uitgevoerd worden. 
 
Slot 
Aan het einde van dit jaarverslag hopen wij dat u een beeld van het jaar 2021 heeft gekregen.  
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u die altijd stellen. 
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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de ds. E. du Marchie van Voorthuijsenschool. Om het geheel 

leesbaar te houden is dit een verkorte versie met o.a. input uit de managementrapportages van het 

afgelopen jaar. 

Op deze wijze leggen wij verantwoording af ten aanzien van het gevoerde beleid en de uiteindelijke 
resultaten die behaald zijn in 2021.  

De financiële verantwoording is een apart, toegevoegd document.  

 

 

Namens de directie van de ds. E. du Marchie van Voorthuijsenschool te Urk, 

 

D. Wijma MEd, directeur 

Maart 2022 
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2. Algemeen 
Wie zijn wij? 

De Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool is een reformatorische basisschool. De grondslag van de 
school luidt als volgt: De Stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, zijnde het onfeilbaar Woord 

van God, als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van 

Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 

1618 en 1619, als op de Heilige Schrift gegrond. De grondslag doortrekt ons zijn, onze 

levensbeschouwing en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. 

Dus ook in ons onderwijs. Een verdere uitwerking en onderbouwing van de grondslag van de school 

vindt u in haar statuten en schoolgids. De school is gesticht in 1987.  

Organisatiestructuur 

De school is een 8-groepenschool en heeft een 

éénhoofdige directie, namelijk een directeur. Naast het 

onderwijsgevend personeel zijn er voor ondersteuning 

twee intern-begeleiders (groep 0,1,2 en 3 t/m 8), 

onderwijsassistenten, conciërge, een reken- en 

taalcoördinator, een HB-coördinator, een veiligheidscoördinator, een ict-

coördinator en schoonmaakster werkzaam. Op de teldatum 1 oktober 2021 werd de school bezocht 

door 193 leerlingen. Uiteindelijk zal de school D.V. in mei 2022 door 210 leerlingen bezocht worden.  

Kernactiviteiten 

Het hoofddoel van ons onderwijs 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 passend onderwijs. 

Kerkelijke herkomst van de leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2021 

Jaar 2020-2021 
aantal – percentage – per teldatum 193 % 
Oud Ger. Gem. 91 48 
PKN (Herv.) 0 0 
Herst. Herv. Kerk 10 5 
Chr. Geref. Kerken BHP 22 11 
Chr. Geref. Kerken 22 11 
Ger. Gem. (in Ned.) 38 20 
Vrije Ger. Gem. 10 5 
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Kerkelijke herkomst personeelsleden op de teldatum van 1 oktober 2021 

Jaar 2020-2021 
aantal – percentage – per teldatum 23 % 
Oud Ger. Gem. 5 22 
PKN (Herv.) 2 9 
Herst. Herv. Kerk 1 4 
Chr. Geref. Kerken BHP 6 26 
Chr. Geref. Kerken 0 0 
Ger. Gem. (in Ned.) 9 39 
Vrije Ger. Gem. 0 0 

 

3. Onderwijs 
Leerlingen 

Op 1 oktober 2021 bezochten 193 leerlingen de school. In januari 2021 werden er 20 leerlingen 
aangemeld. Er zijn dit schooljaar 2 plaatsingen geweest van een leerling op de Obadjaschool. Dit 

schooljaar waren er geen leerlingen die voor lange tijd door ziekte of anderszins de lessen moesten 

verzuimen. Wel zijn verschillende gezinnen opnieuw getroffen door COVID-19, waardoor kinderen 

(tijdelijk) in quarantaine moesten. Eén leerling heeft de school verlaten wegens overgang naar 

reformatorisch onderwijs buiten Urk.  

Verwijzing Voortgezet Onderwijs 

 2020-2021 
Hv 23% 
Vmbo gt 22% 
Vmbo k/gt 38% 
Vmbo b/k 13% 
Vmbo b 4% 
Lwoo 0% 
Pro 0% 

 

Onderwijstijd 

Ook dit schooljaar is onze onderwijstijd nadelig beïnvloed door de maatregelen aangaande het 

Coronavirus. Het jaar 2021 begon met een harde lockdown; daarnaast zijn er veel besmettingen en 

zieken geweest. Toch is door het personeel geprobeerd optimaal het (thuis)onderwijs te verzorgen. 

Doordat de regelmatigheid van fysiek onderwijs is gemist en daardoor niet volledig fysiek onderwijs 

gegeven is, heeft dit z’n weerslag gevonden in de resultaten van de Citotoetsen.  

Methoden en materialen 

Verschillende klassen hebben een verversing gekregen van de klassenbieb; verschillende 

onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook is de school volledig voorzien van LED-verlichting. 

Drie nieuwe methoden zijn ingevoerd c.q. ververst: we gebruiken op school de nieuwe lay-out van 

Namen en Feiten, is de oude geschiedenismethode vervangen door Vertel het door en gebruiken we 
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de meest recente methode voor rekenen van Wereld in Getallen. Hier heeft het team scholing in 

ontvangen. Daarnaast hebben alle leerlingen een eigen laptop en is er een verrijdbaar digibord 

aangeschaft. Verschillende zaken uit de RI&E zijn uitgevoerd en reparaties n.a.v. vandalisme zijn 

uitgevoerd. 

Onderwijskundige speerpunten 

Onze speerpunten staan verwoord in het schoolplan 2019-2023. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in 

een jaarplan. N.a.v. de gevolgen van de lock-down zijn met het team prioriteiten opgesteld voor het 

cursusjaar 2021-2022. Dit om de collectieve ambitie binnen het team te bevorderen. Afgelopen jaar 

lag met name de nadruk op de scholing Wereld in Getallen. 

Zowel de teamscholing als individuele scholing vloeien voort uit de opgestelde speerpunten, zodat de 

resultaten bekrachtigd worden. Voor uitgebreide toelichting verwijs ik naar het 

managementrapportage van het derde kwartaal 2021.  

De tussenopbrengsten van het onderwijs zijn gemeten door Cito-toetsen. Zoals te lezen is in de 

managementrapportages waren de opbrengsten op en onder de streefdoelen en onder de trend. De 
streefdoelen zijn bijgesteld in een actieplan onderwijsherstel voor de komende vier jaar. De 

verwachting is dat we dan weer op het oude niveau zitten en de achterstanden weggewerkt zijn. 

Aangezien de kinderen een deel fysiek onderwijs moesten missen in 2021 zijn er door alle 

leerkrachten plannen van aanpak (doelmatig werken) gemaakt n.a.v. het Cito E-moment in mei 2021. 

Deze plannen zijn individueel besproken met de directeur. Elke leerkracht heeft de input gebruikt 

tijdens een teamscholingsmiddag n.a.v. de gesprekken. Hieruit is zowel een klassikaal als een 

schoolbreed actieplan ontstaan. Basis vormde een grondige diepteanalyse van de behaalde resultaten. 

Begrijpend lezen behoefde met name aandacht in de plannen van aanpak. Er is ingestoken op 
onderzoekend leren door de collega’s om passende interventies te gebruiken om de achterstanden 

weg te werken. 

Middels twee onderwijskundige rapportages is er tot tevredenheid verantwoording afgelegd richting 

het bevoegd gezag. Alle leerlingen van groep 7 (2020-2021) zijn geslaagd voor het theoretisch en 

praktisch verkeersexamen 

De koers – de bereikte doelen in 2021 uit het schoolplan 

1. Vanuit de doordenking van onze kernwaarden is een actieplan gemaakt door het MT met een 

tijdpad. Per half jaar zal een kernwaarde centraal komen te staan; de start is centraal door 
het houden van een Bijbelvertelling door de directeur. Elke klas besteedt in het half jaar 

specifiek aandacht aan de kernwaarde en maakt een klassikaal werkstuk. Het afgelopen jaar 

is er aandacht besteed aan de kernwaarde Veiligheid in het kader van het anti-pestbeleid van 

de school 
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2. Rekenmethode WIG5 is volledig geïmplementeerd in de school; daarnaast zijn de methodes Er 

is Geschied en Namen en Feiten vernieuwd en vervangen 

3. Doelmatige en effectieve inzet plannen van aanpak n.a.v. beleidsmatige afspraak doelmatig 

werken 

4. Twee collega’s zitten in de afrondingsfase van hun studie aan de PABO. Eén collega heeft met 

succes haar Pabo-opleiding behaald 

5. De samenwerking met SMW KOC is geïntensiveerd; de SMW-er komt regelmatig op school om 

te sparren. Daarnaast is er een aparte ruimte gereserveerd binnen de school voor de KOC. 
6. De directie is geregistreerd als register directeur in het RDO en heeft afgelopen jaar zich 

geprofessionaliseerd door het volgen van een leergang Positief Leiderschap bij Dyade. 

7. Aandacht voor de fysieke veiligheid is gecontinueerd; de veiligheidscoördinatoren zijn alle 

klassen weer rond geweest. 

8. Er zijn verdiepende sessies geweest om na te denken over groep doorbrekend te werken 

aangaande de crea-vakken. Besloten is om dit niet te doen en de leerlijn van de 

afstudeerscriptie van een collega te implementeren.  

9. Tijdens de groepsbezoeken hanteert de directie een model om op objectieve wijze het 
pedagogisch-didactisch handelen in beeld te brengen.  

10. Een Stapje-verder is geïmplementeerd binnen de school 

 

Scholing 

Op teamniveau is er conform het schoolplan de keuze gemaakt in te steken op het gebruik van de 

methode Wereld in Getallen. Twee medewerkers van Driestar Educatief hebben het team 

geschoold in het didactisch en pedagogisch gebruik van de nieuwe methode; dit zal vervolg 

worden in 2022. Een vervolgtraject didactisch verantwoord gebruik digiborden o.l.v. docenten van 

de VIAA in Zwolle is gestart in februari 2021. Hier is ingegaan op de specifieke vragen ten aanzien 

van het didactisch gebruik van het digibord. De leerkrachten hebben de scholing afgesloten 

middels een proeve van bekwaamheid. Hiervoor is een ieder geslaagd.  Professionalisering en 
vergroten van de bekwaamheden zijn steeds het uitgangspunt van de scholingen. Schoolbreed 

hebben we ook deelgenomen aan de trainingen van Ernst van Grol in het kader van 

veiligheidsbeleving en groepsvorming. 

Individueel zijn er verschillende (na)scholingen geweest, onder andere: 

- De leerkrachten groep 2/3 nemen deel in een schoolleerteam van het SWV. Zij scholen andere 

leerkrachten om de overgang van groep 2 naar 3 soepel te laten verlopen 

- Een collega behaalde met succes haar EHBO-diploma 

- De BHV-ers en EHBO-ers hebben de jaarlijkse nascholingen gevolgd 

- Verschillende seminars zijn door diverse collega’s (online/ fysiek) gevolgd 
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- Het MT heeft een scholingsmiddag van Bert van Mell aangaande het 

Onderwijsresultatenmodel (vervolg) gevolgd 

- Een collega volgt de opleiding Rekencoördinator 

De wensen tot professionalisering en loopbaanperspectief worden vermeld in het persoonlijk 

ontwikkelingsperspectief. Dit document is digitaal op te vragen in Youforce. 

Interne & externe audit en borging kwaliteit 

Elke leerkracht heeft in de twee weken een ambulant moment om de groep(sprocess) met de intern 

begeleider te bespreken. De intern begeleider maakt een beweging van vraag gestuurd naar meer 
aanbod gestuurd tijdens de overlegmomenten. Dit in het proces om tot afstemming te komen met de 

andere drie reformatorische basisscholen. Voor de directie zijn de intern begeleiders adviseurs ten 

aanzien van het onderwijskundig beleid en onderwijskundige resultaten. In Parnassys wordt 

verslaglegging gedaan van afspraken en acties. Dit werkt tot ieders tevredenheid. Vanuit het SWV 

Berseba hebben twee auditoren de school bezocht om een audit te doen. Dit vond plaats in februari 

2021. De adviezen zijn meegenomen ter verbetering van de organisatie. Er is een zelfevaluatie 

afgenomen door de directie. Dit zal intern besproken worden met de intern begeleiders en als input 

dienen voor de externe audit vanuit het SWV in februari 2021. Tot op heden zijn vrijwel alle ouders en 
leerlingen tevreden over het onderwijs en de school. In het voorjaar van 2022 zal er opnieuw een 

ouderenquête uitgezet worden en vullen de leerkrachten een QuickScan in (in het kader van de 

RI&E).  

De directeur doet bezoeken in de klassen; dit wordt door de directie en het personeel gewaardeerd. 

Met alle personeelsleden is een functioneringsgesprek geweest. Het resultaat is positief en zijn er 

geen urgente zaken die aandacht vragen. Ook de directeur heeft een beoordelings- en 
functioneringsgesprek gehad met twee leden van het Algemeen Bestuur. Ook dit resultaat stemde tot 

dankbaarheid en tevredenheid. 

De interne auditing, verantwoording naar directie en borging vond plaats conform het schoolbeleid. 

De IB-ers hebben gesprekken gevoerd met de leerkrachten en indien nodig verslag gelegd in 

Parnassys. De directeur kan op deze wijze kennis nemen van de gemaakte afspraken. De IB-ers 
hebben een coachende rol, terwijl de directie een beoordelende rol heeft. De onderwijsassistenten 

ondersteunen de kinderen en leerkrachten. Zij maken ook verslag in Parnassys en stemmen dit af met 

de groepsleerkrachten. De plannen van aanpak zijn de basis voor kwalitatief goed onderwijs. In de 

plannen van aanpak staan de verwachte resultaten na 6 maanden. De leerkrachten verantwoorden 

zich, na de diepte-analyses gemaakt door de intern begeleiders, richting directie.  
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De resultaten uit het LOVS (tussentijdse opbrengsten afname M en E) 

   Jaar   2019-2020   Jaar   2020-2021   

Groep   Aantal 
lln.   

Aantal 
getest   

DMT   SP   RW   BL   Aantal 
lln.   

Aantal 
getest   

DMT   SP   RW   BL   

M3   20   20   5%   0%   0%   0%   23   23   14%   0%   28%   0%   
E3   20   20   5%   5%   10%   0%  22   22    4%  0%  24%  0%   
M4   23   23   8%   4%   8%   12%   20   20   10%   5%   0%   15%   
E4   23   23   12%   4%   8%   16%   19   19   6%  6%  0%  21%  
M5   23   23   4%   4%   8%   24%   23   23   8%  4%  8%  8%  
E5   23   23   4%   24%   8%   16%   23   23   8%  4%  8%  10%  
M6   30   30   12%   27%   0%   12%   22   22   14%  14%  28%  32%  
E6   30   30   3%   12%   30%   21%   22   22   8%  4%  20%  22%  
M7   23   23   12%   12%   12%   27%   30   30   24%  24%  24%  24%  
E7   23   23   0%   16%   24%   44%   30   30   24%  27%  24%  24%  
M8   27   27   8%   0%   4%   12%   22   22   18%  5%  44%  44%  

SP= Spelling 3.0, RW= Rekenen en wiskunde 3.0, BL= Begrijpend Lezen 3.0, DMT= Drie Minuten Toets 

Resultaten Sociale Veiligheid 

Sociale veiligheid 
gemiddelde 
score  

2018-2019  2019-2020  2020-2021  trend  Landelijk 
gemiddelde   

 Welbevinden   3.46  3.38  3.44  3.43 (+0.01)  3.14   
Pestbeleving  3.94  3.86  3.87  3.89 (+0.01)  3.69   
Veiligheids-
beleving  

3.85  3.76  3.77  3.76 (-0.05)  3.49   

Op schoolniveau is de score boven het landelijk gemiddelde, dit is een positief resultaat. 

Uitslagen Cito-toetsen M-moment 2021 

Zoals af te lezen is in het resultatenoverzicht LOVS scoren we < 25% D/E-leerlingen (risicoleerlingen) 

op alle M-toetsen m.u.v. groep 8. Groep 8 was een cognitief zwakkere klas ten aanzien van het 

begrijpend lezen. In de PvA is hier actie op ondernomen middels het actief toepassen van de 
leesstrategieën en het maken van leeskilometers. Deze leerlingen hebben school echt nodig gehad en 

zijn gebaat bij klassikaal onderwijs. We leggen op deze wijze verantwoording af aan de ouders 

(middels het ouderportaal van Parnassys), inspectie en bestuur. Begrijpend lezen 3.0 groep 3 wordt 

om principiële redenen niet afgenomen. De resultaten van het E-moment 2021 zijn: 
 

RW 3.0 SP 3.0 BL 3.0 DMT 

3 C A+ - A+ 

4 A A+ B A+ 

5 A A+ A A+ 

6 B A+ B A+ 

7 A A B C 

8 E A+ D A+ 
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4. Personeel 
Om de opvanggroep binnen de school draaiende te houden, zonder extra personeel te benoemen zij 

twee onderwijsassistenten aan twee groepsleerkrachten gekoppeld, om op deze wijze de groepen 0 

en 1 onderwijs te geven. Eén van de onderwijsassistenten wordt daarnaast betaald vanuit de 

werkdrukverlichting. Eén collega heeft afscheid genomen van de school; gelukkig kon de vacature 

spoedig vervuld worden.  

Verschillende groepen hebben extra ondersteuning nodig. De OA-ers hebben de zorgleerlingen 

intensief begeleid en ondersteund. Vanwege de grote groep 2 is een extra OA-er benoemd. 

Een kleuterjuf mocht gedenken 12,5 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest en al die jaren in 

dienst van onze stichting op onze school. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar geen langdurig 

zieken binnen het personeel gehouden; wel zijn enkele collega’s positief getest, waardoor quarantaine 
nodig was. De inzet van al het personeel is aan het einde van het schooljaar extra beloond door een 

gratificatie.  

Verschillende beleidsdocumenten inzake het personeel zijn op directieniveau besproken, 

geactualiseerd en door het dagelijks bestuur vastgesteld. 

Verschillende stagiairs van de Hoornbeeck, Pabo De Driestar en de Pieter Zandt hebben hun 

(maatschappelijke) stages op voldoende niveau af kunnen ronden. 

Het ziekteverzuim onder het personeel was met 2,95 % ruim onder het landelijk gemiddelde van 

5,2%. Ten opzichte van het jaar 2019-2020 is er wel een stijging; dit komt door een langdurig zieke 
collega. Tijdens de voortgangsgesprekken geven collega’s aan goed in hun vel te zitten en weinig tot 

geen spanning te ervaren. Dit zijn zaken om dankbaar voor te zijn. 

Verdeling WTF  

Functies Schoolformatieplan 
Directiefunctie  1.0860 
Onderwijsgevende functies 

- Leerkracht L10 
- Leerkracht L11 

 
 7,8265 
 1.8540 

Onderwijsondersteunende functies 
- Onderwijsassistent 
- Conciërge 

 
 3.7307 incl. Opstapje 
 0.4500 
 Totaal FTE  14.9472 

  
 

5. Communicatie en relaties 
Personeel geeft aan, dat de communicatie open verloopt en dat het personeel betrokken wordt bij 

beleid en visieontwikkeling. De sfeer binnen het team is goed, laagdrempelig en open. De mentaliteit 



11 
 

JAARVERSLAG 2021 DS. E. DU MARCHIE VAN VOORTHUIJSENSCHOOL 

 

bestaat uit hard werken en het beste voor de kinderen zoeken. Regelmatig vinden er persoonlijke 

voortgangsgesprekken plaats tussen directie en personeel. Dit wordt erg op prijs gesteld. 

Ontwikkelingen op het niveau van het samenwerkingsverband Berseba 

Er zijn verschillende (online) overleggen geweest met het SWV. Deze overleggen zijn bezocht door de 

directie en de intern begeleiders. Verschillende collega’s nemen deel aan de zogenaamde leerteams 

binnen het samenwerkingsverband.  

De directies vergaderden afgelopen jaar minstens één keer per twee weken met elkaar om de 

belangen van de school te bespreken. Deze overleggen werden als zeer prettig ervaren. Als directies 
hebben we onderling een goede en constructieve samenwerking, waarbij we elkaar regelmatig 

voorzien van positief kritische feedback. Om de twee weken is er een directie-overleg. 

Afgelopen jaar is er één overleg met alle directeuren Noord-Oost geweest (in Drachten). Dit 

verstevigde de onderlinge band. Twee keer per jaar vergaderen de IB-ers van de reformatorische 

scholen in Flevoland met elkaar. De IB-ers onderling hebben ook regelmatig contact met elkaar tijdens 

een overleg. Verder hebben de IB-ers overleg gehad met de schoolbegeleider dhr. De Waard middels 
consultaties, met het Schoolondersteuningsteam en de orthopedagoge P. Baarda (Driestar Educatief) 

en Progress (Urk). De samenwerking met de Obadjaschool afgelopen jaar is prettig ervaren. Namens 

onze vier scholen is directeur Post vertegenwoordigd in de OOGO van de gemeente Urk. Verschillende 

overleggen met DB en AB zijn er geweest voor de directie. Er is een wisseling geweest in de MR. De 

directeur is elke MR-vergadering aanwezig tijdens het eerste gedeelte: vragen kunnen op deze wijze 

direct en tot tevredenheid beantwoord worden. 

Er zijn geen formele klachten binnengekomen; ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief van de 

school en er is veelvuldig contact geweest met de ouders via Parro. Het belang van een goede 

samenwerking met de ouders, zoals verwoord in de schoolgids, wordt op deze wijze onderstreept. Een 

collega neemt namens onze school deel in de GMR-overleggen.  

Voor de nieuwe ouders op onze school is er een voorlichtingsmoment. De 8-minuut gesprekken 
konden fysiek doorgang hebben of zijn telefonisch afgelegd. Dit tot tevredenheid van zowel personeel 

als ouders. De vrijwillige ouderbijdrage was dit jaar gehalveerd doordat er in 2020 geen schoolreis kon 

plaatsvinden. Twee schoolkranten verschenen in het achterliggende jaar. De schoolgids is 

geactualiseerd. Gelukkig kon het afscheid van groep 8 wel fysiek plaatsvinden.  

6. Prestatiebox 2021 
De gelden vanuit de Prestatiebox zijn in 2020 ingezet voor professionalisering van de leerkrachten 

(nascholingen, coaching).. Verder is het budget gebruikt voor verdieping van opbrengstgericht werken 

en nascholing van de directie. Voor verdere verantwoording van de Prestatiebox verwijs ik u naar de 

financiële verantwoording.  
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De begroting voor 2022 is opgesteld, besproken met de VGS en vastgesteld. De begroting laat tot op 

heden een positief resultaat zien, dit mede door de NPO-gelden.  

Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van Opstapje en Stapje verder, de wijze waarop wij 

VVE verzorgen. De overheid hanteert nieuwe criteria om het schoolgewicht te bepalen van de scholen. 

Onze school heeft een gewicht van 34,27, een relatief zwaar schoolgewicht. Dit betekent de vergrote 
complexiteit ten aanzien van het onderwijs. Door Opstapje willen we de leercapaciteit van de VVE-

leerlingen vergroten, zodat het overgrote deel van deze kinderen kan voldoen aan de leervoorwaarden 

van groep 3. In het VVE beleidsplan is de werkwijze en zijn de resultaten beschreven, deze wordt 

jaarlijks geactualiseerd en geëvalueerd. 

Afgelopen jaar is ons ambitieniveau geconcretiseerd middels indicatoren. Alle indicatoren laten een 

positief resultaat zien.  

7. Onderwijsachterstanden 

De onrust, ziekte en beperkingen die de Corona(maatregelen) teweeg 

hebben gebracht zijn voor onze school met name zichtbaar geworden bij 

de vakken begrijpend lezen en deels bij rekenen. De analyse van de 

Citotoetsen lieten zien, dat er te weinig leeskilometers zijn gemaakt 
tijdens de lockdown. Onze interventies steken daarom ook in op de 

achterstanden ten aanzien van (begrijpend) lezen en rekenen. Alle 

klassen hebben extra nieuwe leesboeken aangeschaft, er zijn onder 

leiding van de rekencoördinator en directie verschillende ondersteunende 

materialen gekocht om de rekenlessen en de werken in hoeklessen te 

verrijken. Omdat de kinderen elkaar een poos niet gezien hebben in de klassikale setting hebben alle 

klassen een intensieve training gevolgd bij Ernst van Grol. De nieuwe tussentijdse streefdoelen zijn 

voor 2022 zijn vastgesteld. 

8. Werkdrukvermindering 

Op onze school is gekozen om de gelden vanuit de overheid om de werkdruk te verminderen, in te 

zetten voor bekostiging van (extra) onderwijsassistentie. Op deze wijze werd de belasting voor de 
collega’s minder. 

Per schooljaar wordt de inzet van de middelen voor werkdrukvermindering geëvalueerd met het 

gehele personeel. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de huidige besteding wordt 

gecontinueerd of dat de middelen voor nieuwe doeleinden worden ingezet. 

In het schooljaar 2020/2021 zijn de middelen als volgt ingezet: 

· Voor leerlingenzorg is 0,55 fte onderwijsassistentie ingezet ter verlichting van de leerkracht  

· Inzet extra onderwijsassistentie 

De evaluatie van bovenstaande besteding was positief. PMR heeft ingestemd met deze besteding. 
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De financiële verantwoording voor kalenderjaar 2021 is als volgt. 

Ontvangen middelen werkdrukvermindering  

7/12 x 199 x € 243,86 (2020-2021)       € 28.308,08 

5/12 x 199 x € 252,78 (2021-2022)       € 20.959,68 

Dus totaal voor 2021          € 49.267,76 

 

Inzet leerlingenzorg 0,55 fte en leerkrachtondersteuning (2021)    € 21.654,00 

Inzet extra onderwijsassistente I       €      935,95 

Inzet extra onderwijsassistente II       € 23.061,00 

Totaal            € 45.650,95 

 

9. Inzet interventies NPO 

Vanuit de overheid zijn in 2021 financiële middelen beschikbaar gesteld om de leerachterstanden 

binnen afzienbare jaren weg te werken. Samen met het team is een bestedingsplan opgesteld n.a.v. 

een grondige analyse van de leeropbrengsten. De volgende interventies zijn in 2021 ingezet: 

• Aanschaf devices voor elke leerling om op deze wijze elke leerling gelijke kansen te geven 

tijdens o.a. de rekenles, waarbij gebruik gemaakt wordt van de laptop 

• Aanschaf extra digibord voor ondersteuning teamscholing 

• Aanschaf ondersteunende materialen voor elke groep om de lessen te verrijken (taal/ 

rekenen) 

• Actuele update van elke klassenbieb, zodat dagelijks leeskilometers gemaakt kunnen worden 

• Bekostiging van een bevoegde gymdocent 

• Een training voor elke leerling bij Ernst van Grol 

• Aankoop nieuw klimtoestel voor op het schoolplein 

De komende jaren zullen D.V. de andere interventies ingezet en uitgevoerd worden. 

 



JAARREKENING 2021

67



BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.625.339   1.162.388   
Financiële vaste activa -               700.000     

1.625.339      1.862.388      

Vlottende activa
Vorderingen 622.146     500.067     
Liquide middelen 1.624.298   1.187.035   

2.246.444      1.687.103      

Totaal 3.871.784      3.549.490      

PASSIVA

Eigen vermogen 3.035.474      2.910.737      

Voorzieningen 305.636         261.171         

Kortlopende schulden 530.673         377.582         

Totaal 3.871.784      3.549.490      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

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

 

Baten
Rijksbijdragen 4.484.448      4.071.213      4.122.467    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 80.452           23.837          27.526         
Overige baten 27.559           39.850          36.793         

Totaal baten 4.592.459      4.134.900     4.186.786    

Lasten
Personeelslasten 3.665.192      3.514.508      3.616.863    
Afschrijvingen 165.041         137.798         141.122       
Huisvestingslasten 227.254         190.600         199.061       
Overige lasten 434.229         367.850         370.289       

Totaal lasten 4.491.716      4.210.756     4.327.335    

Saldo baten en lasten 100.743         75.856-         140.550-       

Financiële baten en lasten 23.994           24.550         29.075        

RESULTAAT BOEKJAAR 124.738         51.306-         111.474-       

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 124.738 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 133.558         
Bestemmingsreserves publiek 9.062-            
Bestemmingsreserves privaat 242               

Totaal 124.738       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 100.743     140.550-     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 165.041     141.122     
- Mutaties van voorzieningen 44.465       50.666-       

209.506     90.456       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 122.078-     57.913-       
- Mutaties kortlopende schulden 153.091     52.695-       

31.013       110.608-     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 341.262     160.702-     

Ontvangen interest 23.994       29.075       

Totaal 23.994       29.075       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 365.256     131.627-     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 627.993-     202.758-     
Mutaties overige financiële vaste activa 700.000     13.426       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 72.007      189.332-     

Mutatie van liquide middelen 437.263     320.959-     

2021 2020
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

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

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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

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

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

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 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 10-20 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.

30 juni 2022
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Vlottende activa

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

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

Eigen vermogen

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

Bestemmingsreserves 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 BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde  
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 642.310         171.068          471.241           0-                   3.034             14.918            453.289         637.879         184.591         

Inventaris en apparatuur 969.065         449.379          519.686           547.579         10.177           100.624          956.465         1.472.435       515.971         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 429.217         257.756          171.460           80.413           3.002             33.286            215.586         460.651         245.065         

Totaal 2.040.591       878.203          1.162.388        627.993         16.213           148.828          1.625.339       2.570.966       945.626         

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Gebouwen en terreinen 4.431             1.396             3.034              

Inventaris en apparatuur 44.209           34.033           10.177             
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 48.979           45.977           3.002              

Totaal 97.619           81.406           16.213             

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde  
31-12-2021

Deposito' s 700.000         700.000         -                   -                   

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 3.181              3.216             

OCW/EZ 186.968          180.393         

Gemeenten en GR's 35.837            440                

Johannes Calvijnschool Urk 248.210          154.863         

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 26.397           36.477           

  Overige overlopende activa           121.554 124.679         

Overlopende activa 147.950          161.156         

Totaal 622.146          500.067         

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2021 2020

Betrof in 2020 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, derhalve in 2021 als vlottende activa gepresenteerd.
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Liquide middelen

Kasmiddelen 248                63                 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 924.050         1.186.972       

Deposito's 700.000         -                   

Totaal 1.624.298        1.187.035       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 2.489.248       133.558          -                   2.622.806       

2.489.248       2.622.806       

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 21.987           242                -                   22.229           

21.987           22.229           

Totaal 2.910.737       124.738          -                   3.035.474       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 41.719             2.293             -                   64                  43.948           -                   43.948           

Voorziening voor groot onderhoud 219.452           77.000           34.764           -                    261.689         11.203           250.486         

Totaal 261.171           79.293           34.764           64                  305.636         11.203           294.433         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 41.719             2.293             -                   64                  43.948           -                   43.948           

41.719             2.293             -                   64                  43.948           -                   43.948           

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

2021 2020

De deposito ad € 700.000 staat uit bij de Rabobank. Deze heeft een rentepercentage van 4%, een looptijd van 10 jaar en loopt af 
op 16 april 2022. De deposito was voorheen als financiële vaste activa opgenomen. 
De overige liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 103.556          61.388           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 156.980          125.346         

Schulden ter zake van pensioenen 46.846            57.825           

Kortlopende overige schulden 26.228            26.055           

333.610          270.615         

Overlopende passiva
  Vakantiegeld en -dagen 118.466         106.968         

  Overige overlopende passiva 78.597           -                   

Overlopende passiva 197.063          106.968         

Totaal 530.673          377.582         

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

niet van toepassing

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

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                 -                -                -                 -                -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                 -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2021 2020
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 3.803.394      3.699.140      3.715.999      

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 494.837         203.386         191.256         

494.837         203.386         191.256         

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 186.217         168.687         215.212         

Totaal 4.484.448      4.071.213      4.122.467      

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Gemeentelijke bijdrage educatie 80.452           -                    27.526           

80.452           -                    27.526           

Overige overheidsbijdragen -                    23.837           -                    

Totaal 80.452           23.837           27.526           

 

Overige baten

Verhuur 11.671           19.500           15.994           

Ouderbijdragen 8.218             8.500             8.987             

Overige
  Bestuursbaten 100                1.350             -                    

  Giften inz ANBI-instelling 50                 -                    -                    

  Overige baten personeel 964                -                    8.244             

  Overige 6.556             10.500           3.568             

7.670             11.850           11.812           

Totaal 27.559           39.850           36.793           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

Lonen en salarissen 2.647.391      2.533.096      2.673.410      

Sociale lasten 390.035         374.164         371.861         

Pensioenlasten 386.000         362.577         369.988         

3.423.426      3.269.837      3.415.259      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 2.229             -                    51.133-           

Personeel niet in loondienst 69.378           14.000           127.374         

Overige
  (Na)scholingskosten 53.721           45.000           45.864           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 73.502           35.000           40.706           

  Kosten werving personeel 8.778             5.000             5.027             

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 8.830             5.150             7.396             

  Representatiekosten personeel 37.698           32.200           38.675           

  Overige 59.491           108.321         66.477           

Totaal overige 242.021         230.671         204.145         

313.629         244.671         280.385         

Af: uitkeringen 71.863-           -                    78.781-           

Totaal 3.665.192      3.514.508      3.616.863      

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 58 FTE. (2020 54)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 17.953           14.704           14.811           

Inventaris en apparatuur 110.801         82.720           98.243           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 36.288           40.374           28.067           

Totaal 165.041         137.798         141.122         

Huisvestingslasten

Onderhoud 33.856           28.850           30.697           

Energie en water 46.601           53.000           55.642           

Schoonmaakkosten 16.578           14.950           19.162           

Belastingen en heffingen 6.845             11.000           10.082           

Dotatie voorziening onderhoud 77.000           77.000           77.000           

Bewaking/beveiliging 3.057             2.300             3.235             

Overige 43.317           3.500             3.243             

Totaal 227.254         190.600         199.061         
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2021 Begroting 2021 2020

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 81.345           68.750           65.626           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 3.176             7.500             6.523             

Telefoon- en portokosten e.d 7.951             4.500             5.043             

Kantoorartikelen 27.735           32.300           27.494           

Stichtingslasten 50                 1.050             127                

Bestuurs-/managementondersteuning 3.512             5.000             7.608             

Overige 637                500                644                

124.405         119.600         113.065         

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 6.931             7.000             8.124             

6.931             7.000             8.124             

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 129.273         106.300         120.295         

Computerkosten 53.904           39.100           40.655           

Kopieer- en stencilkosten 38.026           25.800           32.893           

Overige lasten 20.421           15.400           19.267           

241.625         186.600         213.110         

Overige
Kantinekosten 12.208           8.150             9.110             

Cultuureducatie 8.053             4.500             953                

Schoolkrant 3.481             2.750             2.823             

Abonnementen 4.866             5.000             5.001             

Medezeggenschapsraad 2.546             3.000             3.160             

Overige 30.114           31.250           14.942           

61.268           54.650           35.990           

Totaal 434.229         367.850         370.289         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 3.176             7.500             6.523             

Accountantslasten 3.176             7.500             6.523             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 24.875           24.550           29.075           

Rentelasten 881-                -                    -                    

Totaal 23.994           24.550           29.075           
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel

Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken

Overige
Deelname-
percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

De Stichting tot instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk is bestuurlijk verweven met de Joh. Calvijnschool te Urk.
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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 Penningmeester Voorzitter Penningmeester

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte) 0,2                     0,4                     n.v.t.
Dienstbetrekking (ja/nee) ja nee n.v.t.
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 12.639 € 27.854 n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 n.v.t.
Subtotaal € 12.639 € 27.854 n.v.t.
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 24.800 € 51.733 n.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging € 12.639 € 27.854 n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/12 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 30/11
Omvang dienstverband (fte) 0,2                     0,5                     0,8                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja nee ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 819 € 28.242 € 43.878
Beloningen betaalbaar op termijn € 137 € 0 € 6.323
Subtotaal € 956 € 28.242 € 50.201

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 2.021 € 55.736 € 87.953

Bezoldiging € 956 € 28.242 € 50.201

WNT-verantwoording 2021 - Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs 

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 Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs  van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs 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.

H Van Laar D.C. Van der 
Ploeg

J. Hogerwerf
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Bedragen x € 1

Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) nvt nvt
Dienstbetrekking (ja/nee) nee nee
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 1.750 € 1.750
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0
Subtotaal € 1.750 € 1.750

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 1.750 € 1.750

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

Bezoldiging € 1.750 € 1.750

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) nvt nvt
Dienstbetrekking (ja/nee) nee nee
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 1.700 € 1.700
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal € 1.700 € 1.700

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 1.700 € 1.700

Bezoldiging € 1.700 € 1.700

P. Gerssen L. de Boer
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Bedragen x € 1

Gegevens 2021

Functiegegevens voorzitter / lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.750 € 1.750

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 18.600 € 12.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 1.750 € 1.750

Gegevens 2020

Functiegegevens voorzitter / lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Bezoldiging

Bezoldiging € 1.700 € 1.700
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 17.850 € 11.900

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

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
C.J. Leegwater Voorzitter
L. van Veen Lid TH AB
J. Loosman Lid TH AB
S. de Boer Lid TH AB
E. Kooiman Lid TH AB
A. de Boer Lid DB
G.G.J. van Bezooijen Lid TH AB

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

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. 

G. Leegwater M. Post
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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.

Er is een verplichting jegens de Joh. Calvijnschool te Urk tot betalen toekomstige te betalen ziekengelden,
omdat de Joh. Calvijnschool meebetaalt aan de vorming van de bestemmingsreserve personeel bij de Stichting.

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 Stichting tot instandhouding 

en oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te 

Urk 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting tot instandhouding en oprichting van 

één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 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 Stichting tot instandhouding 

en oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet 

onderwijs te Urk op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

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

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de  balans per 31 december 2021;  

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

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

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

  

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot instandhouding en oprichting van één of meer 

basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk 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 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. DU MARCHIE VAN VOORTHUIZENSCHOOL

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 DE BOVENSCHOOLSE VERVANGING

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 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 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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