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Voorwoord 
 

In dit jaarverslag 2016 legt het bestuur van CBS De Fontein te Lutten verantwoording af 

voor het door het bestuur gevoerde beleid. 

Op hoofdlijnen wordt in dit verslag ingegaan op het gevoerde algemene beleid van de 

organisatie en het beleid ter zake van de school. Van het beleid omtrent de doelmatige 

besteding van de beschikbare middelen wordt in de jaarrekening gedetailleerd 

verantwoording afgelegd. De financiële verantwoording daaromtrent volgt uit de 

wettelijke bepalingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  

De jaarrekening gaat vergezeld van een controleverklaring. 

Met dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag zich tevens voor het gevoerde beleid 

naar ouders, werknemers en medezeggenschapsraad. 

Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 

Namens het bestuur, 

 

 

De heer J.H. van de Belt, 

(voorzitter)  

 

 

 

Mevrouw E. Zandman-van Dijk, 

(secretaris) 

 

 

 

Mevrouw R. Altena, 

(penningmeester) 
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Algemene beschrijving van de organisatie 

 
Tenaamstelling 
Onze organisatie draagt de naam Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten. 
De statuten zijn gewijzigd op 19 juni 2012 en opnieuw vastgesteld. 
De rechtspersoon is geregistreerd onder nummer 40061260 bij de Kamer van Koophandel. 

 

Geschiedenis en profiel 
De organisatie in de huidige vorm is ontstaan in 1984, het jaar voorafgaand aan de totstandkoming 
van de basisschool. In 1985 was er de samenvoeging van kleuterschool en lagere school. De school 
maakt geen deel uit van een grotere vereniging. De vereniging exploiteert 1 school, nl. CBS De 
Fontein te Lutten en is daarmee een eenpitter. 

 

Juridische structuur 
De Vereniging  is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten 
of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te 

beogen. Dit laatste behoort overigens tot de voorwaarden voor bekostiging/instandhouding van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Ultimo 2016 was het dagelijks bestuur als volgt samengesteld: 
 

Naam Woonplaats Functie 

De heer J.H. van de Belt Lutten Voorzitter 

Mw. E. Zandman-van Dijk Lutten Secretaris 

Mw. R. Altena Lutten Penningmeester 

 

 

 

De organisatie is als volgt ingericht:     

 

 

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten 

 

 

Bestuur van de Vereniging 

 

 

 Medezeggenschapsraad 

 

 

 

Directeur  - Administratief medewerkster 

 

 

 

Waarnemend directeur    -    Intern begeleider 

 

 

 

Leerkrachten 
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BESTUURDERS 

 

 Mw. E. Zandman -van Dijk  secretaris 

 Mw. R. Altena    penningmeester 

 In de loop van het jaar vacant geworden. 

  
TOEZICHTHOUDERS 

 

 Dhr. J.H. van de Belt   voorzitter 

 Mw. M. van Dijk-Rodermond algemeen lid 

 Dhr. G. Wieten    algemeen lid 

 Dhr. E.S. Withaar    algemeen lid 

 Mevr. G. Wolters -van der Vegt algemeen lid 

 

Directeur: 
 

 Mw. J.J. Rouwenhorst-Brouwer directeur 

 

 

Basisgegevens van de school 

CBS “De Fontein”, Goudenregenstraat 21 te Lutten.  

 

Teldatum 1 oktober: 2010 160 leerlingen 

   2011 161 leerlingen 

   2012 155 leerlingen 

   2013 148 leerlingen 

   2014 147 leerlingen 

   2015   144 leerlingen 

   2016 135 leerlingen 

 

Personeelsleden in dienst bij de Vereniging 2016 

Het personeelsbestand bestond van 1 januari tot 1 augustus 2016 uit 11 vaste 

personeelsleden waaronder ook de directeur. Twee personeelsleden met een wtf van 1.0 

en de rest met een lagere werktijdsfactor. Daarnaast was 1 parttime-leerkracht tijdelijk 

benoemd via de payroll, ook deels als onderwijsassistente.  Vanaf 1 augustus 2016 zijn 

dezelfde 11 mensen in vaste dienst en 1 onderwijsassistente op parttimebasis via de 

payrollorganisatie.   

Er is ook een administratief medewerkster in vaste dienst voor 6 werkuren per week. 

  

Verantwoordelijk voor het jaarverslag 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van het jaarverslag. De 

penningmeester is met name verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag en de 

directeur voor het bestuursjaarverslag, het beleidsmatige gedeelte. 

 

Horizontale Verantwoording 

Het verslag is geschreven voor ouders, leden, medezeggenschapsraad, leerkrachten, 

inspectie en het Ministerie van Onderwijs. Tijdens ledenvergaderingen, 

ouderbijeenkomsten, middels schoolgids en schoolkrant wordt verslag uitgebracht van de 

ontwikkelingen.  
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Uitgangspunten van de school  
 

 

Onze visie:  
 
 

 

De Fontein is een Protestants Christelijke basisschool en heeft een Christelijke identiteit. Dat 
betekent, dat we de Bijbel als uitgangspunt nemen en ons handelen daaraan toetsen. 
 
De Fontein staat open voor ieder kind, ongeacht milieu, geloofsovertuiging of culturele achtergrond; 
een school waar elk kind zich thuis mag voelen. 
  
Een school die datgene aanbiedt wat hij of zij nodig heeft om tot ontplooiing te komen.  
Een school waar veel aandacht is voor waarden en normen, waar respect wordt verwacht en waar 
kinderen leren, op basis van deze visie, juiste keuzes te maken in het leven. 
 

 

  
 
Onze missie: 
 

  
Gelukkige kinderen met passende resultaten.  
        

 
Ons doel: 
 

 
Werken aan vertrouwen in elkaar en onderling  respect, in een open en prettige sfeer. 
Het bieden van goed onderwijs en zorg op maat, kinderen stimuleren in een optimale ontwikkeling 
en hen een fijne schooltijd bezorgen als stevige basis voor hun verdere leven. 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten 

Zoals bij onze doelstelling staat aangegeven willen we de kinderen helpen en begeleiden 

in hun ontwikkeling. Het onderwijs dat wij geven moet dan ook voldoen aan de 

kerndoelen (artikel 8 en 9 Wet op het Basisonderwijs). Zie hiervoor ook ons schoolplan. 
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Relatie tussen doelstellingen, visie en missie  en de  
ondernomen activiteiten op school in 2016: 
 
 

Om de bovenstaande doelstellingen, zoals genoemd in onze visie en missie te kunnen 

bereiken werken wij aan: (zie ook schoolplan) 

 

 

a. Kwaliteitszorg 

 

Kwaliteitszorg: de school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit 

van haar onderwijs. Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de 

resultaten en dat de stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door 

iedere betrokkene worden gedragen. Er wordt gewerkt in een cyclus van kwaliteitszorg. 

 

Indicatoren kwaliteitszorg: 

 

 De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie. 

Gezinsomstandigheden/milieu van het kind zijn bekend, gewichtenleerlingen en 

VVE kinderen zijn in beeld, belemmerende en stimulerende factoren worden 

jaarlijks aangegeven en de cito scores worden geanalyseerd. Voor verschillende 

kinderen is een ontwikkelingsperspectief geschreven. In 2016 zijn voor het eerst 

ook ouder-kind-leerkrachtgesprekken gevoerd, om samen met ouders en 

kinderen de onderwijsbehoeften van het kind vast te kunnen stellen en hen 

beter te betrekken bij het eigen leerproces van het kind. 

 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 

2 x per jaar worden de cito scores geanalyseerd middels een zelfevaluatie. 

Daarbij wordt een groepsanalyse en een trendanalyse gemaakt. De 

vaardigheidsscore is in beeld. De groepsplannen worden systematisch 

aangepast, nieuwe doelen worden gesteld per periode. Ook in 2016 is dit 

gebeurd. De cito eindtoets is in 2016 voor het eerst afgenomen en naar 

aanleiding hiervan is een verbeterplan opgesteld. Voor het vak rekenen is de 

schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld. 

 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 

Jaarlijks worden de punten van het jaarplan, gekoppeld aan het 

meerjarenbeleid, geëvalueerd. In 2016 zijn de kwaliteitskaarten “Het 

systematisch volgen van de ontwikkeling van de leerling”, “Handelingsgericht 

werken in de groep” en “Tijd” aan de orde geweest.  De nieuwe taalmethode, de 

verbeterplannen n.a.v. de kwaliteitskaarten en het begrijpend leesonderwijs (zie 

jaarplan), zijn in 2016 geëvalueerd. 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

De kwaliteitskaarten van Cees Bos worden gebruikt om de kwaliteit van het 

onderwijs systematisch in beeld te brengen. 

N.a.v. jaarevaluaties, ontwikkelingen in het onderwijs, de opbrengsten, de 

kwaliteitskaarten, oudergesprekken of ouderenquêtes, informatie n.a.v. de 

functioneringsgesprekken wordt jaarlijks het meerjarenbeleid opgesteld en 

zonodig bijgesteld in het daarbij behorende jaarplan. (zie jaarplan) 

 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 

Bovengenoemde punten worden vastgelegd in onze borgingsmap en  bepaalde 

onderwerpen worden geagendeerd tijdens  personeelsvergaderingen of 

studiedagen. Ook klasse bezoeken worden uitgevoerd om kwaliteit te borgen. In 

2016 hebben 2 keer klasse bezoeken plaatsgevonden. 
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 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde 

kwaliteit van onderwijs en leren. 

Dit gebeurt 2 a 3 maal per jaar middels een rapport aan de ouders. Op 

spreekavonden wordt dit mondeling toegelicht. Scores staan vermeld in de 

schoolgids. Binnen het bestuur worden de opbrengsten jaarlijks besproken en 

middels het bestuursjaarverslag wordt inzicht gegeven over de gerealiseerde 

kwaliteit van onderwijs en leren.  

 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. 

Leerlingen en leerkrachten vullen jaarlijks Viseon in van Cito. Leerkrachten 

hebben in 2016 de kwaliteitskaart sociale veiligheid ingevuld. Tijdens de 

jaarlijkse functioneringsgesprekken komt dit punt ook aan de orde bij het 

personeel. Er wordt gewerkt middels de Kanjermethode, die als basis geldt voor 

een veilig schoolklimaat. 

 

We werken volgens het model plan-do-check-act. Van alle veranderingsonderwerpen zijn 

begeleidingsplannen geschreven. 

 . 

b. Een goede schoolorganisatie 
  

Bij een goede schoolorganisatie is het van groot belang dat alle relevante gegevens in 

beeld zijn, zoals prognoses, financiën, ontwikkelingen in het personeelsbestand, positie 

en belangen van leerlingen en leerkrachten, ontwikkelingen op het gebied van passend 

onderwijs, ontwikkelingen in het onderwijskundig beleid, ontwikkelingen op 

maatschappelijk vlak, in buurt of wijk, en de situatie t.a.v. het gebouw, de huisvesting. 

In dit bestuursjaarverslag van 2016 treft u  hierover allerlei informatie aan. Een goede 

communicatie is van wezenlijk belang, er moet zorg worden besteed aan de juiste 

informatieoverdracht en er moet transparantie zijn op alle gebieden. Er zijn gedragscodes 

vastgesteld in het veiligheidsbeleid. (zie schoolplan en map beleidsstukken)  

 

c. Goed gekwalificeerd personeel 

 

Goed gekwalificeerd personeel is van wezenlijk belang voor het geven van goed 

onderwijs. Daarom wordt er jaarlijks met het hele team geïnventariseerd waar verdere 

ontwikkeling nodig is en wordt er een nascholingsplan opgesteld. Dit kan een individuele 

leerkracht betreffen, maar het kan ook het hele schoolteam aangaan. In 2016 is een 

nascholingstraject gevolgd t.a.v. het vak “begrijpend lezen”. Tevens is o.l.v. Wel 

Educatief het werken met groepsplannen en het maken van een didactisch 

groepsoverzicht aan de orde geweest. In de 2e helft van 2016 is het vak rekenen aan de 

orde geweest i.s.m. de schoolbegeleidingsdienst. 

Ook wordt ieders P.O.P. jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld.  Tijdens 

teamvergaringen vindt tevens overdracht van kennis plaats. De lerarenbeurs en het 

lerarenregister is onder de aandacht gebracht. Enkele leerkrachten zijn voornemens 

hiervan gebruik te maken. In 2016 heeft 1  leerkracht de opleiding bewegingsonderwijs 

afgerond en een andere leerkracht de opleiding tot Intern Begeleider. De directeur is 

2016 gestart met een schoolleiderscursus i.h.k.v. herregistratie schoolleider. 

 

d. Moderne lesmethodes 

 

Om goed onderwijs te realiseren is het van belang om te werken met moderne 

lesmethodes. Op CBS De Fontein is een overzicht samengesteld met daarop de in gebruik 

zijnde methodes en de datum van aanschaf. Doorgaans gaat een methode 8 jaar mee, 

jaarlijks wordt een methode vervangen. Elders in dit jaarverslag leest u welke methodes 

er zijn en worden vervangen.  
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e. Een goede zorgstructuur 

 

Een goede zorgstructuur staat bij CBS De Fontein bovenaan. De laatste jaren is dit 

behoorlijk geoptimaliseerd en er kan gezegd worden dat de zorgstructuur prima staat. 

In 2016 is gewerkt met de vernieuwde versie van de observatielijsten bij kleuters (T en 

L), de cito-toetsen bij alle leerlingen zijn afgenomen, het analyseren daarvan heeft 

plaatsgevonden (zie hierboven), het bijstellen van groepsplannen en het vaststellen van 

doelen zijn zaken die goed op de rol staan. Jaarlijks worden, indien aan de orde, nieuwe 

versies/updates aangeschaft van de Cito-toetsen.  

Drie keer per jaar vinden leerling besprekingen plaats tussen leerkracht en IB-er. 

Kinderen die uitvallen hebben we snel in beeld; hiervoor wordt een handelingsplan 

opgezet. Er wordt overleg gevoerd binnen het zorgteam van de school. Indien nodig 

wordt er nader onderzoek gedaan door de orthopedagoog die deel uitmaakt van dit 

zorgteam. In 2016 is verschillende keren een beroep gedaan op  het “Samen Doen 

Team”, waarin verschillende disciplines zitting hebben (GGD, Schoolmaatschappelijk 

werk, Dimence, schoolbegeleidingsdienst of andere instanties). Sinds vorig jaar kunnen 

we extra zorg inkopen via Chrono, de schoolvereniging voor pcbo in Hardenberg, waar 

een orthopedagoog in dienst is. Hiervoor hebben we een contract van een aantal uren 

afgesloten. Het geld dat maandelijks ontvangen wordt van het SWV wordt o.a.besteed 

aan zorgformatie voor de Intern Begeleider. 

 

 

f. Een goede schoolontwikkeling en het voldoen aan de kwaliteitseisen. 

 

Zie hiervoor punt a.  

  

  

g.  Implementeren van het ICT-gebruik en de toepassingen hiervan. 
 

Om de doelstelling van het geven van goed onderwijs te kunnen bereiken, is het gebruik 

van de computer onmisbaar geworden in het onderwijs. De computers worden ter 

ondersteuning ingezet bij verschillende vakken.  

De digiborden zijn nu al een aantal jaren in gebruik en niet meer weg te denken uit ons 

onderwijs. Alles kan visueel gemaakt worden en er kunnen interactieve lessen 

plaatsvinden. 

Er wordt gewerkt met de digitale “Leerkracht assistent”, behorend bij de methode Veilig 

Leren Lezen in groep 3 en bij het schrijfonderwijs in groep 3 en 4. De instructie bij de 

vernieuwde Engelse methode “Groove me” , de Godsdienstmethode Trefwoord”, de 

methode voor begrijpend lezen “Nieuwsbegrip”, de rekenmethode “Wereld in Getallen”, 

de nieuwe taalmethode “Staal” en de nieuwe aardrijkskundemethode “Wereldzaken” 

vindt ook plaats middels het digibord. Bij de meeste methodes wordt gebruik gemaakt 

van ondersteunende software.   

In 2016 zijn er ipads en tablets aangeschaft waarmee ondersteunende software, 

behorend bij de methodes gebruikt kan worden, waar spelletjes en andere programma’s 

op gebruikt kunnen worden en waarmee de mogelijkheid bestaat om meer interactief les 

te geven en meer kinderen tegelijk te betrekken bij het onderwijs. 
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Ontwikkelingen binnen het schoolbestuur 

Bestuursbezetting 

Er is door het bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Jaarlijks treden er 1 of 2 

bestuursleden af. Het wordt echter steeds moeilijker om nieuwe bestuursleden te vinden. 

De statuten zijn in juni 2012 gewijzigd. De toelatingseisen voor een bestuurslid zijn 

hierin aangepast. De statuten zijn aangepast vanwege de nieuwe wet Goed Onderwijs, 

Goed Bestuur. Het bestuur bestaat nu uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend 

deel. 

   

Toelatingsbeleid:  

Het bestuur stelt het aannamebeleid vast. 

Het volgende staat hierover vermeld in de schoolgids: 

CBS De Fontein is een middelgrote school en bevindt zich in het centrum van het dorp. 

Het is de enige basisschool in ons dorp. De kinderen die de school bezoeken komen 

voornamelijk uit het dorp zelf, maar ook uit Slagharen, Oud-Lutten, Collendoorn en 

vanuit de richting Dedemsvaart. Het is een Christelijk school. Alle kinderen zijn welkom 

op de Fontein, ongeacht hun (culturele) achtergrond of levensovertuiging. Ze dienen de 

christelijke grondslag van de school te respecteren.  
 

Klachtenafhandeling:  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de klachten. 

Het volgende citaat is opgenomen in onze schoolgids: 

Het is mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat dan eerst met de 

leerkracht; lost dit niets op dan kunt u bij de directeur van de school terecht. 

Is dit vervolgens ook niet naar tevredenheid dan kunt u terecht bij het bestuur van de 

school. Lukt het dan nog niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht 

indienen. Dat moet u schriftelijk doen. De klacht stuurt u dan op naar de 

klachtencommissie van de schoolvereniging, de landelijke klachtencommissie in 

Voorburg. (zie schoolgids) 

Een brochure van de klachtenregeling is op school verkrijgbaar. 
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Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs 

 
A. Prognoses 

 

 

  Prognose (opgesteld in januari 2013) 

 

Schoolnaam 1-10-

2012 

1-10-

2013 

1-10-

2014 

1-10-

2015 

1-10-

2016 

1-10-

2017 

1-10-

2018 

1-10-

2019 

         

De Fontein 

(eigen 

cijfers, 

okt.2015) 

153 147 149 143 137 132 130 128 

Prognose 

gemeente 

(maart 

2013) 

  155 150 152 150 148 145 145 

Werkelijk aantal leerlingen op De Fontein 

 

De basis voor de subsidie wordt gevormd door het aantal leerlingen dat de school op 

de teldatum 1 oktober bezoekt. Deze aantallen (werkelijke aantallen) waren als volgt: 

 

Schoolnaam 1-10-

2007 

1-10-

2008 

1-10-

2009 

1-10-

2010 

1-10-

2011 

1-10-

2012 

1-10-

2013 

1-10-

2014 

1-10-

2015 

1-10-

2016 

           

 De Fontein 178 183 167 160 161 155 148 147 144 135 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Lutten 
Administratienummer: 83267 

Akorda, Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle                                                           Jaarverslag 2016 pagina    
 

12 

B. Onderwijs en organisatie 

* Goed onderwijs, goed bestuur 

 

 

Verslag Toezichthouders 

Het bestuur is opgedeeld in 2 groepen: het uitvoerend gedeelte en het toezichthoudende 

gedeelte. Er zijn in 2012 nieuwe statuten opgesteld. 

 

Het toezichthoudende gedeelte heeft in 2016 vergaderd op de volgende manier: 

 

Vijf keer per jaar is er een vergadering geweest. De beleidsvoornemens, zoals 

aangegeven door het dagelijks bestuur en/of directie, zijn in deze vergaderingen 

besproken, gecheckt en al dan niet goedgekeurd. Wanneer de toezichthouders niet 

akkoord kunnen gaan met bepaalde beleidsvoornemens dan is dit teruggekoppeld naar 

het dagelijks/uitvoerend bestuur. Ook geeft het toezichthoudend orgaan adviezen aan 

het dagelijks bestuur, indien wenselijk. 

Er is in 2016 controle uitgeoefend op de prognoses, het formatieplan, personele kosten, 

ziekteverzuim, de begroting, kwartaalcijfers, ontwikkelingen op het gebied van 

huisvesting en onderhoud, het kwaliteitsbeleid, nascholing, het meerjarenbeleid, de 

leerlingenzorg en de opbrengsten. Dit is naar tevredenheid verlopen. 

  

 

Managementrapportages: 

Voor elke vergadering wordt een managementrapportage aangeleverd, opgesteld door 

directie en besproken in het dagelijks bestuur. 

Deze managementsrapportages (wij noemen het “Bestuursinformatie”) bevatten in 2016 

o.a. prognoses, het formatieplan, personele ontwikkelingen, ziekteverzuim, de begroting, 

ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en onderhoud, het kwaliteitsbeleid, 

nascholing, het meerjarenbeleid, de leerlingenzorg en de opbrengsten. Deze stukken 

worden door het bestuur ter controle aangeboden aan de toezichthouders. Zij 

behandelen en controleren deze stukken en koppelen zonodig opmerkingen of vragen 

terug. 

 

Kwartaalcijfers: 

Deze worden ontvangen van administratiekantoor Akorda en zijn per kwartaal bekeken, 

besproken en gecontroleerd door de toezichthouders. Vragen of opmerkingen zijn 

teruggekoppeld naar het dagelijks bestuur m.n. naar de penningmeester en besproken. 

 

Begroting en jaarverslag: 

De begroting is opgesteld door de penningmeester i.s.m. directie en in overleg met 

administratiekantoor Akorda, en vervolgens aangeboden aan bestuur en  

toezichthouders. Ook het jaarverslag wordt door de toezichthouders besproken. Het 

jaarverslag van 2015 is in 2016 vastgesteld. 

 

Uiteindelijk worden in het algemeen bestuur (uitvoerend en toezichthoudend deel) de 

besluiten genomen en worden de punten die voorgelegd moeten worden aan de M.R. 

vastgesteld. (Zie ook pagina 18) Ook in 2016 is dit op deze manier uitgevoerd. 
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C. Onderwijs  

 

* Passend Onderwijs 

  

De ontwikkeling rond Passend Onderwijs zijn volop gaande. Er is in 2014 een nieuw 

samenwerkingsverband tot stand gekomen: ‘Veld, Vaart en Vecht’. Het oude 

samenwerkingsverband ‘Rond de Professor Waterinkschool’ is opgegaan in dit nieuwe 

verband. 

Dit nieuwe samenwerkingsverband bestrijkt de gebieden Coevorden, Hardenberg, 

Ommen en Dalfsen. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt t.a.v. de samenwerking met 

de verschillende clusterscholen, opvang van zorgleerlingen, het kunnen bieden van 

basiszorg en extra zorg, het opstellen van handelingsplannen, het regelen van het 

grensverkeer, het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en m.n. het regelen en 

verdelen van de financiële middelen. Er is een OPR opgericht waarin de besturen en m.r.-

en participeren. Er wordt nu getracht een minder log apparaat samen te stellen met 

minder leden, waarbij dus niet alle scholen vertegenwoordigd zijn. 

Elke participerende school in dit samenwerkingsverband brengt in beeld wat voor soort 

school het is, welke zorg en welke opvang geboden kan worden, en wat het 

aannamebeleid is. Vanaf 2012 heeft de school hiervoor het school-ondersteuningsprofiel 

opgesteld en deze jaarlijks geactualiseerd. Hierin staat dus vermeld welke 

basisondersteuning/zorg de school kan bieden en welke extra zorg. Ook worden in dit 

document de grenzen aangegeven.  

  

Gedurende het jaar 2015-2016 was er voor de cluster 4 leerlingen geen ambulant 

begeleider van De Ambelt beschikbaar. Scholen konden zelf hun beleid voeren in deze en 

een bepaald aantal uren ten laste brengen van het samenwerkingsverband. Voor de 

cluster 3 leerling zijn afspraken gemaakt t.a.v. de ambulante begeleiding (26 uur op 

jaarbasis). De rest van de beschikbare uren zijn gebruikt voor de onderwijsassistente.  

 

Voor de hoogbegaafde leerlingen is in 2013 een plusklas opgericht binnen het 

samenwerkingsverband. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen hiervoor aangemeld worden. 

M.i.v. 1 augustus 2015 zijn 2 leerlingen aangemeld en geplaatst in deze plusklas, 

genaamd Manifesto. Ook in 2016 was dit het geval. 

 

 

* Doorlopende leerlijnen taal en rekenen 

 

Op De Fontein voldoen de methodes voor taal en rekenen die gebruikt worden aan de 

kerndoelen. De Fontein neemt kennis van de referentiekaders taal en rekenen en kijkt 

waar eventuele aanpassingen nodig zijn. In het jaar 2013 is de nieuwe rekenmethode 

“Wereld in getallen” ingevoerd. In 2015 is de nieuwe taalmethode “Staal” in gebruik 

genomen. In de nieuwe methodes zijn de referentiekaders van toepassing. Deze 

referentiekaders geven een specifieke beschrijving aan van de onderwijsinhoud, de 

streefniveaus en de functieniveaus.  

Het behaalde eindniveau van rekenen en taal bij de kinderen zal middels de Cito-scores 

worden overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs. 
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* Overige Onderwijskundige ontwikkelingen in 2016 

 

 

In ons jaarplan staan o.a. de volgende ontwikkelingsonderwerpen: 

 

Begrijpend lezen 

Dit vak krijgt jaarlijks veel aandacht op de Fontein. Zowel in 2015 als in 2016 is hiervoor 

de schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld die een verbetertraject met ons heeft 

doorlopen. De instructie heeft veel aandacht gekregen, vaste strategieën en 

stappenplannen zijn besproken, voorbeeldlessen zijn doorgenomen en er hebben klasse 

bezoeken plaatsgevonden.   

 

  

Hoogbegaafdheid 

Door het maken van goede analyses na elke toets hebben we de kinderen goed in beeld. 

De meerpresteerders krijgen extra werk passend bij de methodes (middels het werken in 

3 niveaugroepen) en kinderen krijgen op hun weektaak extra verdiepende opdrachten die 

te maken hebben met vaardigheden en zelfwerkzaamheid en het leren samenwerken. 

In een enkel geval wordt er klassendoorbrekend gewerkt en draaien enkele kinderen met 

rekenen en ook bij begrijpend lezen mee in een jaargroep hoger. 

In groep 2 worden materialen van groep 3 m.b.t. het lezen gebruikt om tegemoet komen 

aan de ontwikkeling van het kind.  

Bij de intake van nieuwe kleuters wordt een uitgebreid signaleringsformulier ingevuld 

door de ouders; dit wordt besproken met de leerkracht. In het najaar wordt door alle 

leerkrachten de herfstsignaleringslijst ingevuld om op die manier vroegtijdig de 

meerpresteerders in beeld te krijgen. Het sidiprotocol wordt uitgevoerd voor de 

meerpresteerders. Het beleid omtrent de meerpresteerders en het differentiëren is 

vastgesteld. De criteria om vervroegd door te schuiven naar een volgende groep, het 

zittenblijven en het klasse-doorbrekend werken zijn nog eens onder de loep genomen en 

vastgelegd in beleid. 

Binnen het samenwerkingsverband is een zgn. Plusklas (Manifesto) in Hardenberg. Hier 

kunnen hoogbegaafde kinderen naar worden verwezen voor 1 of 2 dagdelen per week. 

Deze kinderen blijven gewoon ingeschreven op de eigen school en de eigen school werkt 

met het programma van de Plusklas ook verder gedurende de rest van de week. In 2016 

zijn er 2 leerlingen toegelaten tot  Manifesto.  

In schooljaar 2016-2017 is voor het eerst gewerkt met de NSCCT toets, om tijdig de 

intelligentie, de leeraanleg van elk kind te kunnen vaststellen. 

 

 

Schrijven 

De methode Pennenstreken/blokschrift is bijna in de hele school ingevoerd. Het 

verbonden schrift wordt in deze groepen niet meer gebruikt. 

 

Taalonderwijs-Woordenschatprogramma 

Het woordenschatonderwijs op De Fontein heeft door de invoering van de nieuwe 

taalmethode Staal een zeer goede impuls gekregen. De nieuwe taalmethode Staal is in 

augustus 2015 ingevoerd. De onderdelen taalverkennen, spelling en woordenschat 

nemen een belangrijke plaats in. De woorden worden middels de viertakt van Verhallen 

aangeboden en geoefend. Ook wordt de cito woordenschattoets afgenomen. Bij het vak 

‘Drama’ wordt een groot deel van de les aandacht besteed aan 

woordenschatontwikkeling.   
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Kanjertraining 

In schooljaar 2016 stond een herhalingscursus gepland voor de Kanjertraining. Alle 

leerkrachten van De Fontein hebben hiermee de licentie verkregen behorend bij de 

Kanjerschool. Wekelijks wordt een les gegeven uit deze methode en de methodiek is 

schoolbreed ingevoerd. Er wordt gewerkt aan een goede sfeer in de groep, er wordt 

gereflecteerd op het eigen gedrag van kinderen, ouders worden erbij betrokken  en 

hiermee wordt gestreefd naar het voorkomen van pestgedrag. 

 

  

Brede schoolontwikkeling 

 

Drama 

In het kader van de brede schoolontwikkeling is er in 2016 een vervolg geweest voor het 

vak ‘Drama’. De bovenbouw werkte al met een dramamethode en er is nu een uitbreiding 

geweest in de onderbouw. Deze lessen passen zowel binnen de sociaal emotionele 

ontwikkeling als binnen het woordenschatonderwijs, wat hierin een grote rol speelt. 

Buitenschools is de toneelgroep “De Toneelratjes” weer actief en heeft ook in 2016 een 

uitvoering op de planken gezet. 

 

Muzieklessen en crea-lessen 

 

Ook in 2016 is in het kader van de Brede School ontwikkeling nauw samengewerkt met 

de Cultuurkoepel Hardenberg. Verschillende korte kennismakingscursussen, zowel 

creatieve- als muzikale cursussen,  worden via school aangeboden na schooltijd. 

 

Contacten bibliotheek 

De school beschikt over een aantal groepsabonnementen voor de bibliotheek waarmee 

de uitleen van boeken wordt geregeld per klas, om op deze manier het lezen te 

stimuleren. De samenwerking met de bibliotheek krijgt steeds meer vorm; er vindt een 

oriëntatie plaats op het project “Bibliotheek op school”.  In ons nieuwe schoolgebouw zal 

de bibliotheek een plaats krijgen binnen de school. 

 

 

Gezonde school 

Het beleid  wat hierover is vastgesteld wordt gehanteerd. Er is inmiddels subsidie 

ontvangen voor het onderdeel ‘sociaal welbevinden’ en mag zich op dit onderdeel 

gecertificeerd noemen. De school doet in 2016 weer mee met de actie “Schoolfruit”. 

 

VVE 

In het kader van VVE is er een aantal afspraken gemaakt inzake het voorschoolse en het 

vroegschoolse onderwijs. Zo wordt er reeds enkele jaren een taalfeest georganiseerd 

voor de peuters en kleuters, met opdrachten op taalgebied. Ook in 2016 heeft dit 

plaatsgevonden. Jaarlijks wordt gezorgd voor een ‘warme overdracht’ van kinderen die 

de overstap maken naar de basisschool. Er is een samenwerking met peuterspeelzaal 

Harlekijn te Lutten en met kinderdagverblijf De Dassenburcht te Ane. 

 

* Prestatiebox 

 

De gelden uit de prestatiebox zijn o.a. gebruikt voor nascholingsactiviteiten. Zo heeft de 

directeur in 2016 een assessment gevolgd bij het GITP. Ook is er door de directeur een 

nascholingstraject van start gegaan ihkv het professioneel leiderschap.. 

De cultuurgelden (voormalige londo-gelden en subsidie cultuureducatie) zijn aangewend 

voor activiteiten georganiseerd door de stichting Kind en Cultuur te Hardenberg. 
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* De resultaten 

 

Ook in 2016 zijn de resultaten van de leerlingen en de uitstroom naar het V.O. op  de 

volgende manier vastgesteld: 

 

* De kinderen van groep 8 van De Fontein worden getest middels de NIO-toets: de 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze test is in december 2015 

afgenomen en geeft een beeld over de intelligentie van een kind. Deze toets wordt sinds 

2011 afgenomen door het samenwerkingsverband voor het V.O. Noord-Oost Overijssel. 

Voor alle groepen wordt verder het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt. 

* In groep 8 is in april 2016 voor het eerst deelgenomen aan de Cito eindtoets. 

* Afname van Viseon, een toets van CITO op sociaal-emotioneel gebied voor de groepen 

3 t/m 8. Hoe is het welbevinden van het kind? De toets geeft een indruk van de sociale 

en emotionele ontwikkeling van het kind. Deze toets wordt afgenomen in de maand 

november. 

* Verder wordt ons LOVS gebruikt met cito-toetsen voor rekenen, spelling, technisch 

lezen,begrijpend lezen, woordenschat, taal voor kleuters en ordenen voor kleuters.   

* Middels de cijfers verkregen door de methode-toetsen worden 2 keer per jaar 

rapportcijfers samengesteld.  

* De werkhouding, concentratie, inzet, belangstelling en zelfstandigheid worden tevens 

op deze rapporten aangegeven. 

*  Bij de kleuters wordt de kleuterobservatielijst gebruikt (welbevinden). 

* Ook worden 2 x keer jaar de peilkaarten ingevuld van het observatie instrument 

Tussendoelen en Leerlijnen (voormalig Gouds Ontwikkelings Volg systeem voor Kleuters) 

 

Alle bovengenoemde gegevens worden in groep 8 gebruikt en bepalen de keus voor het 

Voortgezet Onderwijs, rekening houdend met de wens van de ouders en uiteraard het 

advies van de leerkracht.  

*Voor de uitstroomgegevens per 1-8-2016 ( en van de voorgaande jaren) wordt 

verwezen naar de schoolgids van 2016-2017. De resultaten van alle groepen worden 2 

keer per jaar teruggekoppeld naar de ouders middels het rapport 
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D.  Personeel en GGL 

 

 31-12-2015 31-12-2016 

   

Totaal aanwezig personeel 13 12 

Totaal aanwezig OP personeel 12 11 

Totaal aanwezig OOP personeel 1 1 

jonger dan 25 jaar 0 0 

van 25 t/m 34 jaar 3 3 

van 35 t/m 44 jaar 2 2 

van 45 t/m 54 jaar 2 2 

van 55 t/m 64 jaar 6 5 

Gemiddelde formatie in fte’s 9,25 8,55 

Percentage mannen  15,38 0 

Percentage vrouwen 84,62 100 

 

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het onderwijzend personeel per 1 oktober 

van het voorafgaande jaar – welke mede bepalend is voor de bekostiging van het 

schooljaar startend in het genoemde jaar. 
       

Schoolnaam 2015 2016 

CBS De Fontein te Lutten 42,08 42,48 

 
 Actieplan Leerkracht, Functiemix: 

Om leerkrachten meer doorstroommogelijkheden te geven, om zich te kunnen 

specialiseren, om mee te helpen aan een goede schoolontwikkeling en om goede 

leerkrachten meer te belonen is m.i.v. 1 augustus 2010 op De Fontein de functiemix 

ingevoerd. Hiervoor is beleid vastgesteld door het bestuur (apart document, toegevoegd 

aan schoolplan). 

De eerste functie die m.i.v. 1-10-2010 financieel is gewaardeerd van LA naar LB is de 

functie van de Intern Begeleider. Dit betreft mevrouw I. Vogelzang. In de jaren daarna is 

opnieuw geïnventariseerd welke LB-functie zou kunnen worden vastgesteld en wie 

daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Het is echter niet gelukt om hier vorm en 

inhoud aan te geven. Wegens ontwikkelingen in het leerlingenaantal en formatie, wegens 

het vertrek van 3 leerkrachten was het niet mogelijk om iemand anders in de LB functie  

te plaatsen. Eer zijn wel plannen om de nieuwe IBer, die momenteel wordt ingewerkt 

straks in de LB functie te plaatsen. Per 1-8-2017 zal deze nieuwe IB-er ook in de LB 

schaal worden geplaatst. 

  

Op De Fontein is er informatie over de lerarenbeurs  gegeven in het team en de folders 

zijn uitgedeeld. Er zijn geen leerkrachten die gebruik hebben gemaakt van deze extra 

middelen in het kader van een studie. Wel worden in teamverband kortere 

nascholingscursussen gevolgd. Er is gesproken over het lerarenregister, hoewel 

momenteel het verplichte karakter daarvan nog ter discussie staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Lutten 
Administratienummer: 83267 

Akorda, Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle                                                           Jaarverslag 2016 pagina    
 

18 

E. Huisvesting  
 

Integraal huisvestingsplan/nieuwbouw 

 

In 2013 heeft de gemeente Hardenberg het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Alle 

scholen voor p.o. in de gemeente zijn in beeld gebracht t.a.v. onderhoud op de kortere 

en langere termijn. Hiervoor is het Bureau Brink in de arm genomen om het een en 

ander uit te werken. Er is per school, of per cluster van scholen berekend, wat op termijn 

het gunstigst zal zijn voor de scholen, zowel financieel als functioneel.  Hierin is een 

prioritering aangegeven van de aan te pakken scholen/projecten t.a.v. nieuwbouw, 

verbouw, clustering, upgrading of afstoting. CBS De Fontein stond hierin op de 2e plaats 

en komt in aanmerking voor nieuwbouw. Deze plannen t.a.v. nieuwbouw zijn in 2015 

allemaal ontwikkeld en er is groen licht gegeven door de gemeente inzake de financiën 

t.a.v. het schoolgedeelte.  Onze visie op de nieuwbouw is om te komen tot de bouw van 

een kindcentrum, met daarin voorzieningen voor onze doelgroep van 0-12 jaar: 

kinderopvang, peuteropvang, voor-en naschoolse opvang, basisonderwijs, bibliotheek en 

sportvoorzieningen, alles onder 1 dak. Dit in het belang van onze kinderen, hun ouders 

en de leefbaarheid van het dorp.   

Voor het behoud van de gymzaal in het dorp zijn de nodige inspanningen geleverd.  

Daarvoor zijn extra financiële middelen aangevraagd bij de gemeente en uiteindelijk 

heeft de gemeente ingestemd om een deel van deze extra kosten te financieren. De 

ruimtes voor kinderopvang zullen door de school zelf worden gefinancierd, middels de 

verenigingsgelden. Ook zal de bibliotheek een plek krijgen binnen het gebouw. 

  

 

 
F. Financiën 

 
 

De jaarrekening van 2016 laat een positief resultaat zien van € 86.790,-. In de begroting 

was rekening gehouden met een positief resultaat van € 30.240,-  

 

Het verschil is o.a. als volgt te verklaren : 

 

OC en W: 

-Hogere Rijksbijdrage  

-Doorgeschoven vergoeding, overige subsidies en prestatiebox. (de vergoedingsbedragen 

zijn pas begin 2016 vastgesteld.) 

 

Samenwerkingsverband: 

-Een eenmalige extra uitkering (aanvullende ondersteuning)  

-Afrekening van 2014-2015  

-Afrekening zware ondersteuning 2015-2016 (vergoedingen hoger dan begroot) 

 

Gemeente Hardenberg: 

-Leerlingenzorg 2015 en 2016 in 1 keer ontvangen.   

 

Overige baten:  

-Extra inkomsten vanwege huur woningen 

-Acties inzake nieuwbouw 

-Oud papier (SF) 
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Treasuryverslag 

 

Bij De Fontein zijn de liquide middelen van de organisatie bij de Rabobank en Robeco 

ondergebracht. Dit zijn 1e klas Nederlandse banken die voldoen aan de A-rating. Op de 

lopende rekening moeten voldoende middelen staan voor de lopende verplichtingen. 

De overtollige middelen zijn op de bedrijfs-telerekening en spaarrekening weggezet, op 

zodanige wijze, dat mochten er investeringen gedaan moeten worden, deze middelen 

beschikbaar zijn. Er wordt hierdoor een optimaal rendement van de middelen verkregen. 

De Fontein heeft geen leningen of beleggingen. 
 
Risicobeheersing: 

De bankafschriften worden voorzien van een paraaf, voor de nota’s geldt het vier-

ogenprincipe en 1 keer per kwartaal worden de kwartaalcijfers in het bestuur besproken.   

  

 

Toekomstparagraaf 
  

Dit jaarverslag betreft het jaar 2016. Voor het jaar 2017 en verder staan de volgende 

personele en beleidsmatige ontwikkelingen op het programma: 

 

 

1. Ontwikkelingen personeel/ personeelsbeleid 
 
Op school wordt gewerkt aan een goede sfeer. Openheid en goede communicatie zijn 

hierbij van wezenlijk belang. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van consensus. 

Voor de uitvoering van het personeelsbeleid wordt verwezen naar het schoolplan. 

  

Nieuwe cao: 

De nieuwe cao is ingevoerd. In het team is de cao besproken. Er is door het team van De 

Fontein gekozen voor het basismodel. Er worden meer uren gewerkt in minder weken. Er 

worden geen vakantieweken ingeleverd. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk 

gedaan wordt.  De taken zijn goed verdeeld en elk jaar is er de gelegenheid om hierin te 

ruilen/ te veranderen. Nieuw is de regeling t.a.v. het voormalige Bapo verlof, nu 

duurzame inzetbaarheid genaamd. In overleg met de werknemers en 

administratiekantoor Akorda is dit geregeld. 

 

Verlof: 

Verlof waar werknemers recht op hebben volgens de cao wordt gehonoreerd. 

Ziektevervanging, aan ziekte gerelateerd verlof en de eerste 6 weken bij schorsing, 

wordt betaald door het vervangingsfonds, het overige verlof komt ten laste van het 

schoolbestuur. Luxe verlof kan opgenomen worden als onbetaald verlof. Hierover is 

overeenstemming bereikt binnen het team. Ook ten aanzien van het taakbeleid is 

overeenstemming bereikt met het team. 

 

Formatie/ontwikkelingen personeel: 

De school heeft de laatste jaren te maken met een (behoorlijke) daling van het 

leerlingenaantal. Daarom zal de school er rekening mee moeten houden dat er een krimp 

in het personeelsbestand moet plaatsvinden. Er is nog steeds de mogelijkheid om een 

aantal tijdelijke benoemingen in de payroll te beëindigen, zonder verdere financiële 

consequenties. Er is inmiddels een nieuwe IB-er ingewerkt die in de LB schaal zal worden 

geplaatst per 1-8-2017. 
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Doordat 1 leerkracht per 1-8-2018 stopt met werken, biedt dat financiële en formatieve 

ruimte en daarom wordt erover gedacht om een leerkracht die nu in de payroll een 

benoeming heeft en straks vanwege de wet werk en zekerheid ontslag zal krijgen, toch 

een vast contract te geven voor een aantal dagen. Op deze manier behoud je kwalitatief 

goed personeel en zorg je voor continuïteit in je formatie. 

  

  

Wet Werk en zekerheid 

 

Deze wet heeft zijn intrede gedaan en heeft voor het onderwijs grote gevolgen. Bij het 

ingaan van het zesde contract op tijdelijke basis (ook na het invallen van slechts 1 dag) 

moet een benoeming al overgaan in een vast contract. Dit vereist grote zorgvuldigheid 

bij het aanstellen van invallers. Met administratiekantoor Akorda wordt gezocht naar 

mogelijkheden. Samenwerken met andere scholen, het opzetten van een invallerspool 

biedt wellicht mogelijkheden. Tot op heden vallen vaste parttimers voor elkaar in bij 

kortdurend verlof. Bij langdurend verlof heeft de school een probleem t.a.v. het invallen. 

Klassen zullen moeten worden samengevoegd of uiteindelijk naar huis kunnen worden 

gestuurd. Er is dus een probleem n.a.v. de wwz, maar er dreigt ook sowieso een tekort 

aan invallers. 

 

 

Functiemix 

Het percentage LB-functies is ongeveer 12% van het totale aantal FTE’s van de 

leerkrachten in vaste dienst. We voldoen hiermee niet aan de norm. Jaarlijks wordt 

gekeken welke mogelijkheden er zijn. Zoals gezegd zal er per 1-8-2017 en tweede IB-er 

in de LB schaal worden geplaatst. 

 

2. Leerlingenzorg  
 
De rugzakjes en de arrangementen zijn vervallen. De scholen binnen het 

samenwerkingsverband krijgen nu m.i.v. 1-8-2016, naast een basisvergoeding, ook nog 

een aanvullende vergoeding per school, op basis van het leerlingenaantal, waarvan de 

leerlingenzorg betaald moet worden. Van belang is het om tijdig je kinderen met een 

ontwikkelingsperspectief goed in beeld te hebben en te bepalen welk kind extra zorg 

nodig heeft en daar de financiën op af te stemmen. Per 1-8-2017 zullen 2 voormalige 

rugzakkinderen de school verlaten, maar in de middenbouw zijn er weer 2 nieuwe 

kinderen di extra zorg vragen.  

 

De lichte bekostiging  (voorheen zorgformatie) wordt  ingezet in de formatie van de 

school voor de uren van de IB-er en deels  van de onderwijsassistente. (organisatie) De 

zware bekostiging wordt ingezet in de formatie (begeleiding  door  de 

onderwijsassistente en de uren voor de ambulant begeleider)voor begeleiding van de 

voormalige rugzakkinderen/kinderen met een arrangement.   

In 2016/2017 krijgt de school € 826,- per maand als basisvergoeding en € 1335,- per 

maand als aanvullende vergoeding via het samenwerkingsverband. Voor 2017-2018 

wordt een bedrag verwacht in dezelfde orde van grootte. Dit geld wordt meegerekend bij 

de formatieve middelen. 

Het Passend Onderwijs krijgt steeds meer vorm maar brengt zeker ook knelpunten met 

zich mee. De vraag is of het team van De Fontein die zorg kan blijven leveren die 

gewenst is en of het op de huidige manier allemaal in het belang van het kind is. 
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Leerlingen met een arrangement/ontwikkelingsperspectief 

 

Hoewel de arrangementen officieel verdwenen zijn, spreken we er nog wel over; deze 

kinderen hebben een ontwikkelingsperspectief. In onderstaand schema staat aangegeven 

hoeveel kinderen met een arrangement/ontwikkelingsperspectief de laatste jaren de 

school bezoeken en wat de verwachting is voor 2017. 

  

Datum Aantal rugzakleerlingen Totaal 

1-8-2010 -2 2 

1-2-2011 +1 3 

1-8-2011 -2 1 

1-8-2011 +1 2 

1-8-2012  2 

1-8-2013 +1   3 

1-8-2014 nu arrangementen 3 arrangementen 

1-8-2015  3 arrangementen 

1-8-2016 ontwikkelingsperspectief 4 arrangementen 

1-8-2017  4 

 

 

 

 Zorgteam/ Gebiedsteam 

 

De contacten  met het zorgteam, bestaande uit onze eigen IB-er, de 

schoolverpleegkundige van de GGD, de maatschappelijk werkster en de orthopedagoog 

vinden 3 keer per jaar plaats. Ook is het zorgteam beschikbaar voor vragen tussendoor. 

Eventuele verwijzingen naar verdere specialistische hulp kan plaatsvinden via dit 

zorgteam. 

  

In 2013 is er een contract afgesloten met logopediepraktijk Connect. Twee keer per week 

wordt er spreekuur gehouden en kunnen schoolgaande kinderen bij de logopedist 

terecht. 

 

Transitie Jeugdzorg/gebiedsteam 

Vanaf 2015 is de gemeente het aanspreekpunt voor ondersteuning op het gebied van 

jeugdzorg, werk en inkomen, welzijn, opvoeden, opgroeien en zorg. In Hardenberg heet 

het gebiedsteam ‘Samen Doen’. Er is in 2016 regelmatig contact geweest met Samen 

Doen, vooral vanwege opvoedingsproblematiek bij ouders en de gevolgen daarvan voor 

hun kind. Ook “Veilig thuis” is diverse keren geraadpleegd via Samen Doen. “Veilig thuis” 

is de organisatie die in de plaats is gekomen van het Meldpunt Kindermishandeling. We 

zien de laatste jaren de problematiek in de gezinnen toenemen; het aantal gescheiden 

ouders neemt toe en de stabiliteit in verschillende gezinnen vraagt om aandacht. Het 

kost de IBer de laatste jaren veel meer tijd om de zaken rond deze gezinsproblematiek 

en daarmee de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind, te managen. 
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3. Onderwijskundige ontwikkelingen en prestaties 

 
 

Meerjarenbeleid 

In ons onderwijskundig meerjarenbeleid is opgenomen welke veranderingsonderwerpen 

er op stapel staan en welke onderwerpen zullen worden behandeld.  

In schooljaar 2017/2018 zullen de volgende onderwerpen verder worden ontwikkeld of 

een vervolg krijgen: 

 

Onderwijs van de 21e eeuw 

 

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw: 

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 

21ste eeuw?   Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties 

samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een 

betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.   

 

Streven is om deze vaardigheden in z’n algemeenheid zoveel mogelijk terug te laten 

komen in ons onderwijs, bij de verschillende vakken. Momenteel beraden wij ons op de 

aanschaf van een nieuwe zaakvakkenmethode, waarbij vooral het onderzoekend leren 

centraal staat en waarbij de 21e eeuwse vaardigheden volop aan bod komen. In 

september 2017 willen we starten met deze nieuwe methode. 

 

Kwaliteitskaarten 2016-2017-2018 

Systematisch volgen vorderingen leerlingen 

Handelingsgericht werken 

Rekenen  

Verantwoordelijkheid leerlingen voor eigen organisatie en proces 

  

 

 

 

Aanbod hoogbegaafden/sidiprotocol 

Het sidiprotocol wordt gevolgd. Bij de kinderen van groep 4 is voor het eerst de nscct 

toets afgenomen (intelligentietest) Ook in de toekomst zullen we ons handelen, ons 

onderwijsaanbod en het beleid inzake hoogbegaafdheid verder optimaliseren. 

 

Opbrengsten 

Jaarlijks worden de opbrengsten geëvalueerd en geanalyseerd. Dit onderdeel van ons 

onderwijs is erg belangrijk en zal ook in de komende jaren hoog op de agenda blijven 

staan, mede omdat de uitslag van de landelijke citotoets in groep 8 een uitslag liet zien 

die onder het landelijk gemiddelde lag. Als team hebben we hierop een verbeterplan 

vastgesteld wat ook een vervolg zal krijgen. Dit behelst de vakken reken, begrijpend 

lezen en taal, inclusief woordenschat. Het betreft niet alleen groep 8, maar er is een 

schoolbreed traject opgesteld. Ook worden er klasseboeken afgelegd. Dit krijgt in 

cursusjaar 2017-2018 een vervolg. 

 

 

Sociale omgang met elkaar/Kanjertraining 

 

De school is nu een gecertificeerde Kanjerschool. Deze Kanjermethode bevalt erg goed 

en dient als basis voor het handelen op De Fontein. We merken soms een verruwing in 

de omgang tussen kinderen, maar ook in het taalgebruik. We moeten constateren dat 

ouders hierin een hele grote rol spelen. Het vraagt van ons als school veel aandacht en 

willen ook in de komende jaren proberen om ouders meer te betrekken bij ons beleid, 

omgang met elkaar, waarden en normen. Dit onderwerp blijft op de agenda staan. 

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/samenwerken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/creativiteit/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/ict-geletterdheid/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/communiceren/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/probleemoplossend-vermogen/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/probleemoplossend-vermogen/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/kritisch-denken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/sociale-en-culturele-vaardigheden/
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Didaktische groepsoverzichten  

 

Deze worden jaarlijks bekeken en geactualiseerd t.a.v.  de hoofdvakken. 

 

 Tabletonderwijs 

 

In 2016 is er een aantal tablets aangeschaft midden/bovenbouw en een aantal iPads voor 

de kleuters. Het beleid hierin zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Toepassingen 

vinden vooral plaats middels het gebruik van software behorende bij de methodes. 

Straks in het nieuwe schoolgebouw zullen in ieder geval de problemen met het 

wifinetwerk zijn verholpen, zodat overal goed ontvangst is. Ook is de school voornemens 

om  extra tablets aan te schaffen, zodat ze in meer groepen tegelijk ingezet kunnen 

worden en zo een meerwaarde betekenen voor ons onderwijs. 

 

4. Huisvesting-onderhoud gebouw 
 
Sinds 1 januari 2015 is het buitenonderhoud nu voor rekening van het schoolbestuur. Via 

de lumpsum vergoeding van het Rijk is hiervoor een bedrag toegekend. 

Het nodige klein onderhoud vindt plaats, maar vanwege de op stapel staande nieuwbouw 

heeft er geen groot onderhoud meer plaatsgevonden in 2016. 

Over de nieuwbouw staat elders in dit verslag het een en ander geschreven. De bouw is 

in september 2016 van start gegaan en de bedoeling is om per 1-8-2017 het nieuwe 

gebouw te betrekken. 

 
 

  

 

 

5. Brede schoolontwikkeling 
 

De Fontein doet, zoals al eerder genoemd, mee aan Brede Schoolontwikkeling. De 

Gemeente Hardenberg heeft de Brede Schoolontwikkeling geïnitieerd. Brede 

schoolontwikkeling houdt in dat er zoveel mogelijk ontwikkelingskansen worden geboden 

aan jonge kinderen, zodat de ontwikkeling van 0-12 jarigen optimaal kan verlopen. De 

zorg rond kinderen dus optimaliseren, zowel voorschools als vroegschools, binnenschools 

als buitenschools. De functies van combinatiefunctionarissen, aangesteld door de 

gemeente, zijn echter vervallen. De subsidie die de gemeente hiervoor had gereserveerd 

gaat nu naar Stichting Kind en Cultuur en naar De Cultuurkoepel. Deze laatste verzorgt  

een naschools programma. Sport Service Hardenberg, een particulier initiatief, levert een 

aanbod voor het inhuren van een vakleerkracht gymnastiek. De Fontein heeft deze 

vakleerkracht voor 2 middagen per week ingehuurd tegen een geschikt tarief. Ook in 

2017 zal dit een vervolg krijgen. 

 

Voor het muziekonderwijs is in 2016 subsidie aangevraagd. De aanvraag van De Fontein 

is erop gericht om in samenwerking met muziekverenigingen uit de omgeving de 

interesse voor het bespelen van een instrument te wekken bij kinderen. Hafabra 

(harmonie, fanfare, brass) is een stichting die dit project op de scholen gaat vormgeven. 

De subsidie is inmiddels ook toegekend en wordt momenteel ingezet voor muzieklessen 

op school door Hafabra. In 2017 komt hierop een vervolg met als doel een goede 

muziekimpuls aan te brengen in ons onderwijs. 
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Peuterspeelzaal en kinderopvang 

In het kader van de Brede Schoolontwikkeling is ook de samenwerking met 

peuterspeelzaal Harlekijn verstevigd. Zowel op de peuterspeelzaal als op de basisschool 

wordt hetzelfde leerlingvolgsysteem gebruikt en er worden gezamenlijke activiteiten 

opgezet. 

De peuters werken met een speciaal programma “ Uk en Puk”. De basisschool borduurt 

hierop voort. De VVE kinderen krijgen een extra dagdeel peuterspeelzaal aangeboden. 

T.a.v. de overdracht is hierover nauw contact; er wordt gezorgd voor een warme 

overdracht van de leerlingen. 

Ongeveer 4 keer per jaar is er Brede school overleg tussen peuterspeelzaal en 

basisschool. Sinds kort is hierbij ook aangeschoven kinderopvangorganisatie De 

Dassenburcht uit Ane. Veel kinderen uit Lutten bezoeken deze kinderopvangorganisatie. 

 

T.a.v. de huisvesting heeft de peuterspeelzaal van Welluswijs er de voorkeur aan 

gegeven om gebruik te blijven maken van het dorpshuis. Welluswijs kan geen 

kinderopvang aanbieden op de manier zoals wij dat graag zien. De Fontein is inmiddels 

gestart met nieuwbouw; er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met 

Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht te Ane.   

  

 

Contacten met de gemeente 

De gesprekken met de gemeente inzake de activiteiten t.a.v. brede schoolontwikkeling 

vinden 3 keer per jaar plaats middels de Brede school coördinator. Helaas si die plaats 

momenteel vacant en de gemeente beraadt zich over een vervolg.  

Verder vindt er nauw overleg plaats met de gemeente in verband met onze nieuwbouw, 

IHP-huisvesting, beleid onderwijs aan asielzoekerskinderen en andere zaken. 

 

 

 

Continuïteitsparagraaf 
  

Om grote uitgaven en daarmee misschien ook financiële risico’s tijdig in beeld te hebben 

worden de volgende punten in dit verslag aangegeven. 

 

 

A1 kengetallen (zie pagina 28) 

 

- personele bezetting 

- leerlingaantallen 

- Toelichting op verwachte ontwikkeling van leerlingen 

 

 

A2 Meerjarenbegroting (zie pagina 28 en 29) 

 

- balans en toelichting op verwachte ontwikkelingen 

- staat van baten en lasten en toelichting op verwachte ontwikkelingen 

 

 

 

B1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

 

Jaarlijks wordt in november een start gemaakt met het opstellen van de begroting van 

het nieuwe kalenderjaar. De bestaande begroting en realisatie van het lopende jaar 

worden hierbij als uitgangspunt genomen. De directeur geeft o.a. aan de hand van het 

meerjarenbeleid en de personele mutaties aan welke uitgaven en inkomsten worden 

verwacht. Akorda levert input t.a.v. ministeriële vergoedingen e.d. Samen met Akorda 
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wordt de begroting verder ingevuld en gecontroleerd evenals de meerjarenbegroting. De 

begroting wordt vastgesteld binnen het bestuur en ook de m.r. geeft goedkeuring. 

 

In april wordt het formatieplan opgesteld door de directeur. Akorda rekent de personele 

formatie door en vervolgens wordt de formatie doorgesproken binnen het bestuur. Ook 

de m.r. geeft goedkeuring aan het formatieplan. 

 

Elk kwartaal ontvangt de school de kwartaalcijfers van administratiekantoor Akorda. 

Deze cijfers worden in de bestuursvergadering besproken. Zowel voorzitter, 

penningmeester als directeur geven een toelichting. 

Deze kwartaalcijfers hebben betrekking op zowel personele als materiele kosten. Elk 

kwartaal wordt gekeken of we volgens begroting werken en als dat niet het geval mocht 

zijn, moet te verklaren zijn waarom er een afwijking is. Dit is doorgaans duidelijk. 

 

De facturen worden volgens het 4 ogen principe behandeld, eerst door de administratief 

medewerkster die de nota’s controleert en klaarzet voor betaling, daarna door de 

directeur die controleert en accordeert. De penningmeester bewaakt de uitgaven 

naderhand door in te loggen in het systeem en door de toegestuurde 

betalingsoverzichten van Akorda.   

 
  

De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een 

verantwoordelijkheid van het bestuur.  Monitoring vindt plaats vanuit bestuur en directie 

en vanuit het administratiekantoor Akorda, onder meer door het uitvoeren van 

onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. Hierdoor kan snel worden 

ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgetten.  

De voorzitter, de penningmeester en de directeur, ondersteund door een adviseur van 

Akorda bewaken tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers 

van Akorda en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van 

interne beheersing. 

 

Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan 

het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de vereniging. 

 

 

B2 Risicoparagraaf in relatie tot ontwikkelingen 

 

Leerlingenaantallen/prognoses 

 

In de hele regio Hardenberg heeft men te maken met een daling van het aantal 

leerlingen. Krimp is een landelijk, maar zeker een regionaal probleem. De gemeente 

Hardenberg is daarom in overleg met de schoolbesturen gekomen tot het integraal 

huisvestingsplan. (zie hieronder) Verwachte leerlingenaantallen voor De Fontein zijn al 

eerder in dit verslag aangegeven (zie blz.10/11) De prognoses van de gemeente op 

langere termijn geven aan dat het leerlingenaantal zal dalen tot 130 en daarna zal 

stabiliseren. 

 

Echter, er zijn in het dorp Lutten ook weer nieuwbouwplannen; er zullen een aantal 

starterswoningen gerealiseerd worden, die inmiddels ook al verkocht zijn aan jonge 

mensen. Hiermee kan op termijn ook weer enige groei van leerlingenaantal in het 

verschiet liggen. Bovendien woont er een behoorlijke groep mensen in ons dorp met een 

Gereformeerd Vrijgemaakte signatuur die daarom tot nu toe steeds kiezen voor de school 

in Heemse. Echter, zie je zo langzamerhand toch een verschuiving optreden en zijn er 

inmiddels een aantal gezinnen van de vrijgemaakte school overgestapt naar onze 

basisschool, de school in het eigen dorp. Zeker met de komst van een nieuw kindcentrum 

in het verschiet zou dit gunstig uit kunnen pakken tav het leerlingenaantal op De Fontein. 

De Fontein is de enige school in het dorp. 
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Personele en formatieve  ontwikkelingen 

 

De krimp waar we de laatste jaren wel mee te maken hebben heeft gevolgen voor de 

personele bezetting.  De bijbehorende formatie is echter goed in beeld. Jaarlijks wordt 

met zorg bekeken hoe de formatie vorm kan krijgen. Het huidige overzicht in fte’s is te 

zien op blz.16,17. (overzicht Personeel en GGl) 

De afgelopen jaren kon de krimp in het personeelsbestand plaatsvinden door natuurlijk 

verloop. 

Per 1-8-2018 wordt opnieuw natuurlijk verloop verwacht als ook in het jaar 2020. 

Indien ontslag van een vast personeelslid zou moeten plaatsvinden, wordt het 

betreffende personeelslid een jaar van te voren in de rddf geplaatst. 

Om een periode te kunnen overbruggen en in het kader van goed onderwijskundig beleid 

kan er t.b.v.de personele bezetting een beroep gedaan worden op de publieke reserves. 

 

 

Huisvestingsbeleid / Nieuwbouw  

 

De gemeente Hardenberg heeft, zoals al eerder genoemd, in 2015, op basis van het 

integraal huisvestingsplan, ingestemd met de nieuwbouw van De Fontein + 

geïntegreerde gymzaal en heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van1,7 miljoen 

euro. In juni 2016 is middels een ingediende motie tijdens de gemeenteraadsvergadering 

een extra krediet beschikbaar gesteld van € 200.000,-. Totaal is nu 1,9 miljoen te 

besteden met overheidsgeld. In het ontwerp is rekening gehouden met de krimp van het 

leerlingenaantal. Het huidige gebouw omvat 8 werklokalen en een speellokaal, het 

nieuwe gebouw telt 6 werklokalen en een multifunctionele ruimte dat ook als lokaal 

dienst kan doen. Het speellokaal komt te vervallen; het gymonderwijs aan de kleuters zal 

plaatsvinden in het gymlokaal. 

 

De school zelf zal uit eigen private middelen het deel voor kinderopvang en een deel van 

de gymzaal moeten bekostigen. De school heeft hiervoor een bedrag van € 300,000,- 

beschikbaar van het Verenigingsgeld. Tijdens de ledenvergadering van de vereniging 

hebben de leden hiermee ingestemd. De schoolvereniging gaat vanaf september 2017 de 

gymzaal en de kinderopvang zelf exploiteren. De school gaat hiervoor als partner een 

contract afsluiten met Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht te Ane. 

  

 

Andere verwachte ontwikkelingen 

  

In verband met de nieuwbouw zullen een aantal zaken vervroegd afgeschreven worden 

in 2017. De inrichting van de nieuwe school en het schoolplein, vervanging van een 

aantal speeltoestellen, de aanleg van een draadloos netwerk en de vervanging van een 

aantal digiborden zal bekostigd worden uit de publieke gelden/reserves. De 

afschrijvingstermijn van de beamers en het meubilair is inmiddels verstreken.  

Er zal geïnvesteerd worden in nieuwe hardware (tablets)en een nieuwe website. Ook in 

schoolontwikkeling zal worden geïnvesteerd. 

  

Methodes: 

 

Methodes die de komende jaren aan vervanging toe zijn: 

  

 2017: Biologie. Zoals het nu lijkt wordt dit een geïntegreerde methode voor de 

zaakvakken. 

 2017: Aanvankelijk lezen groep 3   

 2018: Geschiedenis (wordt naar voren gehaald) 
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Meerjarenonderhoudsplan 

 

Het huidige meerjarenonderhoudsplan is niet meer van toepassing. 

Het meerjarenonderhoudsplan zal opnieuw worden opgesteld zodra de nieuwbouw klaar 

is. Het buitenonderhoud komt sinds 1 januari 2015 voor eigen rekening. 

  

 

Meerjarenbegroting 

 

In dit verslag is de meerjarenbegroting opgenomen. 

 

Het toezichthoudend orgaan controleert en adviseert het uitvoerend deel van het bestuur 

t.a.v. bovengenoemde punten. Dit gebeurt tijdens de algemeen bestuursvergaderingen. 

Zie blz.11,12 

 

 
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

Zie pagina 11, 12. 

 

 

 

7. Tot slot 
 
Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet op CBS De Fontein en er zijn ook veel 

ontwikkelingen gaande.   

Al met al wordt er alles aan gedaan om aan onze onderwijskundige doelstellingen 

tegemoet te komen. In het financiële overzicht zal worden verantwoord hoe de middelen 

om tot goed onderwijs te komen, zijn besteed. 

 



Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Lutten

Administratienummer: 83267

Kengetallen
31-12- 2016 2017 2018 2019 2020 2021

prognose prognose prognose prognose prognose

Personele bezetting in FTE

- Management / Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- Onderwijzend personeel 7,32 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

- Overige medewerkers 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Leerlingenaantallen 135 134 131 124 124 124

De leerlingaantallen zullen licht dalen de komende jaren. Het bestuur heeft besloten het aantal groepen

terug te brengen van 8 naar 7.

 

Balans
31-12- 2016 2017 2018 2019 2020 2021

prognose prognose prognose prognose prognose

Vaste activa

- Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

- Materiële vaste activa 84.517 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

- Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Totaal vaste activa 84.517 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Vlottende activa 1.128.203 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000

Totaal activa 1.212.720 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000

Eigen vermogen

- Algemene reserve 414.773 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

- Bestemmingsreserve publiek 0 0 0 0 0 0

- Bestemmingsreserve privaat 290.643 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

- Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0 0 0

- Bestemmingsfonds privaat 59.751 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal eigen vermogen 765.167 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Voorzieningen 7.308 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden 440.245 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Totaal passiva 1.212.720 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000

In 2015 is gestart met de nieuwbouw van de school, de verwachting is dat medio 2017 de oplevering

zal zijn. In 2017 zullen er dan ook investeringen zijn m.b.t. de nieuwbouw.
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Staat van baten en lasten
31-12- 2016 2017 2018 2019 2020 2021

prognose prognose prognose prognose prognose

- Rijksbijdrage 772.457 721.909 709.423 697.091 674.030 674.030

- Overige overheidsbijdragen/-subsidies 11.310 7.725 8.600 8.600 8.600 8.600

- College-, cursus-, examengelden 0 0 0 0 0 0

- Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0

- Overige baten 32.814 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

Totaal baten 816.581 741.434 729.823 717.491 694.430 694.430

- Personeelslasten 604.211 601.849 580.363 584.375 557.481 557.481

- Afschrijvingen 22.796 87.412 41.750 41.750 39.750 39.750

- Huisvestingslasten 37.878 37.440 36.108 36.830 37.567 37.567

- Overige lasten 68.051 67.300 68.630 69.980 71.349 71.349

Totaal lasten 732.936 794.001 726.851 732.935 706.147 706.147

Saldo baten en lasten 83.645 -52.567 2.972 -15.444 -11.717 -11.717

Saldo financiële bedrijfsvoering 2.100 350 350 350 350 350

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal resultaat 85.745 -52.217 3.322 -15.094 -11.367 -11.367

Hierin begrepen incidentele baten/lasten 0 0 0 0 0 0

Voor de Rijksvergoedingen 2017 is 7/12 van 2016-2017 plus 5/12 van 2017-2018 genomen, uitgaande

van de teldata 1-10-2015 resp. 1-10-2016 en voor wat betreft het 2017-2018-deel van de voorlopige

gewogen gemiddelde leeftijd op 30-10-2016 en de vergoedingen zoals ze gelden voor 2016-2017.
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Financiële kengetallen 31-12- 2016 2015

Kapitalisatiefactor 1 = (balanstotaal - boekwaarde gebouwen en

terreinen) / totaal baten (incl. financiële -) 143% 110%

Kapitalisatiefactor 2 = als boven, maar exclusief private

middelen 100% 68%

Solvabiliteit 1 = (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal 64% 74%

Solvabiliteit 2 = eigen vermogen / balanstotaal 63% 73% 2016

Rentabiliteit = resultaat / totaal baten (incl. financiële baten -) 10,5% 5,9% -7,0%

Liquiditeit = vlottende activa / vlottende passiva (current ratio) 2,56 3,45

Liquiditeit = (vlottende activa - voorrraden) / vlottende passiva 2,56 3,45

(quick ratio)

Weerstandsvermogen = (eigen vermogen - materiële vaste activa) 0,88 0,77

/ bijdrage OC en W

Aantal leerlingen per 1 oktober 135 144

Eigen vermogen per leerling € 5.668 4.718

Bijdrage OC en W per leerling € 5.722 5.229

Personele lasten per leerling € 4.476 4.181

De kapitalisatiefactor geeft inzicht in welk percentage van het kapitaal niet of inefficiënt

benut wordt.

De commissie Don heeft voor het PO een bovengrens aangegeven variërend van 35 tot 60%, 

waarbij 35% voor grote instellingen (met meer dan 8 mln jaarlijkse baten) geldt en 60% voor

kleine instellingen (d.w.z. instellingen met jaarlijkse baten tot 5 mln).

De solvabiliteit is de mate waarin de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. Een hoge solvabiliteit (theoretisch maximaal 100%) betekent relatief veel eigen vermogen

en relatief weinig vreemd vermogen.

Voorzieningen worden hier bij het eigen vermogen opgeteld omdat ze, hoewel tot het vreemd

vermogen behorend, deels een dusdanig "vast" karakter hebben dat ze zonder risico aangewend

kunnen worden om aan langere-termijn-verplichtingen te voldoen.

De te hanteren ondergrens voor dit kengetal bedraagt 30%; algemeen beoordeelt men

voor het PO een solvabiliteit tussen 40% en 60% als goed.

De rentabiliteit geeft het rendement aan, ofwel de opbrengst in verhouding tot de investering.

Een rentabiliteit tussen 0 en 5% wordt in orde geacht (beoordelingskader van de commissie Don ).

De liquiditeit is de mate waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. De commissie Don geeft voor de liquiditeit een ondergrens aan van 0,5 en een bovengrens

van 1,5.

Het weerstandsvermogen is het vermogen om ook in ongunstige tijden de activiteiten voort te

zetten. Afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie, zou dit kengetal tussen 5 en 20 procent

moeten liggen.
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     JAARREKENING
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Balans
(na verwerking resultaat-bestemming)

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 84.517 99.886

Totaal vaste activa 84.517 99.886

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 51.920 55.686

1.7 Liquide middelen 1.076.283 769.731

Totaal vlottende activa 1.128.203 825.417

Balanstotaal 1.212.720 925.303

2 Passiva

 

2.1 Eigen vermogen 765.167 679.422

2.2 Voorzieningen 7.308 6.878

 772.475 686.300

 

2.4 Kortlopende schulden 440.245 239.003

 440.245 239.003

Balanstotaal 1.212.720 925.303

EUR

31-12-2015

EUR

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

31-12-2016
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Staat van baten en lasten 2016

2016 2015

EUR EUR EUR
3 Baten

3.1 Bijdrage OC en W 772.457 727.515 752.924

3.2 Overige overheidsbijdragen 11.310 7.220 3.459

3.5 Overige baten 32.814 12.400 33.149

Totaal baten 816.581 747.135 789.532

4 Lasten
4.1 Personele lasten 604.211 584.145 602.093

4.2 Afschrijvingen 22.796 27.250 35.332

4.3 Huisvestingslasten 37.878 40.100 41.012

4.4 Overige lasten 68.051 68.400 68.052

Totaal lasten 732.936 719.895 746.489

Saldo baten en lasten 83.645 27.240 43.043

5 Financiële baten en lasten 2.100 3.000 3.668

Resultaat 85.745 30.240 46.711

Buitengewoon resultaat 0 0 0

Totaal resultaat 85.745 30.240 46.711

Begroting 2016
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Administratienummer: 83267

Kasstroomoverzicht 2016

2016 2015

EUR EUR

Saldo baten en lasten 83.645 43.043

Overige mutaties eigen vermogen 0 0

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 22.796 35.332

Mutaties voorzieningen 430 549

Veranderingen in vlottende middelen:

 - Vorderingen 3.766  20.238

 - Schulden 201.242 -168.551

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 311.879 266.615

Ontvangen interest 2.100 3.668

Buitengewoon resultaat 0 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 313.979 270.283

Investeringen in materiële vaste activa -7.427 21.909

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa 0 0

Overige mutatie in financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.427 -21.909

Nieuw opgenomen lening 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 306.552 248.374

Beginstand liquide middelen 769.731 521.357

Mutatie liquide middelen 306.552 248.374

Eindstand liquide middelen 1.076.283 769.731
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Grondslagen

Algemeen 

De genoemde bedragen zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen in euro's.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Materiële vaste activa 

De activeringsgrens per economische eenheid bedraagt € 2.000,-.

Afschrijving vindt per maand plaats, te beginnen vanaf de dag van ingebruikname.

De afschrijvingstermijnen bedragen: 

Aanpassingen/onderhoud gebouwen 10 of 20 jaar
Meubilair 15 jaar
ICT 5 jaar
Leermiddelen 8 jaar
Overige materiële vaste activa 5 of 10 jaar

Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch

eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen.

Verwerking onderhoudslasten

Voor groot onderhoud wordt de componenten-benadering toegepast; dit wil zeggen dat

onderhoudscomponenten worden geactiveerd en afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de

toelichting op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten minus ontvangen 

subsidie, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening 

houdend met de restwaarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de 

Regeling jaarverslaggeving Onderwijs, waaronder de RJ 660.
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Algemene reserve 

Bestemmingsreserve (privaat)

De vereniging heeft een oud papier/schoolfonds. Regelmatig komen hier gelden op binnen van de 

gemeente. Dit betreffen opbrengsten voor oud papier dat door de ouders wordt ingezameld.

Specifieke uitgaven voor dit fonds worden vermeld in het grootboek.

Privaat vermogen

Dit betreft het vrij besteedbaar vermogen dat is gevormd vanuit privaatrechtelijke middelen en

en activiteiten.

Het privaat resultaat komt als volgt tot stand:

Naar rato van het deel dat de private reserve aan het begin van het verslagjaar uitmaakt van

het totale eigen vermogen, worden de financiele baten/lasten aan deze private reserve

toegevoegd. Ook de rente wordt op deze wijze naar rato toegevoegd.

Voorzieningen 

Voorziening jubileumgratificaties

De lasten voor jubileumgratificaties worden toegerekend aan de periode waarin de rechten daarvoor

worden opgebouwd. De voorziening is berekend door per personeelslid de contante waarde van de

verwachte kosten voor jubileumgratificaties te schatten, rekening houdend met een blijfkans.

De voorziening is gebaseerd op een pensioengerechtigde leeftijd van 67,25.

Voor het contant maken van de verwachte kosten wordt een disconteringsvoet van 2,5% gebruikt.

Pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen welke is ondergebracht

bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt 96,6 %.

Deze pensioenregeling wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent 

dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. 

Behalve de betaling van premies heeft de organisatie geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze

pensioenregelingen. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het

fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het

pensioenfonds. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies

in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi) overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. 

Voorzieningen worden gevormd voor concrete, specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden geschat. Voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen contante waarde.
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