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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek.  

 

Op 1 januari 2015 zijn wij overgestapt naar een ander administratiekantoor. Na 

een zorgvuldige oriëntatie op de markt, leek, om verschillende redenen, Dyade 

de meest geschikte partner voor SPOG. We zijn achteraf blij met deze keuze. 

Mede door de inzet en kunde van Dyade heeft SPOG in 2015 een flinke 

kwaliteitsslag gemaakt in onze financiële huishouding. Het gevoel van in control 

zijn komt terug. De inzet, kwaliteit en vasthoudendheid van de eigen controller 

van SPOG heeft mag daarin ook niet vergeten worden. Om deze tak van de 

financiële sport zelf in huis te hebben is meer dan prettig. 

 

We zien het jaarverslag niet alleen als een verticale maar ook als een 

horizontale verantwoording. Hiermee hopen we de MR’s van de scholen, de 

GMR, de geïnteresseerde ouders, de gemeente, het Ministerie OC&W, 

instellingen binnen de gemeente zoals de peuterspeelzalen en de kinderopvang, 

het voortgezet onderwijs in de omgeving van Groesbeek en andere 

geïnteresseerden te informeren.  

We geven niet alleen aan wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, maar 

besteden eveneens aandacht aan wat we het komende jaar van plan zijn te 

gaan doen. We hopen dat dit document aanzet tot discussie met elkaar over het 

onderwijs. 

 

In het jaar 2012 is door SPOG een duidelijke en ambitieuze visie op onderwijs 

neergezet. Een ambitie die verder gaat dan onderwijs alleen, de voorlopige 

werktitel van dit document is dan ook “Seq. Onderwijs”, volgend op onderwijs. 

Hierbij zijn alle geledingen binnen SPOG betrokken. Ook de stakeholders van 

SPOG hebben een inbreng geleverd. In de jaren na 2012 heeft SPOG volgens 

planning een deel van deze ambities omgezet in concrete acties. 

  

We mogen daarnaast stellen dat iedereen binnen onze stichting zich het 

afgelopen jaar heeft ingezet om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. 

Leerkrachten en ondersteunend personeel hebben er alles aan gedaan dat de 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit jaar bleek weer dat veel 

mogelijk is wanneer het samen gedaan wordt. Dat is de kracht van de Stichting 

Primair Onderwijs Groesbeek.  

Een compliment hiervoor is op zijn plaats. 

 

 

Frans Laarakker 

 

Voorzitter College van Bestuur 
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1. Seq. Onderwijs 
 

Het jaar 2012, vier jaar geleden, heeft voor wat betreft de ontwikkeling van de 

organisatie in het teken gestaan van het bepalen van onze richting, de ruimte 

en ruggensteun die we hierbij krijgen. 

In een aantal sessies waar medewerkers op alle niveaus hebben nagedacht over 

de vraag: “Wat wil het SPOG de kinderen meegeven?” oftewel, wat “leert” het 

kind, in de breedste zin, op onze scholen? 

 

Het resultaat op deze vraag is het document “Seq. Onderwijs”, vertaald in 

gewoon Nederlands: “Volgend op onderwijs”. Dit document gaat verder dan het 

onderwijs alleen, het is veeleer een document dat een bepaald mensbeeld 

beschrijft.  Het gaat veel meer in op de maatschappelijke taak die het Primair 

Onderwijs heeft. 

 

Het mensbeeld gaat in zijn beschrijving uit van de context, de huidige 

maatschappij. Daarna schetst de organisatie een beeld van de toekomst en de 

daaraan gekoppelde uitdaging. Tot slot beschrijven we de consequenties voor 

de organisatie. 

 

 

Context 

Het onderwijs verkeert al enige tijd in een situatie die gekenmerkt wordt door 

krimp. Teruglopende leerlingenaantallen en een beperking van budgetten. Maar 

ook krimp in een minder tastbare vorm. Verschraling van moraal en 

welbevinden. 

 

Toekomst 

De toekomst ligt voor ons open. Wat vandaag lijkt vast te staan, is morgen 

weer anders. De vaardigheid om daarmee om te gaan is medebepalend voor 

ons geluk, welbevinden en welzijn. Dat vraagt niet om alleen meetbare 

leerprestaties, maar veeleer om persoonlijk groei en de ontwikkeling van 

talenten. De verantwoordelijkheid voor die groei en ontwikkeling komt steeds 

meer bij onszelf te liggen. Persoonlijk leiderschap is dan een belangrijk thema. 

 

Uitdaging 

De balans tussen werk en privé, activiteit en rust wordt een steeds grotere 

uitdaging in de maatschappij van de 21e eeuw. Het aantal prikkels dat ons 

dagelijks wordt aangeboden via allerlei kanalen neemt alleen maar toe. Daarin 

moeten we keuzes leren maken. Scholen, en dan met name leerkrachten, 

spelen hierin een belangrijke rol. 
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Groei, maar dan anders 

SPOG vindt dat het hoog tijd is voor groei. Niet zozeer in termen van omvang, 

maar meer in de zin van duurzame kracht, welzijn en geluk. Juist in een tijd dat 

individualisme hoogtij viert, is het van groot belang dat we naar verbinding 

zoeken. Dat we dingen samen doen. Dat we ons realiseren dat één plus één 

drie kan zijn. 

 

Leerkracht centraal 

Leerkrachten staan in de ontwikkeling van kinderen centraal. De leerkrachten 

kennen zichzelf en hebben een hoge mate van zelfreflectie. Onze leerkrachten 

zijn in staat te inspireren en te innoveren dit alles in een prettige sfeer en met 

veel werkplezier. Daarnaast zijn leerkrachten in staat om “out of the box” te 

denken. Hun werk anders te doen dan men gewend was, is voor de 

leerkrachten geen probleem. 

 

Identiteit Lef 

Om uit je comfort zone te stappen, heb je lef nodig. Wie in de veilige zone blijft 

zitten, groeit niet. 

Kernwoorden daarbij zijn: ondernemend, initiatiefrijk, open, zelfkennis en 

onderscheidend zijn. 

 

Identiteit verantwoordelijk zijn 

In de ontwikkeling van kinderen hebben het kind, de ouder en professional 

samen de regie. Ieder in hun eigen verantwoordelijkheid, kernwoorden hierbij 

zijn: ondersteunend, vertrouwen en regie. 

 

Identiteit vertrouwen 

Ruimte binnen afgesproken kaders en vertrouwen zijn de voorwaarden om tot 

persoonlijke ontwikkeling te komen. Kernwoorden hiervoor zijn: vertrouwen,  

Competent, respect, autonomie, betrouwbaar. 

 

Identiteit passie 

Als je bevlogen bent in wat je doet, ga je elke dag met plezier naar je werk en 

inspireer je anderen. 

Humor, optimisme, empathie, relativeren, en inspireren. 

 

MISSIE 

Bij SPOG ontdekt iedereen (leerling en personeel) zijn talenten en weet deze in 

te zetten. 

 

Merkbelofte 

Bij SPOG stijg je boven jezelf uit. 
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SPOG is tevreden als 

Elk kind dat de school verlaat trots is op zichzelf en het gevoel heeft dat het 

ertoe doet. Mensen oprecht van hun vak houden. Mensen elkaars inbreng weten 

te waarderen. Mensen inspireren en motiveren. Mensen op zoek gaan naar 

verbinding en co-creëren. Mensen over vier jaar zo zelfstandig zijn en zoveel 

persoonlijk leiderschap tonen, dat ze zelfsturend zijn en de organisatie dat ook 

is. 

 

Onze unieke kracht 

Wij kinderen trots laten zijn. Wij denken in kansen. Wij iedereen uitdagen 

boven zichzelf uit te stijgen. Wij niet meer spreken van ‘zorgleerlingen’. 

Leerkrachten de taal van het kind spreken. We zoeken naar verbinding. We 

weten te inspireren.  

 

Onze mensen en hun ambities 

Onze medewerkers zijn in staat de mens in het kind te ontdekken en het kind 

zichzelf te laten ontdekken. Handelen als een eenheid die zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelt voor de groei van de kinderen. Denken in de kansen. 

Erkennen hun rol in de ontwikkeling van het kind en handelen daarnaar. Zoeken 

in de zone van de naaste ontwikkeling van het kind en van zichzelf naar de 

volgende stappen. Spreken en verstaan de taal van het kind goed. 

Weten wat het kind wil, kennen de grenzen van de groei en maken die 

bespreekbaar. Voelen zich daarin niet alleen staan maar kunnen met collega’s 

binnen het eigen team en de rest van de organisatie antwoorden vinden op de 

besproken grenzen en ontwikkelingswensen. 

 

Onze leerlingen 

Hebben op verschillende momenten hun krachten en talenten kunnen inzetten. 

Durven ervoor uit te komen wie ze zijn, weten wie ze zijn. Zijn gesterkt door 

het vertrouwen in zichzelf. Kunnen hun verhaal kwijt Spelen een hoofdrol in wat 

ze later willen zijn en doen. Hebben regie op hun eigen toekomst en zijn in 

staat deze toekomst te creëren.  

 

Ons onderwijs 

Kent een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 14 jaar. Erkent de waarde 

van duurzaamheid in ontwikkeling. Heeft op iedere vraag het juiste antwoord. 

 

Onze organisatie 

Kent geen zorgleerlingen meer, we gaan er immers vanuit dat we op elke vraag 

en zorg een antwoord hebben. Maakt zich sterk voor een optimale 

samenwerking met een ruim spectrum aan partners en/of stakeholders.  Speelt 

een belangrijke rol in een breed maatschappelijk netwerk. Streeft naar 

verbindingen die co-creatie opleveren. 
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2. Het geografisch gebied van de stichting 
 

 

 

 

 

 

De naam Stg. Primair Groesbeek is ontleend aan de oude gemeente Groesbeek. 

Deze bestond in de oude samenstelling tot 1 januari 2105. De naam gemeente 

Groesbeek is op 1 januari 2016 ophouden te bestaan. De oude gemeenten 

Groesbeek, Beek Ubbergen en Millingen zijn op 1 januari 2015 gefuseerd en 

hebben gedurende één jaar de gemeente Groesbeek behouden. Vanaf 1 januari 

2016 graagt de fusiegemeente de naam “Berg en Dal”. 

 

 

  

SBaO CAROLUS 

ADELBRECHT 

WINDEKIND 

OP DE HEUVEL 

TITUS BRANDSMA 

OP DE HORST 

VOSSENHOL 

SIEPPE 

BREEDEWEG 
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Bestuurder 

Clusterdirecteur Clusterdirecteur Clusterdirecteur 

GMR 

LD LD

D 

LD

D 

LD LD

D 

LD

D 

LD LD

D 

 

3. De organisatie 
 

Algemene gegevens 

Naam: Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

Adres: Bredeweg 68 

Plaats: 6562 DG Groesbeek 

Telefoonnummer: (024) 366 22 60 

E-mailadres: info@spog.nl   

Website: www.spog.nl 

Bestuursnummer OCW: 42486 

 

Bestuur 

De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek is een bestuursorganisatie waar acht 

basisscholen onder ressorteren. De stichting is in 2004 ontstaan na de fusie van 

de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs Groesbeek 

(Stg. KACPOG) met de bestuurscommissie van de openbare basisschool De 

Sieppe. Hiermee kwam een eind aan een reeks van bestuurlijke fusies. Alle 

basisscholen van de gemeente Groesbeek vallen nu onder één bestuur. Per 1 

januari 2011 is SBaO Carolusschool onderdeel van SPOG geworden. Op 1 

augustus 2012 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Gerardus Majella en 

de Sionsheuvel. Beide scholen gaan verder onder het BRIN nummer van de 

Gerardus Majella. De school na de fusie draagt de naam Op de Heuvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 2011 was het bestuur van de stichting één Leden Raad van Toezicht 31-12-

Raad van 

Toezicht 

MR 8X 
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op afstand. In het managementstatuut stond 

aangegeven welke bevoegdheden overgedragen 

zijn aan de algemeen directeur. Gezien de 

juridische grondslag was het bestuur 

eindverantwoordelijk voor het geheel. In 2009 

heeft het bestuur besloten tot omvorming naar 

een Raad van Toezicht en College van Bestuur. 

Dit besluit is in 2011 uitgevoerd.  

 

   

In 2014 en 2015 heeft het managementteam 

een transitie ondergaan. Het MT bestaat uit drie 

clusterdirecteuren en wordt voorgezeten door de 

bestuurder.  

 

Alle scholen hebben een locatiedirecteur. Deze 

mensen vormen met de clusterdirecteuren het 

managementoverleg. De bestuurder neemt deel 

aan dit overleg als dit voor wie dan ook, gewenst 

is. 

 

De bestuurder onderhoudt de contacten met de 

GMR. Als adviseur heeft hij alle vergaderingen 

bijgewoond. Op enkele, specifieke dossiers, 

neemt ook de clusterdirecteur deel aan het 

overleg met de GMR. 

De GMR heeft alle voorgelegde beleidsstukken 

besproken en ermee ingestemd of een positief 

advies uitgebracht. Tevens is het aantal leden 

van achttien teruggebracht naar tien. 

De locatiedirecteuren onderhouden de contacten 

met de MR. 

2014 

P. van de Scheur (voorzitter) 

G. Keijsers (secretaris) 

M. Loeffen (penningmeester) 

W. Klaassen (lid) 

R. van Bruggen (lid) 

 

 

 

 

 

Leden MT 31-12-2015 

 

F. Laarakker 

Voorzitter College van Bestuur 

 

H. Rosman 

M. van Bergen 

E. van den Bosch 

 

Leden GMR 31-12-2015 

M. Vermolen (voorzitter),  

tot 1-08-2015,  

daarna H. Theunissen 

I. Hendriks (secretaris) 

I. Wennekers 

E. Schmierman, vh. N. Terpstra 

A. Volkerink, vh. L. Cillessen 

A. Bender, M. van Lith 

L. Smits 

S. Weijers 

T. Vollenbroek, M. Vermolen 

G. Klievink 
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Ontwikkelingen leerlingenaantal 

 

De dalende tendens van het aantal leerlingen welke zich in 2005 inzette heeft 

zich in 2014 voortgezet. Dit heeft te maken met het dalend aantal geboorten en 

zal zich, volgens de prognoses, nog enkele jaren voortzetten. In 2019 bereikt 

het aantal, volgens de prognoses (KBO), het dieptepunt. Daarna toont het 

leerlingenaantal volgens de prognoses een stijgende lijn. 

Momenteel vindt er op enkele plaatsen nieuwbouw in Groesbeek plaats. Dit is 

de oorzaak van de stijgende lijn van Breedeweg en Op de Horst.  Daarnaast 

hebben de scholen te maken met aanmeldingen van kinderen uit Duitsland 

(Kranenburg e.o.). In dit grensgebied zijn namelijk veel Nederlanders gaan 

wonen, die hun kinderen liever op een Nederlandse school geplaatst zien. Op 1 

oktober 2014 bezochten 67 van deze kinderen onze scholen. De verwachting is 

dat deze toestroom nog enkele jaren zal duren, hoewel hier geen zekerheid 

over bestaat. 

 

 

 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020

Totaal aantal leerlingen 2010-2020 

Lln aantal

  
2014 2015 2016 2017 

  
  OB BB   OB BB   OB BB   OB BB 

Sieppe 
 

233 102 131 215 98 117 206 102 104 201 95 106 

Op de Heuvel 133 47 86 118 49 69 123 54 69 124 59 65 

Op de Horst 
 

185 77 108 171 74 97 172 69 103 154 59 95 

Titus Brandsma 134 49 85 123 49 74 120 59 61 110 55 55 

Breedeweg 
 

183 91 92 188 92 96 183 87 96 178 83 95 

Vossenhol 
 

252 128 124 242 133 109 227 121 106 222 111 111 

Adelbrecht 
 

212 103 109 216 100 116 217 106 111 229 118 111 

sub-totaal   1332     1273   1248   1218     

Carolus (SBaO) 88 88 0 81 5 76 70 35 35 70 35 35 

totaal 
 

1420     1354   1318   1288     

     -4,87%   -2,66%   -2,27%   
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Krimp heeft veel gevolgen voor een organisatie als SPOG. De verhouding tussen 

management en lesgevend personeel zal acceptabel moeten blijven. In 2013 

hebben we al voorgesorteerd op een nieuwe managementstructuur: 

 

Managementstructuur 

Een nieuwe, realistische managementstructuur vraagt om een nieuwe visie op 

leiding geven. 

Daarnaast vraagt de managementontwikkeling om een degelijke beschrijving. 

Zo zullen taken/verantwoordelijkheden herijkt moeten worden, evenals de 

profielen voor directeuren die meerdere scholen aansturen. 

GITP, de PGMR en de bestuurder zijn in juni 2013 gestart met een eerste sessie 

om bovenstaande zaken te beschrijven. 

Aan de hand van de beschrijving is een assessment opgesteld. Op enig moment 

is de melding in de organisatie gedaan dat geïnteresseerden aan kunnen geven 

dat zij “in” zijn voor een assessment. Na het assessment zal een aantal 

clusterdirecteuren gekozen worden die nauw bij de voorbereiding betrokken 

gaan worden. 

 

 

Periode: sept. 2013 tot juni 2014 

Status: afgerond en gestart in augustus 2015 
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4. Onderwijs en kwaliteit 
 

In 2012 is het koersplan “Seq. Onderwijs” opgesteld. Dit document is leidend 

voor de ontwikkeling van de organisatie en de kwaliteit van ons onderwijs. De 

scholen krijgen de ruimte om de uitspraken in het koersplan om te zetten in 

beleid op lokaal niveau. 

 

In 2015 zijn de volgende zaken bereikt. 

 

Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking. De wet schrijft 

voor dat elke school een ondersteuningsprofiel heeft waarop ouders een 

bewustere keuze kunnen maken voor een school, meestal in het geval dat het 

kind meer dan gemiddeld ondersteuning nodig heeft. Het ondersteuningsprofiel 

is bindend. Anders gezegd: Als het ondersteuningsprofiel aangeeft dat een kind 

met een ondersteuningsbehoefte kan worden voorzien in die behoefte, het kind 

niet geweigerd mag worden op die school. Kan de school aantonen dat de 

ondersteuningsvraag niet beantwoord kan worden door de school, is het 

bestuur verplicht passende ondersteuning te bieden op een van de scholen 

binnen het bestuur. Is dat ook niet mogelijk heeft het bestuur een 

inspanningsverplichting binnen een belendend bestuur of een SBaO/SO school 

een passend aanbod te vinden voor de leerling. 

In 2015 is er door de locatiedirecteuren, de AC’ers en het MT een belangrijke 

uitspraak gedaan. Deze behelst dat een aangemelde leerling altijd, door alle 

aan SPOG gerelateerde scholen, een leerling is die te allen tijde een plek moet 

krijgen op een van de scholen. Ervaring leert nog wel dat het aantal leerlingen 

dat aangemeld wordt met een heel specifieke behoefte nauwelijks significant 

stijgt.  

Periode: aug. 2013 tot heden 

Status: in ontwikkeling 

 

 

 

 

 

Inspectietoezicht 

De inspectie heeft in 2015 alleen een bezoek gebracht aan de het 

bestuurskantoor. De inspectie heeft in oktober 2015 een gesprek met de 

bestuurder en deels met het voltallige MT gevoerd over alle scholen. Naar 

aanleiding van het gesprek en de gegevens van de inspectie kregen alle acht de 

scholen een basisarrangement. Het doel van de stichting is hiermee bereikt.  
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De uitslagen van de Cito geven het volgende beeld: 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Cito eindtoets 
zonder 

correctie 
zonder 

correctie doelgroep 
zonder  

correctie doelgroep 
zonder  

correctie 

Adelbrecht Windekind 536,9 538,6 7,0 536,0 537,2   536,3 537,7 

de Sieppe 536,6 532,0 14,0 536,5 536,7   533,4 532,8 

Op de Heuvel 532,2 531,1 14,0 538,6 539,4   532,3 529,9 

Op de Horst 533,6 536,3 5,0 533,1 533,3   535,6 537,2 

Titus Brandsma 536,3 539,4 5,0 536,1 537,6   535,0 536,2 

Breedeweg 534,0 539,0 8,0 536,7 538,0   531,1 533,3 

‘t Vossenhol  536,4 532,9 9,0 538,4 539,8   537,6 538,4 

 

 

Intern toezicht, kwaliteitszorg 

 

1. De kracht en kwaliteit van SPOG vindt de oorsprong in ambitie 

 

In 2012 heeft SPOG haar koersplan Seq. Onderwijs vastgesteld. In 22 cirkels 

wordt een mensbeeld beschreven in de huidige wereld waarin we leven en ons 

ontwikkelen. Vier uitspraken (lef, verantwoordelijkheid, vertrouwen en passie) 

in ons koersplan vormen een fundament waarop goed onderwijs is gebouwd. 

Deze vier uitspraken hebben betrekking op vijf thema’s:  Uitdaging,  Toekomst, 

Context, Groei, maar dan anders en Leerkracht centraal. De uitspraken binnen 

de vijf thema’s geven niet alleen een richting aan ons onderwijs maar ook aan 

het proces in de totstandkoming (input, throughput, output). 

a) Uitdaging 

De balans tussen werk en privé, activiteit en rust wordt een steeds 

grotere uitdaging in de maatschappij van de 21e eeuw. Het aantal 

prikkels dat ons dagelijks wordt aangeboden via allerlei kanalen neemt 

alleen maar toe. Daarin moeten we keuzes leren maken. Scholen, en 

dan met name leerkrachten, spelen hierin een belangrijke rol.  

 

b) Toekomst 

De toekomst ligt voor ons open. Wat vandaag lijkt vast te 

staan, is morgen weer anders. De vaardigheid om daarmee 
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om te gaan is medebepalend voor ons geluk, welbevinden en welzijn. Dat 

vraagt niet om alleen meetbare leerprestaties, maar veeleer om persoonlijk 

groei en de ontwikkeling van talenten. De verantwoordelijkheid voor die groei 

en ontwikkeling komt steeds meer bij onszelf te liggen. Persoonlijk leiderschap 

is dan een belangrijk thema. 

 

 

 

c) Context 

Het onderwijs verkeert al enige tijd in een situatie die gekenmerkt 

wordt door krimp. Teruglopende leerlingenaantallen en een 

beperking van budgetten. Maar ook krimp in een minder tastbare 

vorm. Verschraling van moraal en welbevinden.  

 

 

 

 

 

d) Groei, maar dan anders 

 

SPOG vindt dat het hoog tijd is voor groei. Niet zozeer in 

termen van omvang, maar meer in de zin van duurzame 

kracht, welzijn en geluk. Juist in een tijd dat individualisme 

hoogtij viert, is het van groot belang dat we naar verbinding 

zoeken. Dat we dingen samen doen. Dat we ons realiseren dat 

één plus één drie kan zijn. 

 

 

 

e) Leerkracht centraal 

Leerkrachten staan in de ontwikkeling van kinderen centraal. De leerkrachten 

kennen zichzelf en hebben een hoge mate van zelfreflectie. 

Onze leerkrachten zijn in staat te inspireren en te innoveren dit 

alles in een prettige sfeer en met veel werkplezier. Daarnaast 

zijn leerkrachten in staat om “out of the box” te denken. Hun 

werk anders te doen dan men gewend was, is voor de 

leerkrachten geen probleem. We gaan er hierbij vanuit dat 

leerkrachten in hun gedrag enthousiast, vernieuwend, 

verrijkend zijn en hun meesterschap tonen.  

 

 

Naast de vijf thema’s uit ons koersplan, is een viertal beroepswaarden voor ons 

leidend in ons werk. 

 

Verrijkend 
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Binnen SPOG leren we de kinderen niet alleen wat 

hen toekomt, maar maken hen vooral ook rijker 

voor nu en de toekomst. Om dit doel te bereiken, 

dragen we onze vanzelfsprekende nieuwsgierigheid 

en creativiteit als inspiratoren over, waardoor 

kinderen, medewerkers en ouders hun aangeboren 

belangstelling levend houden, enthousiast tot 

nieuwe en vernieuwende initiatieven komen en met 

een gezonde dosis humor en idealisme hun ambities nastreven. Misschien dat 

verrijkend en verreikend ooit dezelfde betekenis krijgen. 

 

Enthousiast 

Een SPOG leerkracht is een enthousiaste leerkracht die 

optimistisch in het leven staat. Door in kansen en 

mogelijkheden te denken, ontplooit hij initiatieven die 

inspirerend zijn voor de leerlingen, ouders en teamleden. De 

belangstelling voor de leerlingen en hun omgeving wordt 

gekenmerkt door een levendige en spontane houding. Door het 

dagelijkse leven nieuwsgierig en met zekere humor tegemoet 

te treden, draagt de enthousiaste leerkracht in hoge mate bij 

aan de ontwikkeling en leerproces van de leerlingen. 

 

Vernieuwend 

Een leerkracht binnen SPOG is avontuurlijk en nieuwsgierig. 

Hij wil zich graag op een unieke manier profileren. 

Door een ambitieuze instelling is de 

leerkracht op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen en is ook in staat om deze 

ontwikkelingen een plaats te geven binnen 

zijn onderwijs.  

De leerkracht is hierdoor veelzijdig, spreekt 

aan, neemt initiatieven en is een stimulerende factor als het gaat om 

onderwijsvernieuwing.  Een leerkracht binnen SPOG is krachtig.  Krachtig 

genoeg om te experimenteren, te ontwikkelen en vernieuwingen door te  

voeren. Daarnaast is de leerkracht van SPOG ook een realist en staat met beide 

benen op de grond. Een leerkracht binnen SPOG is leergierig. Hij laat zich 

inspireren en inspireert graag. Hij luistert graag naar ideeën van collega’s en 

leert ook graag van de ander. Het uitwisselen van ideeën, het bij elkaar kijken 

en dus het leren van elkaar neemt een prominente plaats in binnen SPOG en 

wordt gewaardeerd door elke leerkracht.  Een leerkracht binnen SPOG zet in op 

de 21th century skills. Hij is hier vernieuwend in en weet zich hierin te 

onderscheiden. Hij is trots, legt uit en laat graag zien! 
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Meesterschap 

Vakmanschap is meesterschap. Dat is het uitgangspunt van de SPOG. 

Onze kinderen hebben hier recht op. Een leerkracht is vooral een 

toegewijd, flexibel en inspirerend organisator. Hij is ook evenwichtig en 

verantwoordelijk, ambitieus en idealistisch, werkt en denkt doelgericht. 

Hij kan analyseren en ziet samenhang. Hij is krachtig, intelligent,  

gedisciplineerd en praktisch ingesteld, is zorgvuldig en duidelijk, 

serieus, maar kan ook relativeren, en bezit een grote mate van 

zelfstandigheid. Hij heeft inlevingsvermogen en is geduldig. Hij is 

enthousiast en creatief. 

 

2. Onze kijk op kwaliteit wordt gevangen in het volgende motto: 

 

KWALITEIT DIE MOET EN KWALITEIT DIE KAN 

 

Kwaliteit is ontwikkelen vanuit vertrouwen. Cruciaal daarbij is eigenaarschap en 

een brede verantwoording. Kernuitspraken daarbij zijn: “Ik ben 

verantwoordelijk en ik wil verantwoording afleggen”. Belanghebbende 

daarbij zijn leerlingen, ouders, bestuur, inspectie en andere relaties in de 

directe omgeving van de scholen en de stichting. Er ontstaat een professionele 

cultuur waarin verantwoordelijken elkaar kunnen bevragen en elkaar feedback 

kunnen geven; het gesprek over opbrengsten komt op gang. Van daaruit 

kunnen veranderingstrajecten in gang gezet worden en kan gewerkt worden 

aan kwaliteitsverbetering. 

 

Onder kwaliteit die moet verstaan wij: 

 kwaliteit die opgedragen wordt door anderen, o.a inspectie; 

 kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is. 

 

Onder kwaliteit die kan verstaan wij: 

 kwaliteit waar we zelf voor kiezen; 

 kwaliteit waar mijn en onze ambitie uitspreekt: leraar, team, SPOG; 

 kwaliteit die wij beloven is voor ons een verplichting. 

 

SPOG zelf is tevreden als: 

elk kind dat de school verlaat trots is op zichzelf en het gevoel heeft dat het 

ertoe doet. Mensen oprecht van hun vak houden. Mensen elkaars inbreng weten 

te waarderen. Mensen inspireren en motiveren. Mensen op zoek gaan naar 

verbinding en co-creëren. Mensen zo zelfstandig zijn en zoveel persoonlijk 

leiderschap tonen, dat ze zelfsturend zijn en de organisatie dat ook is. 

(koersplan “Seq. Onderwijs) 
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De kwaliteit van onze organisatie wordt voor het grootste deel bepaald door de 

professionals die bij ons werken. Daarbij hanteren wij de vijf pijlers voor een 

succesvolle organisatie (HPO, High Performance Organisation). 

1. Onze leidinggevenden zijn van hoge kwaliteit en combineren integriteit en 

coachend leiderschap met snelle besluitvorming. 

2. De cultuur binnen de organisatie en de scholen is zodanig dat er een 

intensieve betrokkenheid is van iedereen via een open cultuur en dialoog 

gericht op acties die ons werk en het resultaat daarvan scherp houden en 

verbeteren. 

3. Lange termijn gerichtheid geldt voor ons werk binnen het primaire proces 

en voor leveranciers en samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook 

voor management en medewerkers. Nieuw management wordt door 

promoties van binnenuit aangevuld. 

4. De scholen kennen haar onderscheidende kenmerk binnen Groesbeek en 

voor een deel daarbuiten en laat alle medewerkers continu bijdragen aan 

het verbeteren en vernieuwen van haar processen. 

5. De medewerkers van de organisatie zijn divers, complementair en 

kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig en 

medeverantwoordelijk voor het resultaat. 

 

3. Kwaliteit, van ambitie naar uitvoering 

Omdat onze stichting haar kwaliteitsbeleid inricht vanuit de vier identiteiten en 

de vier beroepswaarden (meesterschap, enthousiast, vernieuwend en 

verrijkend), reflecteren wij cyclisch vanuit ieders verantwoordelijkheid onze 

opbrengsten (WAT) in relatie met de door ons gestelde ambities (WAAROM). 

Elke kwaliteitsindicator vormt normaal gesproken een onderdeel van het 

gesprek met de direct leidinggevende in het cyclisch kwaliteitsdenken. Het 

resultaat van een kwaliteitsindicator kan echter ook aanleiding geven voor een 

interventie (HOE). 

 

Kwaliteitsindicatoren die van belang zijn. 

 

 Doelmatigheid en maatschappelijke relevantie 

De school heeft zicht op de leerlingenpopulatie en verbindt hier de 

maatschappelijke opdracht aan. De ambities die de school zichzelf stelt, zijn 

pedagogisch en didactisch afgestemd op de onderwijsbehoeften die 

kenmerkend zijn voor de  leerlingenpopulatie.  Het aanbod draagt bij aan de 

basisvoorwaarden van de democratische rechtsstaat. 

 

 Leeropbrengsten 

Hieronder verstaan we alle resultaten van de Citotoetsen zoals in het 

inspectiekader staan aangegeven, maar ook de resultaten van de OPP’s, de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, etc. De wettelijk vereiste 

leeropbrengsten zijn daarbij verplicht, de gezamenlijk vastgestelde additionele 

SPOG resultaten, zoals bijvoorbeeld de 21st century skills eveneens. Daarnaast 
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heeft elke school de ruimte om additioneel leeropbrengsten te formuleren, die 

tevens behaald moeten worden. 

Als ondergrens hanteren we hierbij de gemiddeld te behalen leeropbrengsten 

zoals die jaarlijks door de inspectie  worden vastgesteld. Als norm hanteren we 

binnen SPOG de door de school uitgesproken ambitie op alle genoemde 

leeropbrengsten.  

 

 Onderwijstijd 

SPOG vindt het als vanzelfsprekend dat de scholen voldoen aan de wettelijk 

verplichte leertijd (uren). Leertijd wordt effectief als de professional doelgericht 

handelt in relatie tot de doelgroep, wat blijkt uit betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van kinderen bij hun eigen leerproces. 

 

 Onderwijs aanbod 

Onze scholen zijn niet alleen goed, maar ook rijk. Onze focus is gericht op een 

breed aanbod waarin de cognitieve vaardigheden onlosmakelijk verbonden zijn 

met creativiteit (creatief denkproces), samenwerken, kritisch denken, 

communicatie, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en sociale en 

culturele vaardigheden (inclusief burgerschap).  

Het onderwijsaanbod voldoet aan de einddoelen basisonderwijs (het 

onderwijsaanbod is dekkend). Dit betekent dat voor elk vakgebied duidelijke 

einddoelen en tussendoelen beschreven zijn. In de praktijk biedt een actuele 

methode deze dekkende inhoud. Wijkt een school af van het aanbod van een 

methode, dan moet dat wat in het aanbod uitgesloten wordt, beschreven zijn in 

het schoolplan. 

 

 School klimaat 

Bij het pedagogisch klimaat denken we vooral in termen als welbevinden en 

betrokkenheid van het kind en de groep, als basis voor leren en ontwikkelen. 

Welbevinden en betrokkenheid van leerlingen worden vooral gemeten in de 

tevredenheidspeiling. Daarnaast is de klassenobservatie, het kindgesprek en 

‘ZIEN’ een belangrijk instrument. We realiseren ons dat het meten van de 

kwaliteit van het pedagogisch klimaat nooit helemaal ‘hard’ is. De professionele 

dialoog tussen direct leidinggevende en de leerkracht speelt een belangrijke rol 

in het monitoren en ontwikkelen van deze indicator. Het schoolklimaat moet in 

alle groepen goed zijn. 

 

 Leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoefte 

In het kader van Passend Onderwijs en op basis van het ondersteuningsprofiel, 

bieden wij ieder kind de ondersteuning die het nodig heeft. Dit wordt zichtbaar 

door bijvoorbeeld een individueel handelingsplan of een plaats in het 

groepshandelingsplan. In enkele gevallen (in het SBO alle leerlingen) heeft de 

leerling een ontwikkelingsperspectief. Voor kinderen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften kan na indicatie door het Ondersteunings Netwerk 

SPOG (ONS) een specifiek ondersteuningsarrangement geboden worden.  
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 Leiderschap 

Er is sprake van een duidelijke sturing binnen de school, die (ook) als effectief 

wordt ervaren door alle betrokkenen. De sturing vindt plaats op alle lagen van 

de schoolorganisatie (directie, waar aan de orde de locatiemanager, het SMT en 

de leerkrachten als individu en als collectief, i.c. het team), maar er is een 

specifieke rol weggelegd voor de directeur. Daarbij gaan we uit van de 

basiscompetenties  

beroepsprofiel schoolleider P.O. Daarnaast werken we ook met de 

beoordelingssystematiek volgens de tien indicatoren. (Format 

beoordelingsgesprekken directeuren). De ambities hierin zijn: beroepsprofiel, 

alle competenties op strategisch niveau, tien indicatoren op het niveau voldoen. 

 

 Professionele cultuur 

De professionele cultuur kent een organisatieklimaat waarin professionals hun 

verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken op hun gedrag en samen en in 

samenspraak de organisatiedoelen realiseren. De leerteams binnen de SPOG 

spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

 Personele ontwikkeling 

In het IPB beleid wordt beschreven hoe de professionaliteit van medewerkers 

binnen de SPOG wordt bevorderd. Leerkrachten en schoolleiding werken 

gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. 

 

 Tevredenheid 

Leerlingen, ouders en professionals geven één keer in de vier jaar hun mening 

over de school in brede zin. Deze mening wordt gepresenteerd volgens de 

systematiek van “Beekveld en Terpstra”. De mening van de drie soorten 

respondenten afzonderlijk en als geheel beschouwen we als een algemene 

indicator van de kwaliteit van het onderwijs. In de indicator tevredenheid 

kennen we twee ambities. Enerzijds verwachten we een respons van boven de 

50%, anderzijds willen we een score van boven de 3.0. (<3.0 is kritisch, 3.0 – 

3.4 is gemiddeld, ≥ 3.5 is goed). 

 

 Veiligheid 

De scholen binnen SPOG hanteren een veiligheidsbeleid waarin beschreven 

staat hoe de veiligheid van personeel en kinderen gewaarborgd wordt. Iedere 

school heeft een pestprotocol waarin beschreven staat hoe pesten, agressie en 

geweld in welke vorm dan ook voorkomen cq. aangepakt wordt. Iedere school 

heeft een vertrouwenspersoon. 
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4. Rapportage 

Rapportage vindt plaats met behulp van het dashboard (zie bijlage). Hierin 

wordt aangegeven op welke onderdelen de organisatie aangestuurd wordt en 

wat de minimale score op ieder onderdeel moet zijn. Op die manier stelt het de 

prioriteiten vast en is het functiebepalend. 

Dit houdt in dat ieder niveau, iedere laag, een eigen dashboard heeft. In de 

hiërarchische lijn binnen de organisatie zijn de verschillende onderdelen op 

elkaar afgestemd. Het dashboard heeft een signaalfunctie. Ergens 

verantwoordelijk voor zijn betekent dat je aan je direct leidinggevende 

verantwoording aflegt. 

 

De leidinggevende gebruikt het instrument als stuur- en ontwikkelinstrument. 

Het werken met een dashboard vraagt van de eigenaar: 

 Analyseren: hoe staan de meters? Waarom staan de meters zo? 

 Rapporteren: communiceren over de stand van zaken naar relevante 

organisatieonderdelen / collega’s. Rapporteren betekent ook 

betrouwbaar, volledig en op het juiste moment.  

 Reageren: verantwoordelijkheid nemen en daaruit juist handelen. 

 Realiseren: we doen de goede dingen goed. 

 

De in het dashboard gestelde ambitie wordt per school vastgesteld in wat kan 

en wat moet. 

Frequent vindt een gesprek plaats tussen de directie en de bestuurder over de 

kwaliteit(zorg) op school. Hierin worden per school alle bovengenoemde 

kwaliteitsindicatoren toegelicht. Normaliter moet een gesprek over de 

rapportage in de frequentie van één keer per jaar voldoende zijn.  De 

bestuurder heeft altijd inzage in de onderdelen waarop deze rapportage 

gebaseerd is.  

 

5.  Wat is het ontwikkelvermogen van de scholen? 

Het totaal aan informatie stelt de bestuurder in staat antwoord te geven op de 

vraag wat het ontwikkelvermogen van de school is: 

Deze vraag is door de bestuurder te beantwoorden door een oordeel te geven 

over de wijze waarop de school is omgegaan met gegevens uit de totale 

rapportage. In de schoolontwikkelplannen is aangegeven welke ontwikkelpunten 

de school opgepakt heeft. Deze punten moeten in lijn liggen met eventuele 

trends die uit opbrengsten te lezen zijn of uit een te beperkt huidig resultaat 

van de gemeten opbrengsten. Dit geldt voor alle bovengenoemde 

kwaliteitsindicatoren. 

Elk ontwikkelpunt in het schoolontwikkelplan wordt helder omschreven en geeft 

duidelijk de aanleiding, de prioriteit, de urgentie en de tussentijdse stappen aan 

in een heldere planning. Zichtbare resultaten moeten in de evaluatie worden 
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benoemd. Is meer dan 80% van de gestelde doelen gerealiseerd, dan beschikt 

de school over voldoende ontwikkelvermogen. 

Het spreekt voor zich dat de opbrengsten van de scholen aansluiten bij de 

jaarlijks aangepaste notitie analyse en waardering van opbrengsten van de 

inspectie. 
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5. Personeel 
 

In 2015 is een deel van de zogenaamde “tender werkplezier” uitgevoerd. Dit in 

samenwerking met het Participatiefonds. Doel hiervan het personeel in de 

gelegenheid te stellen leren om te gaan met werkdruk. In 2016 zal dit vervolg 

hebben. Plannen zijn hiervoor nog in ontwikkeling. 

 

In 2015 is besloten om vanaf kalenderjaar 2016 elke leerkracht een assessment 

aan te bieden. Hoewel we ervan uitgaan dat elke leerkracht op dit aanbod 

ingaat, verplicht is het niet. Drie assessoren, in dienst van SPOG, hebben in 

2013 en 2014 een opleiding gevolgd in het afnemen van de zogenaamde 

competentiethermometer. Dit assessment is goed gekeurd als instrument in het 

leerkrachtregister. 

 

Van de site van de competentiethermometer (www.ctmeter.nl):  
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In 2015 is eveneens de nieuwe cyclus ontwikkelen en beoordelen ingevoerd. 
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6. Huisvesting 
 

In 2015 is er op het gebied van huisvesting weinig gebeurd. Dit jaar hebben we 

vooral gebruikt op een heroriëntatie op onderhoud.  

 

De scholen hebben een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor groot 

onderhoud m.u.v. basisschool Op de Heuvel (eigendom van 

woningbouwcoöperatie). De plannen zijn in 2015 up to date gemaakt door het 

bedrijf “van Kessel en Janssen”.  Medio 2016 wordt de digitale MJOP opgeleverd 

met daaraan gekoppeld een actueel investeringsplan onderhoud. 

 

Daarnaast neemt SPOG deel aan een regionaal overleg met schoolbesturen uit 

eveneens de gemeente Berg en Dal, Heumen en Wijchen. Dit overleg met 

gesubsidieerde procesbegeleiding door het ministerie moet de komende 

maanden antwoord geven op de vraag: Hoe ga ik om met krimp? Penvoerder 

van dit traject is SPOCONDOR, Beek. 

 

Een Europese aanbesteding heeft op het gebied van schoonmaak 

plaatsgevonden in 2014. Deze heeft geresulteerd in een wijziging in de 

uitvoering. Uitvoerder is sinds 1 augustus 2014 het bedrijf TEMCO.  
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7. Overige zaken 
 

Gemeente 

Het afgelopen jaar heeft er veel contact met de gemeente plaatsgevonden, 

zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Veel zaken kwamen daarbij aan de 

orde zoals: 

 

 Bouwkundige zaken; 

o Afhandeling nieuwbouw Op de Heuvel 

o Afhandeling vervangende nieuwbouw ’t Vossenhol 

 Kanteling WMO 

 VVE 

 Stuurgroep SAMEN 

 Invoering sociale teams; 

 

Het contact met de gemeente is goed te noemen.  

 

Sociale teams 

De gemeente en het schoolbestuur hebben het Groesbeekse deel in drie delen 

verdeeld nl.: 

 Groesbeek-Noord; 

Op de Heuvel – Adelbrecht Windekind en Carolus (in de wetenschap dat deze 

school een regionale functie heeft) 

 Groesbeek-Zuid; 

’t Vossenhol – De Sieppe, De Horst (Op de Horst), Breedeweg (BS Breedeweg) 

 Berg en Dal (Titus Brandsma) 

 

Versterking samenwerking DOMINO, kinderopvang/PSZ/BSO 

De samenwerking tussen DOMINO en SPOG is in 2015 verder versterkt. Deze 

samenwerkingsversterking is in 2014 ingezet. Ook in dat jaar waren er al duidelijk 

zichtbare resultaten. In 2015 hebben DOMINO en SPOG het gezamenlijke gezicht weten 

te zijn in een goede opvang en onderwijscombinatie met één uitstraling. We mogen met 

recht zeggen dat SPOG en DOMINO zusterorganisaties zijn. Natuurlijk hebben beide 

organisaties strikt gescheiden financiële stromen en verantwoordingen, alsmede 

gescheiden administratie. 

 

 

Afhandeling van klachten 

Bij de bestuurder zijn in 2015 geen klachten ingediend. 
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8. Financiën 
 

 

8.1 Financieel beleid 

 

St. Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) stelt per schooljaar een personele 

begroting en per boekjaar een materiële (MI) begroting op. In het kader van de 

planning en control cyclus wordt door het jaar heen periodiek de ontwikkeling 

van de exploitatie ten opzichte van de begroting gemonitord door middel van 

financiële managementrapportages (‘Maraps’ geheten). Clusterdirecteuren 

leggen periodiek verantwoording af aan de bestuurder, ook op het gebied van 

financiën betreffende het gerealiseerde resultaat van onder hen ressorterende 

scholen. Elk boekjaar wordt er in het jaarverslag tevens door middel van 

prestatie indicatoren verantwoording afgelegd op het gebied van onderwijs, 

personeel en financiën in relatie tot de doelstellingen.  

 

De te verwachten verdere daling van het leerlingenaantal in het voedingsgebied 

van SPOG is onder meer verwerkt in het meerjaren formatieplan van de 

stichting. In dit plan zijn de te verwachten formatieve ontwikkelingen voor de 

komende jaren vastgelegd. Jaarlijks wordt bezien met welk percentage het 

leerlingenaantal is gedaald t.o.v. het voorgaande jaar en wordt de 

meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren gecorrigeerd. 

 

Het afschrijvingsbeleid is er op gericht dat investeringen beneden € 500 niet 

worden geactiveerd. Investeringen boven deze grens worden geactiveerd en 

lineair afgeschreven zonder hierbij rekening te houden met een restwaarde. 

Investeringen worden afgeschreven na het jaar van aanschaf. Hierbij worden de 

volgende afschrijvingstermijnen aangehouden: 

 

Categorie Afschrijvingstermijn 

in maanden en % per 

jaar 

Gebouwen 480 en 2,5% 

Verbouwingen 300 en 4,0% 

Machines en installaties 180 en 6,7% 

Meubilair  120-360 en 3,3-

10,0% 

Inventaris en apparatuur 120 en 10,0% 

Leermiddelen   96-144 en 8,3 – 

12,5% 

Overige materiële vaste activa 180 en 6,7% 

ICT apparatuur  36-60 en 20,0 – 

33,3% 
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8.2 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid  

 

De volgende onderwerpen zijn als onderdeel van het financiële beleid in het 

afgelopen jaar uitgevoerd: 

 opstellen van de jaarrekening 2015; 

 opstellen van de jaarbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-

2018; 

 opstellen van periodieke Maraps (inclusief dekkingsoverzichten personeel 

en MI). 

 

 

8.3 Samenvatting jaarrekening 2015 

 

Hierna vindt u een samenvatting van de exploitatie over 2015, de balans per 

31 december 2015 en een overzicht van de belangrijkste kengetallen. Daarna 

wordt op hoofdlijnen een analyse gegeven van:  

 De exploitatie 2015 ten opzichte van de begroting; 

 De balans per 31 december 2015 ten opzichte van de balans per 31 

december 2014; 

 De financiële kengetallen. 

 

 

8.4 Financiële positie op de balans per 31-12-2015 (x € 1) 

 

Activa 31-12-2015 31-12-2014 Passiva 31-12-2015 31-12-2014 

Materiële vaste activa 1.942.071 2.114.059 Eigen vermogen 3.768.723 4.187.259 

Financiële vaste  

activa 0 701.174 

 

  

      

Vorderingen 2.020.480 2.058.862 Voorzieningen 86.058      86.335 

      

Liquide middelen 201.068 269.325 

Kortlopende 

schulden 776.828     869.826 

Totaal 4.631.609 5.143.420 Totaal 4.631.609 5.143.420 

 

 

Toelichting op de balans 

 

Vergeleken met de stand van een jaar geleden is de waarde van de materiële 

vaste activa op 31 december 2015 afgenomen met bijna € 172.000. Dit komt 

omdat er minder geïnvesteerd is in inventaris en apparatuur dan in 2014 (-€ 

152.000). Er is bijna € 84.000 geïnvesteerd in 2015.  
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SPOG heeft haar effecten bij Rabobank (effecten) t.w.v. € 701.174 verkocht. 

Door deze desinvestering staat de boekwaarde van financiële vaste activa per 

31-12-2015 op € 0. De verkoopwaarde van de effectenportefeuille is 

gewaardeerd op € 467.990 (excl. rente). De reden voor de desinvestering ligt in 

het feit dat, bij een conservatieve beleggingsstrategie, het rendement op korte 

en midden-lange termijn te laag zou zijn om de fondskosten te kunnen dekken. 

De gerealiseerde koerswinst bedraagt € 41.547 welke in het resultaat verwerkt 

zijn. 

 

De vorderingen zijn met ca. € 38.000 (afgerond) afgenomen in vergelijking met 

de stand ultimo 2014. Een belangrijke oorzaak van de afname wordt gevormd 

door het nul saldo bij debiteuren (verschil van ca. € 138.000 t.o.v. ultimo 

2014), Ministerie OCW met € 31.000 en overlopende activa met € 109.000. 

Daarnaast is de vordering op gemeente Groesbeek met 

€ 197.000 (huisvesting) gestegen.  

  

De liquide middelen zijn met ruim € 68.000 (afgerond) afgenomen. Dit komt 

voornamelijk door de investeringen (€ 84.000) en de afname van kortlopende 

schulden met € 93.000. Daarnaast is € 701.000 (afgerond) toegevoegd aan de 

middelen wegens verkoop van de effecten (obligaties) en eveneens de 

koerswinst van de effecten t.w.v. € 56.000 (afgerond).  

Het kasstroomoverzicht laat de volgende verdeling zien:  

 operationele activiteiten  - € 741.281 

 investeringsactiviteiten   € 617.479 

 financieringsactiviteiten   €   55.544  

 

Het eigen vermogen is gedaald met ruim € 418.000 t.o.v. ultimo 2014 als 

gevolg van de bestemming van het negatieve resultaat uit 2015. 

 

De personele voorzieningen zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de 

stand per ultimo 2014. De voorziening betreft enkel voor jubilea. Het 

beginsaldo was € 80.000. In 2015 is ruim € 12.000 gedoteerd en ruim € 6.000 

onttrokken waardoor de voorziening jubilea per saldo op € 86.000 uitkomt. Van 

dit bedrag heeft ruim € 8.000 betrekking op kleiner dan één jaar en 

€ 78.000 langer dan één jaar.   

 

De kortlopende schulden zijn met ruim € 93.000 gedaald ten opzichte van 

ultimo 2014. De crediteuren (- € 65.000), pensioenen (- € 13.000), overige (- € 

7.000) en overlopende passiva (- € 35.000) zijn afgenomen. Daarentegen is de 

schuld uit hoofde van belastingen en premies is gestegen met € 26.000. 

 

Aandachtspunt vormt het verkrijgen van duidelijkheid over de vordering op 

gemeente Berg en Dal (voorheen Groesbeek) ad € 1.350.000 (afgerond) en de 

versterking van de  liquiditeitspositie van de Stichting. 
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8.5 Baten en Lasten 

 

  Realisatie 2015 Begroting 

2015 

Realisatie 2014 

Baten    

Rijksbijdragen OCW 7.531.119 7.232.235 7.027.918 

Overige 

overheidsbijdragen 133.518 

105.760 

86.753 

Overige baten 272.344 274.780 491.405 

Totale baten 7.936.981 7.612.775 7.606.076 

 

   

Lasten    

Personeelslasten 6.878.359 6.221.719 6.861.555 

Afschrijvingen 255.680 249.146 223.224 

Huisvestingslasten 547.113 639.345 492.926 

Overige instellingslasten  728.326 503.271 913.558 

Totale lasten 8.409.478 7.613.481 8.491.263 

 

     Realisatie 2015 Begroting 

2015 

Realisatie 2014 

Saldo baten en lasten -472.497 -705 -885.187 

    

Financiële baten en lasten 53.961 43.360 80.795 

Exploitatieresultaat  -418.536 42.655 -804.392 

 

 

   

Het exploitatieresultaat van € 418.536 negatief wordt hieronder gespecificeerd 

en toegelicht: 
 

A) Realisatie versus begroting 

In de begroting 2015 werd uitgegaan van een positief resultaat van  €   42.655 

De realisatie 2015 geeft een negatief resultaat van  € 418.536 

De afwijking is daardoor negatief, en bedraagt € 461.191 

 

Op het genoemde exploitatieresultaat (€ 418.536) drukt € 133.346 uit het 

boekjaar 2014. Dit bedrag heeft betrekking op een ten onrechte 

opgenomen vordering per 31-12-2014 op het Vervangingsfonds door het 

toenmalige administratiekantoor. Achteraf bleek echter dat dit bedrag twee 

keer als vordering opgevoerd was. Indien deze omissie niet had 

plaatsgevonden was het resultaat € 285.190 negatief geweest.  
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Toelichting op de exploitatie 
 

Baten 

Tegenover de begrote baten ad € 7.612.775 staan de gerealiseerde baten ad € 

7.936.981. Dit geeft een positief verschil van € 324.206.  

Dit komt voor het grootste deel door de stijging van de normatieve 

Rijksbijdragen van het Ministerie van OCW ad € 298.884 (voornamelijk door de 

vergoedingen personele en materiële instandhouding = € 84.733, niet-

geoormerkte subsidies o.a. Prestatiebox PO, bijzondere bekostiging 

samenvoeging en impulsgebieden = € 129.945 en SWV Stromenland passend 

onderwijs = € 147.853).  

Eveneens door de stijging van overheidsbijdragen c.q. gemeentelijke subsidies 

ad € 27.758. 

De realisatie van de post ‘overige baten’ is vrijwel gelijk aan de begroting.  

 
 

De Rijksbijdragen voor het personeel voor het kalenderjaar 2015 worden als 
volgt samengesteld: 

1. voor de periode januari 2015 t/m juli 2015 werd de bijdrage berekend 

op basis van de peildatum 01 oktober 2013 (schooljaar 2014-2015). Er 

waren toen 605 leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar en 755 leerlingen in 

de leeftijd 8 t/m 12 jaar. SBO Carolusschool had 88 leerlingen. Totaal 

aantal was 1448 leerlingen. 

2. voor de periode augustus 2015 t/m december 2015 werd de bijdrage 

berekend op basis van de peildatum 01 oktober 2014 (schooljaar 2015-

2016). Er waren toen 594 leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar en 736 

leerlingen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar. SBO Carolusschool had 85 

leerlingen. Totaal is dit 1415 leerlingen. 

 

 

oktober 2013 percentage 

 

 oktober 2014 percentage 

4-7 jaar 605 41,78% 

 

4-7 jaar 594 41,98% 

8-12 jaar 755 52,14% 

 

8-12 jaar 736 52,01% 

SBaO Carolus 88 6,08%  SBaO Carolus 85 6,01% 

totaal 1448 100,00% 

 

totaal 1415 100,00% 

 

De Rijksbijdragen voor onderbouwleerlingen, 4-7 jarigen, zijn hoger dan voor 

de bovenbouwleerlingen, 8-12 jaar.  

De bekostiging van SBO vindt nog steeds op basis van de basisbekostiging en 

ondersteuningsbekostiging plaats. De basisbekostiging behelst een toekenning 

per leerling die overeenkomt met de bekostiging van een leerling in het 

reguliere onderwijs. De ondersteuningsbekostiging houdt de bekostiging in voor 

een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en differentieert naar de aard 

en omvang van de normatief vastgestelde ondersteuning. Dit betekent voor het 

SBO dat het Rijk op basis van de teldatum de basisbekostiging toekent aan het 
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SBO plus het ondersteuningsbudget voor 2% van het aantal leerlingen van het 

samenwerkingsverband.  

 

Met betrekking tot bovenstaande getallen kan het volgende gezegd worden. Op 

01-10-2014 was er een daling van 11 leerlingen in de categorie 4-7 jarigen 

t.o.v. de peildatum 01-10-2013 (594-605 lln.). In de categorie 8-12 jarigen was 

eveneens een daling van 19 leerlingen op  

01-10-2014 t.o.v. 01-10-2013 (736-755 lln.). Bij SBO Carolusschool is 

eveneens sprake van een daling van 3 leerlingen per 01-10-2014 t.o.v. 2013. 

 

 

Indexatie personele bekostiging 2015: 

De kabinetsbijdrage voor de gestegen arbeidskosten 2015 is op grond van de 

referentiesystematiek vastgesteld op 0,44%. Deze indexatie voor 2015 was al 

verwerkt in de bekostiging 2014-2015 voor de eerste zeven maanden van 

2015. Nu is deze in de aangepaste regeling personele bekostiging ook verwerkt 

voor de laatste vijf maanden van 2015, (bron: PO-Raad, 04-11-2015).  

 

 

Prestatiebox: 

Deze bekostiging is een onderdeel van de reguliere lumpsum. SPOG heeft in 

2015 € 132.739 ontvangen. Dit is een zogenoemde ‘niet-geoormerkte’ bijdrage 

(bestedingsvrijheid bij de inzet van middelen t.b.v. streefdoelen). Het bevoegd 

gezag is echter verplicht om aanvullende relevante informatie te verstrekken 

over de ambities en doelstellingen, resultaten en ook daarvoor ingezette 

middelen. De verantwoording over bereikte prestaties evenals de besteding 

loopt via het Jaarverslag. In maart en november van het verslagjaar heeft het 

bevoegd gezag € 132.739 ontvangen (€ 171.432 = begroot). Deze bekostiging 

dient ter bevordering van professionalisering van leraren en schoolleiders, 

opbrengstgericht werken, evenals van cultuureducatie.  
 

 

Lasten 

Tegenover de totale begroting ad € 7.613.481 staan de gerealiseerde lasten 

over 2015 

ad € 8.409.478. De overschrijding bedraagt € 795.997. Het nadelige verschil 

kan als volgt worden gespecificeerd: personeel € 656.641 hoger, afschrijvingen 

€ 6.534 hoger, huisvesting € 92.232 lager en overige instellingslasten €225.055 

hoger.  

 

De overschrijding van personeelslasten (€ 656.641) t.o.v. de begroting laat zich 

als volgt verklaren: lonen en salarissen inclusief uitkeringen (Vf en UWV)         

€ 474.583 hoger en *overige personele lasten (inclusief payrollers) € 182.058 

hoger.  
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Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 103 werknemers in dienst op basis 

van een volledig dienstverband (2014 = 106). 

 

*De realisatie van de overige personele lasten laat zich als volgt verklaren: 

 personeelskantine = €    6.169 

 Arbo-kosten  = €   16.718 

 nascholing  = € 203.639 

 uitbesteding derden = € 198.183 

 overige  = €   12.443 

 

De afschrijvingen tonen een overschrijding van € 6.534 t.o.v. de begroting. 

Deze overschrijding kan als volgt worden verklaard: gebouwen en terreinen = € 

13.213 hoger en de post ‘inventaris en apparatuur’ = € 6.306 lager.  

  

De realisatie van huisvestingslasten ad € 547.113 is lager dan de begroting. De 

onderschrijding bedraagt € 92.232. De onderschrijding laat zich als volgt 

verklaren: 

vrijval dotatie onderhoudsvoorziening t.o.v. de begroting bedraagt € 219.653 

lager, eveneens de post ‘energie en water’ € 17.398. De volgende budgetten 

zijn echter overschreden, t.w. ‘schoonmaak’ (€ 51.232), ‘huur en gebruik 

gymzaal’ (€ 42.313), ‘klein onderhoud en exploitatie’ (€ 27.807), ‘overige 

huisvestingslasten’ (€ 9.874), ‘heffingen’ (€ 9.605) en ‘tuinonderhoud’ (€ 

5.002).  

 

De overschrijding van overige instellingslasten (€ 225.055) t.o.v. de begroting 

laat zich als volgt verklaren: administratie- en beheerlasten ad € 116.757 

hoger, inventaris en apparatuur ad € 47.647 hoger, overige ad € 60.651 hoger. 

De grootste overschrijding zit voornamelijk in de post ‘administratie en beheer’ 

(€ 106.150), ‘inventaris, apparatuur en leermiddelen’ 

(€ 46.219), ‘buitenschoolse c.q. bijzondere activiteiten’ (€ 21.680 = niet 

begroot), ‘culturele vorming’ (€ 14.421), ‘telefoon- en portokosten’ (€ 10.680), 

‘reproductiekosten, drukwerk en schoolgids’ (€ 9.559) en ‘contributies’ (€ 

6.311). 

 

Financiële baten en lasten 

De totale stijging t.o.v. de begroting bedraagt € 10.601.  
De baten financiële vaste activa en effecten bedragen € 55.544. In dit bedrag is 
een koerswinst van € 41.547 gerealiseerd op de verkoopwaarde van de 
effectenportefeuille t.w.v. € 450.000 (begroot = €45.000).  

 

 

8.6 Investeringen en financieringsbeleid 

Net als in het boekjaar 2014 is de liquiditeitspositie van de stichting per ultimo 

boekjaar 2015 noch verslechterd noch verbeterd. Dit blijkt uit het feit dat de 

investeringen ad € 83.695 wederom uit eigen middelen gefinancierd zijn. De 

verdeling hiervan is als volgt: gebouwen en terreinen = € 6.622 (7,91%), 
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inventaris en apparatuur = € 13.917 (16,63%), leermiddelen = € 53.792 

(64,27%) en overige materiële vaste activa = € 9.364 (11,19%)  

Er waren geen desinvesteringen in 2015.  

 

De totale balanswaarde van materiële vaste activa bedraagt € 1.942.071 (2014 

=  

€ 2.114.059). Deze waarde kan als volgt verdeeld worden in ‘gebouwen’ voor 

€ 560.800 (2014 = € 584.282 ), ‘inventaris en apparatuur’ voor € 932.152 

(2014 = 

€ 1.083.868), ‘leermiddelen’ voor € 248.947 (2014 = € 236.734) en ‘overige 

vaste materiële vaste activa’ voor € 200.172  (2014 = € 209.175). 

 

 

8.7 Treasurystatuut 

De stichting heeft een treasurystatuut waarin het beleid ten aanzien van 

beleggen en belenen vastgelegd is. Het beleid is in overeenstemming met de 

OCW-regeling inzake beleggen en belenen. Het bevat ook een beschrijving van 

de treasuryfunctie. Gezien onze publieke functie en bekostiging, zijn de 

leidende principes bij het uitvoeren van de treasuryfunctie voorzichtigheid en 

uitlegbaarheid. Met behulp van een transparant treasurystatuut wordt beoogd 

het beheren én borgen van voldoende beschikbare liquide middelen om 

gedurende een redelijke termijn in de uitgaven van de organisatie te kunnen 

blijven voorzien.  

 

Betreffende beleggen en belenen is er enkel gebruik gemaakt van spaar-, 

deposito- en effectenrekeningen. De tegoeden van deze rekeningen zijn direct 

opeisbaar en ondergebracht bij Rabobank en ABN Amro Bank. In 2015 zijn er 

geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal.  

 

Voor elke ondernemer, dus ook voor een onderwijsinstelling, is het beschikken 

over (ruim) voldoende liquide middelen (lees: werkkapitaal) van groot belang. 

Alles valt of staat dus bij het beheersen van de kasstromen. Met andere 

woorden: wat komt er iedere maand binnen en wat gaat eruit? 
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8.8 Begroting 2016 

 

 

Baten (x € 1) 

Rijksbijdragen ministerie van OCW 7.361.071 

Overige overheidsbijdragen 106.782 

Overige baten 246.423 

Totale baten 7.714.276 

  

Lasten  

Personeelslasten 6.195.605 

Afschrijvingen 256.601 

Huisvestingslasten 568.397 

Overige instellingslasten 643.376 

Totale lasten 7.663.979 

  

Saldo baten en lasten (bedrijfsresultaat) 50.297 

  

Financiële baten en lasten  

Financiële baten 0 

Financiële lasten 1.445 

Totale financiële baten en lasten 1.445 

  

Netto-exploitatieresultaat 2016 48.852 

 

 

 

Daar waar de meerjarenbegroting een financiële trendmatige focus heeft, is de 

jaarbegroting een expliciete (kwantitatieve) koppeling tussen doelstellingen / 

focuspunten van SPOG en financiële middelen binnen het begrotingsjaar. De 

investeringsbudgetten op schoolniveau zijn afhankelijk gemaakt van het 

leerlingaantal, voor de stichting als geheel is het investeringsbudget gericht op 

het realiseren van de focuspunten. De dotatie aan de voorziening onderhoud 

gebouwen is vastgesteld op € 115.268 om onze scholen nog beter te 

onderhouden en in het licht van de reeds ingevoerde doordecentralisatie van 

groot onderhoud.   
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10. Continuïteitsparagraaf 
 

Naar aanleiding van maatregelen in het kader van versterking bestuurskracht in 

het onderwijs is door de minister de regeling jaarverslaglegging onderwijs 

uitgebreid. Dit resulteert in een verplichte continuïteitsparagraaf die dient te 

worden opgenomen in het jaarverslag. Vanzelfsprekend wil SPOG graag een 

doorkijk geven naar het voorgenomen beleid inde toekomst. Wij doen dit aan 

de hand van tabellen die zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2016-2018. 

 

De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen in deze paragraaf:  

A1 De personele bezetting in fte en leerlingaantallen realisatie verslagjaar 

en verwacht voor de komende drie jaren; 

A2 Meerjarenbegroting (bestaande uit de balans en staat van baten en 

lasten, beide voorzien van een korte toelichting); 

B1 Rapportage over het risicobeheersingssysteem; 

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden; 

B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan. 

 

A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen 

Onderstaand een overzicht van de verwachte ontwikkeling in de 

personeelsbezetting en de leerlingenaantallen (2016-2018 prognose).  

 

 
* prognose 

 

Het leerlingenaantal is dalend. De nieuwste prognoses geven voor de komende 

jaren een verdere daling van het leerlingenaantal aan. Om de krimpsituatie te 

kunnen opvangen zal de personele formatie teruggebracht worden. 

 

A2 Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting wordt tijdens het jaarlijkse begrotingstraject 

geactualiseerd. Onderstaand de begroting voor de planningsperiode 2016 tot en 

met 2018. Deze bestaat uit de balans en staat van baten en lasten. Dit is echter 

een momentopname.  

 

Betreffende de prognose van lonen en salarissen  kan worden opgemerkt dat de 

vervanging wegens ziekte en zwangerschapsverlof achterwege is gelaten omdat 

Per 01-08- 2016* 2017* 2018*

Personele bezetting in Fte’s

DIRECTIE 10,7279 10,7279 10,7279

OP 67,753 67,0996 67,0996

OOP 9,0645 9,0645 9,0645

Totaal 87,5454 86,8920 86,8920

Leerlingenaantallen per 01-10- 1318 1288 1258
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deze kosten zo goed als volledig gecompenseerd worden met uitkeringen door 

het Vervangingsfonds en UWV. Met de vervangingskosten voor eigen rekening 

zijn hierbij wel rekening gehouden. 

Het aantal fte’s (en daarmee de loonkosten) ligt boven de formatiebehoefte 

voor 2016-2017. Uit dat gegeven en het feit dat er nog sprake zal blijven van 

een daling van leerlingen, kan worden geconcludeerd dat de loonkosten in elk 

geval niet hoger kunnen/moeten worden. 

 

De Rijksbaten zijn berekend op basis van het geprognosticeerde aantal 

leerlingen en de thans bekende bekostigingsgegevens, ontleend aan de 

rekenmodellen van de PO Raad.  

 

Er wordt in de komende jaren vooral in leermethodes geïnvesteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 31-12 2015 2016 2017 2018

ACTIVA

MVA (materiële vaste activa) 1.942.071 1.831.391 1.770.711 1.735.031

Gebouwen en terreinen 560.800 555.697 555.594 555.491

Inventaris en apparatuur 932.152 791.520 680.888 575.256

Leermiddelen 248.947 282.369 320.791 389.213

Overgie MVA 200.172 201.805 213.438 215.071

FVA (financiële vaste activa = effecten) 0 0 0 0

Vorderingen 2.020.480 2.020.480 2.020.480 2.020.480

Effecten 467.990 0 0 0

Liquidemiddelen 201.068 841.317 965.825 962.844

TOTAAL 4.631.609 4.693.188 4.757.016 4.718.355

PASSIVA

EV 3.768.723 3.817.575 3.922.594 3.883.933

Voorzieningen 86.058 85.665 82.918 82.918

Kortlopende schulden 776.828 789.948 751.504 751.504

TOTAAL 4.631.609 4.693.188 4.757.016 4.718.355
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B1 Risicobeheersings- en controlesysteem 

Het interne toezicht door de toezichthoudende Raad van Toezicht (RvT) is 

gericht op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs met als doel dat de 

onderwijskundige en maatschappelijke taak adequaat wordt ingevuld. Onder 

andere aan de hand van de managementrapportages (met financiële en niet 

financiële informatie) van het College van Bestuur is het mogelijk voor de RvT 

om het managementteam te controleren. Ten aanzien van de financiën is 

duidelijk afgesproken hoe, wanneer en met welke frequentie er gerapporteerd 

moet worden. 

De controller heeft met het administratiekantoor Dyade afspraken gemaakt over 

de frequentie en betrouwbaarheid van de periodieke managementrapportages. 

Periodiek, meestal in de maanden februari, juni, september en december 

(voorlopige cijfers) verstrekt de controller, met medewerking van Dyade,  een 

geactualiseerde financiële managementrapportage en bespreekt deze met de 

bestuurder. Deze rapportage bevat voornamelijk dekkingsoverzichten 

betreffende personeel en materiële instandhouding (MI) in relatie tot de mate 

waarin de betreffende lasten gedekt worden met daarvoor ontvangen middelen, 

de gerealiseerde exploitatiecijfers t.o.v. het periode budget van de 

verslagperiode inclusief de toelichting daarop. Vervolgens legt de bestuurder 

periodiek de verantwoording aan de RvT af over de afwijkingen tussen de 

realisatie (werkelijk) en het periode budget (norm).  

 

Staat van baten en lasten per 31-12- 2015 2016 2017 2018

BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.531.119 7.361.071 7.207.864 7.025.213

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 133.518 106.782 105.760 105.760

3.5 Overige baten 272.344 246.423 274.780 274.780

Totaal baten 7.936.981 7.714.276 7.588.404 7.405.753

LASTEN

4.1 Personeelslasten 6.878.359 6.195.605 6.019.537 5.987.394

4.2 Afschrijvingen MVA 255.680 256.601 247.348 240.519

4.3 Huisvestingslasten 547.113 568.397 570.000 570.000

4.4 Overige instellingslasten 728.326 643.376 645.000 645.000

Totaal lasten 8.409.478 7.663.979 7.481.885 7.442.913

Saldo baten en lasten -472.497 50.297 106.519 -37.161

5.1 Financiële baten 

- rente spaarrekening 338 0 0 0

- baten financiële activa (effecten) 55.544 0 0 0

5.2 Financiële lasten -1.921 -1.445 -1.500 -1.500

Saldo financiële baten en lasten 53.961 -1.445 -1.500 -1.500

NETTO-RESULTAAT -418.536 48.852 105.019 -38.661
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B2 Risico’s en onzekerheden 

Het grootste risico voor de komende jaren is de boventalligheid van het 

reguliere personeel t.o.v. de dalende inkomsten uit het Rijk. 

 

Onzekerheden t.a.v. de financiering van zorgleerlingen i.v.m. de invoering van 

passend onderwijs per 1 augustus 2014 en onduidelijkheid betreffende 

structureel aanvullende bekostiging van het Rijk, zorgen er voor dat we 

defensief (moeten) begroten. 

 

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

De toezichthouders adviseren het College van Bestuur (CvB) tijdens de 

vergadering van de Raad van Toezicht (RvT) t.a.v. diverse beleidszaken. De 

RvT en het CvB vergaderden in 2014 vier maal in gezamenlijkheid. De 

vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter van de raad met de 

voorzitter CvB. De voorzitters bespreken in de regel elke twee weken algemene 

beleidsaangelegenheden en ad hoc vraagstukken, ieder binnen hun eigen 

verantwoordelijkheid. De vergadercyclus van de raad ligt vast en wordt bepaald 

door de begroting, tussentijdse financiële rapportages, financiële jaarrekening 

en het bestuursverslag.  

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek conformeert zich aan de Code Goed 

Bestuur die de PO-raad op 21 januari 2010 heeft vastgesteld. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het bestuursverslag. 
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KENGETALLEN

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen

vermelden wij onderstaand de kengetallen:

2015 2014

Solvabiliteit (definitie 1) 81,4% 81,4%

Liquiditeit 3,5 2,7 tussen 0,5 en 1,5 kleiner dan 1

Rentabiliteit -5,2% -10,5% bovengrens van 5% laatste 3 jaar negatief

Kapitalisatiefactor 50,9% 59,3% tussen 35 - 60 % bovengrens 35 - 60 %

Weerstandsvermogen 24,3% 29,5% tussen 10 - 40 %

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

opgenomen.

Hieronder vind u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

Solvabiliteit:

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de

financieringsopbouw.

De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aanbeveling commissie 

Don:

Indicatoren 

risicoanalyse 

onderwijsinspectie

ondergrens van 30% kleiner dan 30%

81,4% 81,4% 

-5,2% 
-10,5% 

50,9% 

59,3% 

24,3% 

29,5% 

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2015 2014

Jaar 

Kengetallen* over 2015 en 2014 

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

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Eigen vermogen 3.768.723 4.187.259

Totaal vermogen 4.631.609 5.143.420

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

€ € € €

- Eigen vermogen 3.768.723 4.187.259

- Voorzieningen 86.058 86.335

Som Eigen vermogen en Voorzieningen 3.854.781 4.273.594

Totaal vermogen 4.631.609 5.143.420

De onderwijsinspectie hanteert een ondergrens van 30 %.

Liquiditeit:

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

de kortlopende schulden.

31-12-2014

€ € € €

201.068 269.325

2.020.480 2.058.862

- Effecten 467.990 -

- Voorraden - -

Vlottende activa 2.689.538 2.328.187

776.828 869.826

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

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

Kengetal 2015: 81,4%

Kengetal 2014: 81,4%

31-12-2015 31-12-2014

Kengetal 2015: 83,2%

Kengetal 2014: 83,1%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 83,2% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 16,8% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen.

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

31-12-2015

- Liquide middelen

- Vorderingen

Kortlopende schulden

Kengetal 2015: 3,5

Kengetal 2014: 2,7

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,5 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

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

De stichting heeft op 31 december 2015 de beschikking over € 201.068 aan liquide middelen en heeft daarnaast 

€ 2.020.480 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Versie: 2 / 1-6-2016 37



Jaarrekening 2015

42486 / Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, te Groesbeek

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

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van 1.

Rentabiliteit:

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de

totale baten.

Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

€ € € €

Resultaat -418.536 -804.392

- Totaal baten 7.936.981 7.606.076

- Financiële baten, bestaande uit

  posten 5.1 en 5.4 55.882 82.279

Som Totaal baten incl. Financiële baten 7.992.863 7.688.355

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

Kapitalisatiefactor:

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

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling 

van hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

31-12-2014

€ € € €

4.631.609 5.143.420

- Materiële vaste activa 

  gebouwen en terreinen 560.800 584.282

Verschil  Balans totaal en MVA geb. en terr. 4.070.809 4.559.138

Som totale baten incl. financiële baten 7.992.863 7.688.355

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

60 % voor kleine besturen)

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

binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 776.828.

De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen.

31-12-2015 31-12-2014

Kengetal 2015: -5,2%

Kengetal 2014: -10,5%

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

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 7.992.863, een resultaat behaald van € -418.536.

31-12-2015

- Balans totaal

Kengetal 2015: 50,9%

Kengetal 2014: 59,3%
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Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende

risico's op te vangen.

Definitie : Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de

rijksbijdrage OCW.

31-12-2014

€ € € €

3.768.723 4.187.259

- Materiële vaste activa 1.942.071 2.114.059

Verschil  Eigen vermogen en MVA 1.826.652 2.073.200

Rijksbijdrage OCW 7.531.119 7.027.918

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

benadrukt. 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

31-12-2015

- Eigen vermogen

Kengetal 2015: 24,3%

Kengetal 2014: 29,5%
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JAARREKENING

Versie: 2 / 1-6-2016 40



Jaarrekening 2015

42486 / Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, te Groesbeek

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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

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

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

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

euro’s.

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

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

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

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

wordt verwezen naar de toelichting.

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

Vergelijking met voorgaand jaar 

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

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie 

en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Materiële vaste activa

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

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

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

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-

termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Gebouwen 480 2,5 500

Verbouwingen 300 4,0 500

Machines en installaties 180 6,7 500

Meubilair 120-360 3,3-10,0 500

Inventaris en apparatuur 120 10,0 500

Leermiddelen 96-144 8,3-12,5 500

ICT 36-60 20,0-33,3 500

Overige materiële vaste activa 180 6,7 500

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks verantwoord in de staat van

baten en lasten.

Financiële vaste activa

Effecten

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de onder

financiële vaste activa opgenomen effecten die:

- geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille; en

- niet tot einde looptijd worden aangehouden;

gewaardeerd tegen reële waarde.

Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste verwerking worden gewaardeerd

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Effecten

Voor de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van effecten, zie toelichting effecten financiële

vaste activa. Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

bestuur is aangebracht.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

48.925    

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Pensioenvoorziening

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste 

kenmerken van de regeling zijn:

- pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

- er heeft in 2015 geen indexatie plaatsgevonden

- de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2014 98,7 %

- overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

 toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeels-

kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies orden opgenomen als overlopende activa

indien dit tot een terugstorten leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 

met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van 

de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

geenschoolactiviteiten- Algemene reserve privaat
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten

en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 

het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het jaar na aanschaf afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan 

worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2014  

(na verwerking resultaatbestemming)

1 Activa

€ € € €

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1.1 Gebouwen 560.800 584.282

1.2.2 Inventaris en apparatuur 932.152 1.083.868

1.2.3.1 Leermiddelen 248.947 236.734

1.2.3.2 Overige materiële vaste activa 200.172 209.175

1.942.071 2.114.059

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Overige effecten - 701.174

- 701.174

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.942.071 2.815.233

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren - 137.687

1.5.2 OCW 370.941 402.032

1.5.6 Gemeenten en GR's 1.350.029 1.153.527

1.5.7 Overige vorderingen 42.027 -

1.5.8 Overlopende activa 257.483 365.616

2.020.480 2.058.862

1.6 Effecten 467.990 -

1.7 Liquide middelen 201.068 269.325

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.689.538 2.328.187

TOTAAL ACTIVA 4.631.609 5.143.420

31-12-2015 31-12-2014
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2 Passiva

€ € € €

VERMOGEN

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 3.719.798 4.138.334

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 48.925 48.925

3.768.723 4.187.259

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 86.058 86.335

86.058 86.335

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 186.722 251.861

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 303.448 277.822

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 68.220 80.994

2.4.9 Overige kortlopende schulden - 6.019

2.4.10 Overlopende passiva 218.438 253.130

776.828 869.826

TOTAAL PASSIVA 4.631.609 5.143.420

31-12-2015 31-12-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.531.119 7.232.235 7.027.918

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 133.518 105.760 86.753

3.5 Overige baten 272.344 274.780 491.405

Totaal baten 7.936.981 7.612.775 7.606.076

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.878.359 6.221.719 6.861.555

4.2 Afschrijvingen vaste activa 255.680 249.146 223.224

4.3 Huisvestingslasten 547.113 639.345 492.926

4.4 Overige lasten 728.326 503.271 913.558

Totaal lasten 8.409.478 7.613.481 8.491.263

Saldo baten en lasten * -472.497 -706 -885.187

5 Financiële baten en lasten 53.961 43.360 80.795

Nettoresultaat * -418.536 42.654 -804.392

*(- is negatief)

2015 Begroot 2015 2014
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KASSTROOMOVERZICHT 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -472.497 -885.187

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 255.680 223.224

- Mutaties voorzieningen -277 -567

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 38.383 -616.378

- Kortlopende schulden -92.997 117.115

-267.201 -276.606

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 338 7.012

Betaalde interest -1.921 -1.484

-1.583 5.528

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -741.281 -1.156.265

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -83.695 -520.888

Overige investeringen in financiële vaste activa 701.174 454.647

617.479 -66.241

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 617.479 -66.241

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties eigen vermogen 55.544 75.267

55.544 75.267

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties 55.544 75.267

Mutatie liquide middelen -68.258 -1.147.239

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 269.325 1.416.564

Mutatie boekjaar liquide middelen -68.258 -1.147.239

Stand liquide middelen per  31-12 201.068 269.325

2015 2014

2015 2014
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Schoolgebouwen

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel,

doch economisch geen eigendom van de stichting.

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming

worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente.

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1.2.1.1 1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

€ € € € € € € € €

1.2.1.1 Gebouwen 710.576 126.295 584.282 6.622 - 30.103 717.198 156.397 560.800

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur 1.952.208 868.340 1.083.868 13.917 - 165.632 1.966.124 1.033.973 932.152

1.2.3.1 Leermiddelen 593.766 357.033 236.734 53.792 - 41.578 647.558 398.611 248.947

1.2.3.2 Ov. materiële vaste activa 275.498 66.323 209.175 9.364 - 18.367 284.862 84.690 200.172

Totaal materiële vaste 

activa 3.532.048 1.417.991 2.114.059 83.695 - 255.680 3.615.742 1.673.671 1.942.071

        

1.3 Financiële vaste activa

Boek- Investe- Desinves Boek-

waarde ringen teringen waarde

1.3.6 Overige effecten 1-1-2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € €

1.3.6.1.2 Overige obligaties 701.174 - 701.174 -

Totaal overige effecten 701.174 - 701.174 -

Op 21 januari 2016 zijn alle obligaties verkocht. Zie onder 1.6.2 Effecten

Boek- Verstrekte Aflossingen Resultaat Boek-

waarde leningen en en desin- waarde

investeringen vesteringen

1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € €

Totaal financiële 

vaste activa 701.174 - 701.174 - -

Gebouwen
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Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

€ € € €

1.5.1 Debiteuren - 137.687

Totaal debiteuren - 137.687

1.5.2 OCW

€ € € €

1.5.2.1 Personeel 370.941 402.032

Totaal OCW 370.941 402.032

1.5.6 Gemeenten en GR's

€ € € €

1.5.6.2 OZB en heffingen 36.139 -

1.5.6.3 Additionele aanvragen 1.163.776 1.153.527

1.5.6.4 Overige 150.114 -

Totaal Gemeenten en GR's 1.350.029 1.153.527

1.5.7 Overige vorderingen

€ € € €

1.5.7.3 Vervangingsfonds 39.155 -

2.4.9.4 Netto salarissen 2.314 -

Totaal personeel 41.469 -

1.5.7.11 Huur en medegebruik 558 -

Totaal overig 558 -

Totaal overige vorderingen 42.027 -

1.5.8 Overlopende activa

€ € € €

1.5.8.1 Vooruitbetaalde posten 14.408 40.575

Totaal vooruitbetaalde kosten 14.408 40.575

1.5.8.3 Nog te ontvangen posten 236.964 304.665

1.5.8.5 Rente 6.111 20.376

Totaal overige overlopende activa 243.075 325.041

Totaal overlopende activa 257.483 365.616

1.6 Effecten

Boek- Investe- Desinveste- Boek-

waarde ringen ringen waarde

1-1-2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € €

1.6.2 Obligaties - 467.990 - 467.990

Totaal effecten - 467.990 - 467.990

Op 21 januari 2016 zijn alle obligaties verkocht. Zie financiële vaste activa 1.3.6.

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015

31-12-2015
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1.7 Liquide middelen

€ € € €

1.7.1 Kasmiddelen - 57

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 131.394 216.196

1.7.3 Deposito's 69.674 53.072

Totaal liquide middelen 201.068 269.325

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

31-12-2015 31-12-2014
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.1 Algemene reserves 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 4.138.334 -418.536 - 3.719.798

Totaal algemene reserve 4.138.334 -418.536 - 3.719.798

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 48.925 - - 48.925

Totaal bestemmingsreserves privaat 48.925 - - 48.925

Stand per Resultaat Overige Stand per

1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

Totaal eigen vermogen 4.187.259 -418.536 - 3.768.723

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Rente mutatie Stand per Kortlopende Langlopende

1-1-2015 (bij contante 31-12-2015 deel deel

2.2.1 Personeelsvoorzieningen waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.5 Voorziening Jubilea 79.896 12.431 6.269 - 86.058 8.448 77.610

2.2.1.1 Voorziening personeel algemeen 6.439 - - 6.439 - -

Totaal personeelsvoorzieningen 86.335 12.431 6.269 6.439 - 86.058 8.448 77.610

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Rente mutatie Stand per Kortlopende Langlopende

1-1-2015 (bij contante 31-12-2015 deel deel

waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

Totaal voorzieningen 86.335 12.431 6.269 6.439 - 86.058 8.448 77.610

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren

€ € € €

2.4.3 Crediteuren 186.722 251.861

Totaal Crediteuren 186.722 251.861

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ € € €

2.4.7.1 Loonheffing 265.981 241.364

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 37.467 36.458

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 303.448 277.822

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014
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2.4.8 Schulden terzake pensioenen

€ € € €

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 68.220 80.994

Totaal schulden terzake van pensioenen 68.220 80.994

2.4.9 Overige kortlopende schulden

€ € € €

2.4.9.4 Netto salarissen - 6.019

Totaal overige kortlopende schulden - 6.019

2.4.10 Overlopende passiva

€ € € €

2.4.10.3 Vakantiegeld en -dagen 198.495 204.238

2.4.10.8 Rente 1.160 1.968

2.4.10.9 Vooruitontvangen subsidies Gemeente - 2.750

2.4.10.11 Overige overlopende passiva 18.783 44.174

Totaal overlopende passiva 218.438 253.130

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie afgerond

Kenmerk Datum Ja / Nee

Lerarenbeurs 707613-1 17-09-2015 Nee

Lerarenbeurs 707472-1 17-09-2015 Nee

Toewijzing
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 6.756.331 6.671.598 6.738.338

Totaal Rijksbijdrage OCW 6.756.331 6.671.598 6.738.338

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW - 63.647 -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 305.935 175.990 289.580

Totaal overige subsidies OCW 305.935 239.637 289.580

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 468.853 321.000 -

Totaal Rijksbijdragen 7.531.119 7.232.235 7.027.918

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 

- subsidies 133.518 105.760 86.753

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 133.518 105.760 86.753

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 74.621 89.050 22.199

3.5.2 Detachering personeel 96.894 - -

3.5.4 Sponsoring 2.504 - 6.358

3.5.5 Ouderbijdragen 7.295 2.100 6.611

3.5.6.2 Overige* 91.030 183.630 456.237

Totaal overige baten 272.344 274.780 491.405

Totaal baten 7.936.981 7.612.775 7.606.076

* Specificatie Overige

GHUM - - 178.469

Bijdragen van derden 8.276 - 47.373

Vervangingsfonds premiedifferentiatie 17.967 - -

Stg. Cultuurmij. Oost - - 31.092

Diversen 64.787 183.630 199.303

3.5.6.2 Totaal Overige 91.030 183.630 456.237

2014Begroot 2015

Begroot 2015

2015

Begroot 2015

2014

2015

2015

2014
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 4.946.217 5.984.081 4.757.666

4.1.1.2.1 Sociale lasten 612.886 - 1.135.788

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 187.826 - -

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 271.208 - -

4.1.1.3 Pensioenpremies 597.308 - 693.978

Totaal lonen en salarissen 6.615.445 5.984.081 6.587.432

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 5.992 - 14.085

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 5.214 - 439.142

4.1.2.3 Overig 437.152 266.300 267.655

Totaal overige personele lasten 448.358 266.300 720.882

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 143.501 28.663 446.759

4.1.3.3 Overige uitkeringen 41.943 - -

Af: Uitkeringen 185.444 28.663 446.759

Totaal personele lasten 6.878.359 6.221.718 6.861.555

* Specificatie Overig

Personeelskantine 6.169 7.800 8.897

Arbo-kosten 16.718 8.000 7.470

Nascholing 203.639 150.000 196.721

Uitbesteding derden 198.183 70.000 25.424

Overig 12.443 30.500 29.143

4.1.2.3 Totaal overige personele kosten 437.152 266.300 267.655

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 103 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 106).

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 30.103 16.890 18.609

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 165.632 171.938 151.583

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 59.945 60.318 53.032

Totaal afschrijvingen 255.680 249.146 223.224

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur en gebruik gymzaal 109.375 67.062 53.838

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 37.357 9.550 22.826

4.3.4 Energie en water 104.112 121.510 130.236

4.3.5 Schoonmaakkosten 218.582 167.350 209.281

4.3.6 Heffingen 26.505 16.900 24.074

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening - 219.653 -

4.3.8.1 Tuinonderhoud 6.352 1.350 -

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 2.836 3.850 9.534

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 41.994 32.120 43.137

Totaal huisvestingslasten 547.113 639.345 492.926

2015 2014Begroot 2015

Begroot 20152015 2014

2015 2014Begroot 2015
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 219.650 113.500 377.887

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.244 - -

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 22.730 12.050 30.384

4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.083 2.400 -

Totaal administratie- en beheerslasten 244.707 127.950 408.271

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 223.119 176.900 272.906

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 4.008 2.580 1.005

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 227.127 179.480 273.911

4.4.4.2 Representatiekosten 16.635 13.550 16.372

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 21.680 - 12.195

4.4.4.7 Contributies 21.861 15.550 12.455

4.4.4.8 Abonnementen 9.201 10.950 -

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 2.605 4.480 1.954

4.4.4.10 Verzekeringen 5.648 5.700 5.424

4.4.4.11 Overige 19.029 5.550 27.466

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 108.559 99.000 106.737

4.4.4.13 Toetsen en testen 4.942 9.150 9.177

4.4.4.14 Culturele vorming 46.332 31.911 39.596

Totaal overige 256.492 195.841 231.376

Totaal overige lasten 728.326 503.271 913.558

€ € € € € €

4.4.1.1.a Controle van de jaarrekening 8.232 7.500 8.815

8.232 7.500 8.815

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 8.409.478 7.613.480 8.491.263

Saldo baten en lasten * -472.497 -705 -885.187

Begroot 20152015

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

20142015

2014

Begroot 2015
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5 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

5.1 Rentebaten 338 - 7.012

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten 55.544 45.000 75.267

5.5 Rentelasten -1.921 -1.640 -1.484

Totaal financiële baten en lasten 53.961 43.360 80.795

Nettoresultaat * -418.536 42.655 -804.392

*- is negatief

20142015 Begroot 2015
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VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie

Het samenwerkingsverband stelt 

ondersteuningsmiddelen beschikbaar aan SPOG.

De aard van de verbondenheid tussen de verbonden 

partijen is:

Het door de schoolbesturen gezamenlijk vormgeven 

aan een stelsel, waarbij sprake is van een flexibele 

inrichting van de speciale onderwijszorg, welke 

besturen en scholen in staat stelt aan de zorgplicht te 

voldoen.

Drs. A. Huistra (Directeur Stromenland)

 

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Stromenland
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar 2015 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar

Taak-

omvang 

(fte) Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer F.G.M. Laarakker Voorzitter CvB 01-01 31-12 1,00 81.177 0 11.085 92.262 165.901

Dienstbetrekking in verslagjaar 2014 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar

Taak-

omvang 

(fte) Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer F.G.M. Laarakker Voorzitter CvB 01-01 31-12 1,00 83.353 0 12.958 96.311 165.901

Toezichthoudend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar 2015 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functiecategorie

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer P.W.C. van de Scheur Voorzitter 01-01 31-12 500 0 0 500 24.885

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer G.J. Keijsers Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer M.H.G.M. Loeffen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W.J.H.M. Klaassen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer R.P. van Bruggen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Dienstbetrekking in verslagjaar 2014 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functiecategorie

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer P.W.C. van de Scheur Voorzitter 01-01 31-12 500 0 0 500 24.885

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer G.J. Keijsers Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer M.H.G.M. Loeffen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W.J.H.M. Klaassen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer R.P. van Bruggen Lid 01-01 31-12 500 0 0 500 16.590

Gewezen Topfunctionaris

Niet van toepassing, geen gewezen topfunctionarissen met een echte of fictieve dienstbetrekking.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, geen niet-topfunctionarissen boven de norm
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er zijn geen niet uit balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.
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Groesbeek, ………………………………2016

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Voorzitter College van Bestuur:

 

F.G.M. Laarakker

Raad van Toezicht:

P.W.C. van de Scheur

G.J. Keijsers

M.G.H.J. Loeffen

W.J.H.M. Klaassen

R.P. van Bruggen

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Statutaire adres Postbus 68

Statutaire vestigingsplaats 6560 AB  Groesbeek
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OVERIGE GEGEVENS
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -418.536

Totaal resultaat -418.536

Resultaat 2015
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)

CONTROLEVERKLARING
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 024-3662260

E-mailadres:

BRIN-nummers: 06KG Op de Heuvel

07QP Titus Brandsma

06PF Op de Horst

08MN Breedeweg

09LN t Vossenhol

05ON Adelbrecht Windekind

06BC De Sieppe

01GQ SBO Carolus

F.G.M. Laarakker

frans.laarakker@spog.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

024-3662260

Postbus 68, 6560 AB  Groesbeek

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

42486

info@spog.nl

www.spog.nl
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BIJLAGEN

Versie: 2 / 1-6-2016 71



Jaarrekening 2015

42486 / Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, te Groesbeek

OCW-BIJLAGE

1.5.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2015 2015 31-12-2015

€ € € €

Personeel 2015-2016 diversen 4.936.352 2.056.813 1.705.680 351.133

Prestatiebox 2015-2016 diversen 115.230 48.013 32.498 15.515

Impulsgebieden 2015-2016 diversen 60.350 25.146 20.853 4.293

Totaal OCW 5.111.932 2.129.972 1.759.031 370.941
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