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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 
Geachte leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal en 
omstreken, 
 
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2018 van onze vereniging. 
 
Hierin geven wij u een beschrijving van het reilen en zeilen bij ons op school, zo wel op bestuurs-, directie-, team-, 
oudercommissie- en MR.-niveau. 
 
Dit stuk zal behandeld worden tijdens de ledenvergadering van 26 juni 2019. 
Tijdens deze bijeenkomst zal een korte presentatie worden geven van dit jaarverslag. 
 
We hebben dit verslag online beschikbaar gemaakt. Dit vanwege kostenbesparingen.  Het verslag is terug te vinden 
op onze website www.ommerkanaalschool.nl  
Het financiële gedeelte in dit jaarverslag is slechts een korte samenvatting. Leden en ouders die daarvoor 
belangstelling hebben kunnen het (financieel) jaarverslag in z’n geheel bekijken op school.  
Mochten er opmerkingen zijn of aanmerkingen met betrekking tot dit sociaal jaarverslag dan verzoeken wij u dit 
door te geven, zodat dit meegenomen kan worden in een volgend jaarverslag. 
We wensen u veel leesplezier toe.  
 
Namens het bestuur, 
 
A.J. Greidanus 
 

 

http://www.ommerkanaalschool.nl/
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Hoofdstuk 2 – Algemeen 

2.1 Wie zijn wij? - schoolbeschrijving 
 
2.1.1. Huidige situatie 
De naam van de school is “C.N.S. Ommerkanaal”.  Wij zijn een Protestants Christelijke basisschool die in 1931 is 
opgericht. De bestuursvorm is een vereniging, nl. “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de 
Bijbel te Ommerkanaal en omstreken”. 
Het BRIN-nummer van de school is 04pf.Het bestuursnummer is 36063.  
 
Als Christelijke basisschool proberen we te werken naar het voorbeeld van Jezus Christus. De Bijbel geeft 
voorbeelden en richtsnoeren voor ons hele handelen en dit proberen wij over te brengen op de kinderen. Vanuit 
onze Christelijke visie streven wij ernaar de kinderen te leren om respect voor elkaar te hebben en elkaar te 
waarderen. Ook moet er zorg zijn voor de natuur en het milieu in het algemeen. Het lied en het gebed zijn een 
uitdrukking en een beleving van onze relatie met God. De lessen Bijbelse Geschiedenis vormen het begin van de dag 
en nemen een belangrijke plaats in binnen de lessencyclus. 
 
2.1.2. Juridische structuur 
De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de basisschool is een vereniging.  
 
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die samen een bepaald doel willen 
verwezenlijken. Het doel van een vereniging mag niet het maken van winst zijn, om het daarna onder de leden te 
verdelen. Een vereniging mag wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten 
minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering benoemt meestal een bestuur uit haar midden. Dit bestuur 
heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de vereniging. (Bron: economiehulp.nl) 

 
Onze vereniging, ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal en 
omstreken’, voldoet aan deze omschrijving. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording 
afgelegd aan de leden. Ook wordt het bestuur door de leden gekozen. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 
3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen achtereen zitting hebben in het bestuur. De bevoegdheden en voorwaarden 
waaraan bestuursleden moeten voldoen liggen vast in de statuten van de vereniging, welke zijn vastgelegd door een 
notaris. De bestuursleden verrichten de aan hen toegewezen taken op vrijwillige basis.  
 
2.1.3. Organisatiestructuur 
Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken bij ons op school. Zij is belast met 
de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de schoolorganisatie. Er wordt elke maand 
vergaderd. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. 
 
De directeur is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Zijn bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. 
 
Het team wordt aangestuurd door de directeur. 
 
Zowel bestuur als directeur worden gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad en toezichthoudend deel van het 
bestuur. 
 
De oudercommissie is belast met een aantal praktische werkzaamheden. 
 
In het hierna volgende organogram is de organisatie in een schema weergegeven. 
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Organogram CNS Ommerkanaal 
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2.1.3. Verantwoording 
De school vervult een maatschappelijke taak en werkt met publieke middelen. Daar komt bij, dat de school uitgaat 
van een Vereniging voor Christelijk Onderwijs. De school (CNS Ommerkanaal) heeft de verplichting tegenover de 
samenleving, tegenover haar directe omgeving en in het bijzonder tegenover haar belanghebbenden zich te 
verantwoorden. Dat past ook in een transparante maatschappij, waarin belanghebbenden vragen hebben over wat 
er in de school gebeurt. Naast de scheiding tussen bestuur en toezicht, is er een goede balans tussen horizontale en 
verticale verantwoording. De zelfstandigheid van de school schept verplichtingen voor het dagelijks bestuur, het 
toezichthoudend deel van het bestuur en de directeur. 
We maken onderscheid tussen verticale en horizontale verantwoording. Verticale verantwoording is de 
verantwoording richting de diverse overheden en instanties die daarvan uit gaan. Die verticale verantwoording, met 
name op financieel gebied, neemt steeds meer tijd in beslag. Accountantscontroles, projectverantwoordingen en 
andere financiële controles hebben een steeds grotere impact. Nu richten we ons op de verantwoording naar de 
samenleving, de directe omgeving van de school, op ‘horizontale verantwoording’.  
Het bestuur van CNS Ommerkanaal hecht eraan de dialoog aan te gaan met de directe omgeving, over wat we als 
school willen bereiken (onze visie en ‘maatschappelijke opdracht’) maar ook over wat we daadwerkelijk daarin 
hebben bereikt. Dat willen we zo doen, dat die omgeving zich als het ware uitgenodigd voelt om de school feedback 
te geven. Dit doen we door: 
- draagvlak te creëren in de omgeving, om als het ware de manier waarop we bezig zijn te ‘legitimeren’  
- leren van de omgeving en zichzelf verbeteren; beter aansluiten bij de samenleving, waar onze leerlingen deel van 

uitmaken  
- rekenschap afleggen aan de samenleving; laten zien dat we transparant zijn (of zoveel mogelijk willen zijn), dat 

we integriteit proberen te waarborgen, dat we respons bieden aan de mensen om ons heen, aan onze 
belanghebbenden. 

Dit Bestuursverslag past bij deze doelstelling en is zo een belangrijk element in de meervoudige publieke 
verantwoording van de school naar de samenleving. 
 
2.1.5. Leerling- en ouderpopulatie 
De school wordt op dit moment bezocht door 68 leerlingen (01-10-2018) uit het voedingsgebied Ommerkanaal, 
Witharen, Ommen, Arriën, Balkbrug en Dedemsvaart. Het voedingsgebied is wat betreft bevolking zeer gemengd 
opgebouwd. 
Op de C.N.S. Ommerkanaal is de verdeling naar leerlingengewicht als volgt (gegevens per 01-10-2018) gewicht 1.0: 
76%; gewicht 0.3: 24%. Andere gewichten (1,2) heeft de school op de teldatum niet. De schoolbevolking is divers wat 
betreft opleidingsniveau van ouders. Op korte termijn verwachten we een lichte groei qua leerlingenaantal. Op de 
lange termijn verwachten we dat deze stabiel zal zijn.  
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2.1.6. Overige omstandigheden die de beleidskeuzes beïnvloeden 

 Onze school is een éénpitter. We hebben een zelfstandig bestuur. Het bestuur wenst dit, indien mogelijk zo te 
houden. 

 Het leerlingenaantal is momenteel ruim boven de opheffingsnorm van de gemeente Ommen. 

 Ontwikkelingen aangaande fusies van schoolverenigingen in onze regio worden met aandacht gevolgd. Er zijn in 
de gemeente Ommen nog twee andere éénpitters, te weten CBS De Schakel in Beerzerveld en CBS De Hoekstee, 
tevens in Beerzerveld. 

 Het PBBO (Plaatselijk belang) heeft zichzelf ten doel gesteld om het buurtschap een meer duurzaam karakter te 
geven. Zij betrekt de school nadrukkelijk bij haar plannen. De school wil een partner zijn in het versterken van 
het buurtschap. Ook in 2018 is er overleg geweest tussen plaatselijk belang, het buurthuis en de school. 

2.2 Waar staan wij voor? -  De missie van de school 
Het gezicht van de school zoals het vormgegeven is in de praktijk kent drie dimensies: de levensbeschouwelijke, de 
onderwijskundige  en de pedagogische identiteit. Deze hebben geleid tot de missie van onze school: 
 
Wij zien de school als de plek waar grote en kleine mensen  op een positieve wijze gaven en talenten, van zichzelf 
en anderen, door de Schepper gegeven, leren kennen, waarderen en ontwikkelen. 
 
Speerpunten van onze school zijn: 
 

- Brede zorg voor leerlingen. Zowel aan sterkere en zwakkere leerlingen. Allen krijgen hun kans talenten te 
ontwikkelen.  

- Bijdragen aan een positief Christelijke levensvisie, waar kinderen iets mee kunnen in hun leven. 
- Veel aandacht voor sociale vaardigheden. 

2.3 Wat doen wij? - de kerntaak van de school 
De kerntaak van onze school is het geven van goed onderwijs, dat enerzijds aansluit op de schoolpopulatie en 
anderzijds ervoor zorgt dat kinderen, als ze de school verlaten, voldoende kennis, vaardigheid en durf hebben 
ontwikkeld om zich te redden in het vervolgonderwijs en uiteindelijk in de maatschappij. Alle beleidsterreinen staan 
in het teken van deze kerntaak. Uit deze kerntaak vloeien een groot aantal neventaken voort, deels opgelegd door de 
wetgever, deels verlangd door ouders en deels zelf geïnitieerd. Aanhoudend zijn het team, het bestuur en de directie 
bezig om te bepalen welke neventaken bij de organisatie passen. Uitgangspunt is hierbij, dat de neventaken nooit in 
conflict mogen komen met de kerntaak, namelijk goed onderwijs geven. De neventaken staan beschreven in de 
schoolgids en incidenteel in de nieuwsbrief. 

2.4 Hoe deden we het? - De resultaten van de school 
We beperken ons in onze resultaatbeschrijving tot de schoolkeuzes die de ouders in overleg met school de afgelopen 
schooljaren hebben gemaakt en de Cito-score van de eindtoets. 

 

2.5 Speerpunten van het gevoerde beleid 
Het bestuur heeft in haar strategisch beleidsplan de volgende speerpunten geformuleerd: 
 

 Praktijkond. Vmbo-Loo Vmbo-
basis 

Vmbo-
kader 

Vmbo 
- tl 

Havo Vwo Totaal ll. Cito-score 

2018 
2017 

0 leerl. 
0 leerl. 

0 leerl.  
0 leerl. 

1 leerl. 
0 leerl. 

0 leerl.  
5 leerl. 

5 leerl.  2 leerl.  
3 leerl. 

1 leerl.  
0 leerl. 

9 leerl.  
8 leerl. 

530 
538,3 

2016 0 leerl. 1 leerl. 0 leerl. 5 leerl.  2 leerl. 1 leerl. 9 leerl. 534,2 

2015 0 leerl. 2 leerl. 0 leerl. 3 leerl.  2 leerl. 1 leerl. 10 leerl. 539,8 

2014 0 leerl. 1 leerl. 1 leerl. 1 leerl.  2 leerl. 0 leerl. 5 leerl. 525,8 

2013 0 leerl. 1 leerl. 0 leerl. 4 leerl.  5 leerl. 1 leerl. 11 leerl. 534,4 
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2.5.1 Ouder beleid (achterban) 
 
Communicatie versterken 
We willen een school zijn die gekenmerkt wordt door korte lijnen en duidelijke communicatie. Middelen die we 
hiertoe inzetten zijn: 

- Nieuwsbrieven (elke twee weken) 
- Kalender 
- Schoolgids 
- Website 
- E-mail 
- De schoolapp 

 
Ouderbetrokkenheid 
In 2018 is er een start gemaakt met het in kaart brengen van de ouderbetrokkenheid. De school heeft ogenschijnlijk 
een hoge ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Na het in kaart brengen van de betrokkenheid is er een 
ouderpanel opgericht dat zich richt op het verhogen van de ouderbetrokkenheid. De verwachting is dat dit in 2019 
afgerond zal worden.  
 
Inspraak en contact 
We willen een school zijn met een ‘lage drempel’. Ouders moeten geen belemmeringen ervaren als ze iets willen 
aankaarten. Ouders kunnen contact maken op allerlei manieren: 

- E-mail, ten aller tijde. Een reactie zal desgevraagd volgen binnen 3 maanden.  
- Telefonisch, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur 
- Mondeling, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur 
- WhatsApp, reactie binnen een dag. Buiten schooltijden alleen in geval van spoed te gebruiken.  

 
Grondslag van de school 
De identiteit van de school is een positieve factor. Veel ouders hebben bewust voor deze school gekozen vanwege de 
identiteit. Het is goed om deze kant van de school in stand te houden. 
 
Professionalisering bestuur 
Het bestuur gaat kiezen voor managementrapportages om directer betrokken te zijn op het onderwijsproces. Ook 
wordt er gezocht naar manieren om het kennisniveau van het bestuur te versterken. Het bestuur heeft contact met 
besturen in de omgeving en zoekt naar mogelijkheden om kennis te verwerven op bestuurlijk vlak.  
 
2.5.2 Financieel/ materieel beleid 
 
Groei van budget 
Ondanks een stabiel aantal leerlingen, zijn de rijksbijdragen gestegen als gevolg van indexering van de personele 
bekostiging. Hierdoor is het bedrag per leerling gestegen. Aan de andere kant is er stijging geweest van 8% van het 
loon voor onderwijzend personeel. In dit spanningsgebied is het soms moeilijk budgetteren. Daarom werken we met 
een meerjarenbegroting, zodat we alle te verwachten kosten goed in beeld hebben. 
 
Inzet van eigen middelen 
Geld moet ten goede komen aan het primaire proces. Geld sparen kan nodig zijn om investeringen in de toekomst te 
doen, maar geld is vooral bedoeld om doelen te realiseren en ten goede te laten komen aan het onderwijs aan onze 
kinderen. 
 
Personeelsbeleid 
Het verlagen van de werkdruk is speerpunt voor de komende jaren. Er zijn veel taken op het bordje van de leerkracht 
terecht gekomen. Door het opnieuw bekijken van de inrichting van onze zorg en onderwijs wordt beoordeeld welke 
taken nodig zijn en welke niet. Ook het vinden van geschikte vervangers wordt een steeds groter probleem in 
Nederland. Ook voor onze school is dit problematisch gebleken in 2018. We ondersteunen als bestuur initiatieven 
om dit probleem onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen. 
In 2018 is er een totaal bedrag van € 11.044,- voor het verlagen van werkdruk ter beschikking gesteld door het 
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ministerie van onderwijs. Van dit bedrag hebben twee leerkrachten een uitbreiding gehad van hun werktijdfactor. 
Dit is gebruikt om gerichte hulp buiten de groep te kunnen bieden en ons thematisch werken te structureren.  
 
Personeel professionaliseren 
Het bestuur zet in op scholing van het personeel. Nieuwe ideeën, inspiratie, een hoger niveau, het onderwijs aan de 
kinderen heeft er baat bij. Het komend schooljaar wordt er gebruik gemaakt van het e-learning pakket van het 
samenwerkingsverband. In de kleuterbouw wordt de methode Met Sprongen Vooruit ingevoerd. De bijbehorende 
cursussen hiervoor worden gevolgd door de leerkrachten. De nieuwe directeur volgt een opleiding leiding geven II op 
het Windesheim. In 2018 is leiding geven I met succes afgerond.  
 
2.5.3 Onderwijsbeleid 
 
Digitalisering 
In 2018 is glasvezel voor CNS Ommerkanaal gerealiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om verder te gaan met 
digitaliseren.  
De huidige methodes, die allemaal up-to-date zijn, worden ook in digitale vorm aangeboden. In 2018 is er een 
onderzoek geweest of digitalisering voor onze school een positief effect zou kunnen hebben. Geconcludeerd hebben 
we dat dit het geval is. Er wordt naar gestreefd om in 2019 digitale devices voor alle leerlingen aan te schaffen.  
 
Kleine klassen 
De school heeft zich altijd gekenmerkt door kleine klassen. In 2018 is er daarom voor gekozen om de groepen 5 en 6 
in de ochtend gescheiden les te geven. De parel dat we kleine groepen hebben, blijft daarmee in tact. De bedoeling is 
dit in stand te houden voor de komende jaren.  
 
Flexibiliteit personeel 
De leerkrachten van de school zijn flexibel inzetbaar. Ze zijn bevoegd om les te geven in alle groepen.  Dit jaar is het 
beleid om maximaal 2 leerkrachten voor een groep te hebben niet geslaagd, in verband met de eerder genoemde 
splitsing van groep 5 en 6. Dit is geaccepteerd, omdat het een gevolg is van een besluit waar we meer waarde aan 
hechten (kleine groepen). 
 
Investeren in sfeer en cultuur 
Bestuur en team willen investeren in een professionele cultuur, gecombineerd met een goede sfeer. Binnen het 
team vinden daarover gesprekken met elkaar plaats. Er is momenteel sprake van een prettige en veilige werksfeer. In 
2018 is er gewerkt aan de onderlinge communicatie.  Er zijn meerdere teamscholingen geweest aangaande 
onderlinge verschillen en communicatie.  
 
Investeren in de toekomst en de grenzen van de school 
Het voortbestaan van de school moet worden gewaarborgd door aanwas van nieuwe leerlingen. Toch blijkt dat de 
school aan de grenzen van mogelijkheden komt. Een maximum van 100 leerlingen is door het bestuur vastgesteld. 
Het gebouw voldoet weer aan de eisen van de moderne tijd.  
 
 
2.5.4 Organisatorisch beleid 
 
Zelfstandigheid 
Het beleid van de komende jaren zal erop gericht zijn om als bestuur zeggenschap te houden over het reilen en 
zeilen binnen de organisatie. Zolang de regelgeving het toelaat zal de school proberen ‘de eigen broek op te houden’. 
Ook initiatieven tot schaalvergroting die recht doen aan de eigen beslissingsbevoegdheid, worden met belangstelling 
gevolgd. Waar mogelijk wordt geparticipeerd in overlegsituaties op dit gebied. Het bestuur staat open voor elke 
vorm van samenwerking en zal dit ook naar buiten communiceren. Dat samenwerking niet hetzelfde is als 
schaalvergroting moge duidelijk zijn. Het bestuur zal de komende jaren blijven investeren in het vergroten van kennis 
op het gebied van schaalvergroting. 
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Professionalisering bestuur 
Het bestuur voelt de noodzaak tot professionalisering. Mede om bovengenoemde zelfstandigheid te kunnen 
waarborgen. In 2018 zijn meerdere bijeenkomsten bijgewoond aangaande behoud kleine besturen en de invulling 
van goed bestuur.  
 
Faciliteren directie 
Om ervoor te zorgen dat de school op de gewenste wijze wordt georganiseerd is het noodzaak dat de directeur daar 
voldoende voor gefaciliteerd wordt. Na een interimperiode door dhr. Jeroen Brouwer, van februari tot augustus 
2018 is dhr. Albert-Jan Greidanus met zijn nieuwe functie als directeur op C.N.S. Ommerkanaal begonnen. Hij wordt 
gefaciliteerd door het  bestuur en in staat gesteld om de opleiding tot leidinggevende te volgen.  
 

2.6 Resultaten van gevoerd beleid 
- De school heeft dit jaar een positief exploitatieresultaat.  
- Stabiel leerlingenaantal, met uitzicht op groei.  
- Tevreden ouders en leerlingen   
- Voldoende eindtoetsscore Cito (530). 
 



 10 

Hoofdstuk 3 – Het bestuur in 2018 

3.0. Toezicht versus besturen 
Bestuurders moeten besturen en intern toezichthouders moeten daarop toezien. Dat is eenvoudiger gezegd dan 
gedaan. De wet schrijft zoals eerder vermeld voor dat bestuur en intern toezicht gescheiden moeten worden. Er 
wordt ruimte gelaten aan de schoolbesturen om zelf te bepalen hoe men dat wil doen. In de wet is opgenomen dat 
de intern toezichthouder ten minste belast is  
met de volgende taken: 
• Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan. 
• Toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, van de code van goed bestuur en van 

de mogelijke afwijkingen. 
• Toezien op de rechtmatige verwerking en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van 

middelen verkregen op basis van de WPO. 
• Aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan de intern toezichthouder. 
• Jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en bevoegdheden zoals die hiervoor zijn 

beschreven. 

Het bestuur van de Vereniging van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal e.o. is aangesloten bij de PO-Raad. De 
Code voor Goed Bestuur, een initiatief van de PO-Raad, is van toepassing voor onze vereniging. Deze code is in 
overeenstemming met de wijzigingen in de WPO inzake de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van 
intern toezicht. Wij als bestuur van de vereniging volgen deze code vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan 
goed onderwijs voor ieder kind. Goed bestuur is vooral een kwestie van gedrag en cultuur; binnen 
onderwijsorganisaties moet een cultuur heersen waarin men elkaar aanspreekt op gedrag dat overeenkomt met de 
leidende principes. Het bestuur van de Vereniging van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal e.o. kiest voor het one-
tier model, waarbij het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. 
 
Leden van het dagelijks bestuur 
Meneer Erik Hogenkamp (voorzitter) 
Meneer Jan Reedijk (secretaris) 
Mevrouw Andrea van de  Peppel (penningmeester) 
 
Leden van de raad van Toezicht 
Mevrouw Rianne Dijk 
Mevrouw Aletta Maarssing 
Meneer Arie van Ittersum 
 
In de vergaderingen van de RvT zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken en zo nodig van advies 
voorzien: 
• Treasurystatuut 
• Financiële rapportages 
• Begroting 2018 inclusief Meerjaren Begroting 
• Strategisch Beleidsplan 
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3.1. Het afgelopen jaar 
 
3.1.1. Vergaderingen 
In het jaar 2018 heeft het bestuur 10 maal vergaderd. Waarvan één keer met het team, twee keer met de M.R. en 
één keer met de oudercommissie. 
De vergaderingen van het bestuurlijk overleg werden bijgewoond door dhr. E. Hogenkamp (voorzitter).  De 
vergaderingen van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht werden bijgewoond door  J. Limbeck (eerste half 
jaar). Het tweede deel van het jaar heeft het bestuur zich laten vertegenwoordigen door dhr. Oetze Wiersma (PCO 
NIeuwleusen). 
 
3.1.2. Bestuurlijke samenwerking andere scholen 
Er is op deelgebieden samenwerking met CBS Schakel in Beerzerveld. Met andere scholen is informeel goed contact. 
Tweemaal per jaar is er en algemeen directieoverleg tussen alle directies van het basisonderwijs in Ommen. 
Met de kleine éénpitterscholen in de omgeving is er directieoverleg. Gezocht wordt naar gezamenlijk beleid en 
kansen om risico’s te delen. De scholen die betrokken zijn: CNBS Windesheim Sibculo, CBS De Wegwijzer 
Schuinesloot, CBS de Fontein Lutten, CBS de Hoekstee Beerzerveld, CBS de Schakel Beerzerveld en CBS de Wiekslag 
uit Bruchterveld. Er is in 2018 6 maal vergadert. We hebben daarin bijvoorbeeld samengewerkt op het gebied van de 
wet op de privacy (AVG).  
 
3.1.3. invoering AVG 
In 2018 is de nieuwe wet op de privacy in werking getreden(AVG). In samenwerking met de andere éénpitters in de 
regio hebben we mevrouw Agnes Bennen benoemd als functionaris gegevensbescherming. Er zijn beleidsstukken 
aangaande de AVG opgesteld. We streven er als school naar om de privacy van leerlingen, ouders en werknemers in 
acht te nemen naar de maatstaven van de AVG.   
 
3.1.4. Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimcijfer ligt gemiddeld op 4,27% dit jaar en wordt sterk beïnvloed door langdurig verzuim in het 
eerste halfjaar. Door personele wisselingen is het ziekteverzuim in de tweede helft van het jaar op 0% blijven staan.  
 
3.1.5. Website 
Het bestuur heeft besloten tot het laten opstellen van een nieuwe website. De huidige website voldeed niet meer 
aan de eisen van de moderne tijd. De nieuwe website zal ook geschikt zijn voor mobiel gebruik. De website heeft als 
doel een informatieve functie voor zowel nieuwe als ingeschreven gezinnen te hebben.  In 2019 zal de website in de 
lucht gaan.  
 
3.1.6. Formatie en scholing 
Zoals elk jaar wordt er ook in 2018 een formatieplan en een scholingsplan opgesteld. Deze wordt door bestuur en 
M.R. goedgekeurd en vastgesteld. Door het vertrek van mevrouw Hofsink is er ruimte ontstaan voor mevrouw 
Breukelman om haar een, vooralsnog, tijdelijke benoeming te geven.   
 
3.1.7. Penningmeester 
In 2018 is dhr. Wassens afgetreden als penningmeester. Voor hem in de plaats is mevrouw Van de Peppel 
aangetreden.  
 
3.1.8. Vertrouwenspersoon 
Dhr. Van der Graaf is sinds augustus 2018 aangetreden als vertrouwenspersoon. Er zijn bij hem geen berichten 
binnengekomen die duiden op ontevreden ouders, of klachten van derden.  
 
3.1.9. Schoolgids en schoolkalender 
Zoals elk jaar wordt er ook in 2018 een schoolgids en een schoolkalender opgesteld. Deze wordt door bestuur en 
M.R. goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3.1.11. Passend onderwijs 
Passend onderwijs pakt financieel goed uit. De inkomsten en de uitgaven zijn met elkaar in balans. Onderwijskundig 
moeten we vaststellen dat het percentage zorgleerlingen nog relatief hoog is. Het zou goed zijn voor de organisatie 
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en de kwaliteit van het onderwijs als de school zou streven naar een 75 – 18 – 7 verdeling (75%onderwijsvraag, 18% 
lichte zorgvraag en 7% individueel programma) 
  

Categorie 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Alleen onderwijsvraag 60% 65% 65 

Lichte zorg 35% 30% 30 

Zware zorg (individuele plan) 5% 5% 5 

 
3.1.12 Lidmaatschap vereniging 
In 2018 is het bestuur van de vereniging actief nieuwe leden gaan werven. Dit heeft er in geresulteerd dat de 
vereniging gegroeid is van 48 naar … leden.  
 
3.1.13 zorgscan 
In 2018 is de zorg die wij bieden in kaart gebracht door een externe partij vanuit het samenwerkingsverband. De zorg 
die we bieden is voldoende bevonden, met enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben we ter harte 
genomen en zijn aan de gang gegaan deze te verbeteren.   
 
3.1.14 Procedure onderwijsconsulent 
In 2017 is een onderwijsconsulent betrokken geweest bij een verschil van inzicht tussen schoolleiding en ouders met 
betrekking tot een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Helaas heeft de gang naar de consulent niet 
geleid tot consensus en hebben ouders gemeend om een andere route te volgen dan de school had voorgesteld.  
 
3.1.15 Parkeren 
De familie Veldhuis heeft ruimte achter op het erf beschikbaar gesteld. Er is in 2018 vastgelegd dat deze 
parkeerruimte vervalt wanneer de familie Veldhuis verhuisd.  
 
3.1.16 Inspectiebezoek 
In 2019 staat er een inspectiebezoek gepland. De inspectie heeft in 2017 een nieuw toezichtskader gepresenteerd. 
Als bestuur volgen we nauw de ontwikkelingen op dit gebied. In 2019/2020 staat er een inspectiebezoek gepland 
voor onze school en bestuur.   
 
3.1.19 Herijken strategisch beleid 
In 2018 is het strategisch beleid herijkt.  De periode dat deze loopt is van 2018-2022. In 2022 zal deze opnieuw 
herijkt worden.  
 
3.1.21 Vervanging schoolmeubilair 
In 2018 is het schoolmeubilair vervangen. In alle lokalen zijn tafels van gelijke hoogte gekomen. De zithoogte van de 
stoelen is daarbij ongelijk.  
 
3.1.22 Vervanging speeltoestel 
In 2018 is het oude speeltoestel verwijderd en is er een nieuw speeltoestel geplaatst.   

3.2. Verantwoording 
Hieronder een overzicht van zaken die spelen of gespeeld hebben.  
 

Actiepunten 2018 Status bestuur Status MR 

Begroting 2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Meerjarenbegroting 2018-2021 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Formatieplan 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Nascholingsplan 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Schoolgids 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Vakantierooster 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Kalender 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 

Jaarplan 2018-2019 Goedgekeurd en vastgesteld Goedgekeurd en vastgesteld 
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3.3. Accenten voor de toekomst 
De accenten voor de komende periode zullen liggen op: 
- Minder administratieve handelingen voor het personeel om zo de werkdruk te verlichten.  
- Een helder en inzichtelijke zorg voor leerlingen behouden en uitbreiden 
- Een goed netwerk, in combinatie met een goede glasvezelverbinding. 
- Werken naar Professionele Leergemeenschap. 
- Werken volgens nieuwe inspectiekader (2017) 
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Hoofdstuk 4 – Onderwijskundig beleid 

4.1. Het afgelopen jaar 
 
4.1.1. Bezoek NOT 
Een gedeelte van het team is naar de NOT geweest. Zij hebben zich georiënteerd op de mogelijkheden van digitale 
devices voor zowel onder- als bovenbouw.  
 
4.1.2. Zorgkwaliteit borgen 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek, eigen observaties en een extern onderzoek is er besloten om de 
zorgkwaliteit inzichtelijker te maken. Er wordt veel aan kwaliteitszorg gedaan door de leerkrachten. De analyse er 
vooraf en de evaluatie waren niet inzichtelijk door het ontbreken van duidelijke handelingsplannen. In 2018 is hier 
een start mee gemaakt, dit wordt verder uitgewerkt in 2019.  
 
4.1.3. Typeles 
In samenwerking met de Typetuin is er in 2018 een typecursus voor de kinderen aangeboden. Hier werd ook door 
een leerling van buiten de school gebruik van gemaakt.  
 
4.1.4. Remedial teaching 
In 2018 is er formatie vrijgemaakt om remedial teaching uit te breiden. Mevrouw Grondman verzorgt 2 maal per 
week een periode van remedial teaching voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. 
 
4.1.5. Borging TVO 
In 2018 is formatieruimte vrij gemaakt om talentvol ondernemen te borgen. Vanuit de beschikbare gelden voor 
verlaging van de werkdrukgelden is een leerkracht voor een middag vrijgesteld van lesgevende taken. Mevrouw  Van 
de Wetering draagt er zorg voor dat elk thema uitgewerkt wordt. Hierbij worden ook de doelen uit het curriculum in 
kaart gebracht die behandelt zijn in de lessen TVO.  
 
4.1.6. Methodes 
De methodes voor zaakvakken, Naut, Meander en Brandaan, zijn verder geïntegreerd in ons onderwijs. Deze 
methodes zijn gekoppeld aan het talentvol ondernemen. De thema’s sluiten zoveel mogelijk bij elkaar aan.  
 
4.1.7 Onderzoek digitalisering 
In 2018 is er een onderzoek gedaan naar mogelijke digitalisering. In 2018 is na een positief resultaat begonnen met 
het aanschaffen van digitale devices en het verbeteren van ons netwerk. Als school hebben we de ambitie 
uitgesproken om digitalisering als toevoeging voor ons onderwijs te gebruiken, maar niet de overhand te laten 
nemen in ons lesgeven.  
 
4.1.8 Schoolkoor 
Het schoolkoor heeft een stevige positie binnen onze school. Na schooltijd oefenen de kinderen die onderdeel van 
het koor willen zijn.  De kinderen hebben regelmatig een uitvoering, zowel binnen als buiten de school. Er komen ook 
kinderen van buitenaf op het koor af.   

4.2. Accenten voor de toekomst 
De zaken die we naar aanleiding van ons kwaliteitsplan, opnemen in de planning van volgend jaar zijn: 
De accenten voor de komende periode zullen liggen op: 
-   Digitale devices onderdeel laten worden van onze onderwijspraktijk, waarbij genoeg oog blijft voor samenwerking 
en interactie.  
-  Goede samenwerking met ouders behouden en waar mogelijk versterken.  
-   Professionalisering van het team 
-   Monitoren privacy wet. 
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Hoofdstuk 5 – Financieel jaarverslag 
We verwijzen voor de financiële gegevens naar het financiële jaarverslag dat is opgesteld door ons 
administratiekantoor ‘Akorda’. 

5.1 Algemeen financieel beleid 
De jaarrekening over 2018 is samengesteld conform het nieuwe OC&W voorschrift jaarverslaggeving voor de sector 
primair onderwijs.  
  
Het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel te Ommerkanaal en 
omstreken stelt zich ten doel om een gezond financieel beleid te voeren en daarmee wordt bedoeld dat inkomsten 
en uitgaven op de lange termijn in evenwicht zijn. Er wordt gestreefd naar een doelmatige inzet van de beschikbare 
middelen en een efficiënte inzet van de beschikbare mensen op onze school. De middelen zijn bedoeld om bij te 
dragen aan het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs binnen de vastgestelde beleidskaders. 
Om bovenstaand doel te kunnen verwezenlijken streeft het bestuur naar een open communicatie over het te voeren 
(financieel) beleid. Het bestuur maakt bij de besluitvorming gebruik van een meerjarenoverzicht voor 
onderwijsleerpakket, meubilair, ICT-middelen en onderhoud schoolgebouw.  
  
De directeur is verantwoordelijk voor de budgetbewaking met betrekking tot onderwijsleerpakket, meubilair, ICT-
middelen en onderhoud gebouwen en voorziet het bestuur van de benodigde informatie. Jaarlijks wordt er door de 
directeur, in samenspraak met de penningmeester een begroting aangeleverd. De directeur is gemandateerd om 
binnen het kader van de begroting uitgaven te doen.  
Een positief resultaat uit de exploitatie wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij het bestuur hierover 
anders besluit. 
Het bestuur is positief over de huidige stand van de reserves en ziet zich niet genoodzaakt het beleid hierin te 
wijzigen. 

5.2 Beleidscriteria. 
Er zijn door het bestuur een aantal beleidscriteria geformuleerd waaraan het financiële beleid moet voldoen. Deze 
criteria zijn: 
  
1. De begroting moet sluitend zijn en iedereen heeft zich waar mogelijk aan de begroting te houden.  
2. Incidentele middelen worden alleen ingezet voor incidentele uitgaven, tenzij hierover uitdrukkelijk anders is 

besloten 
3. De algemene reserve dient als buffer om onverwachte uitgaven te kunnen bekostigen; 
4. Een batig saldo op de exploitatie van de school wordt toegevoegd aan de algemene reserve;  
5. Het financiële beleid moet leiden tot een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven; 
6. De solvabiliteit moet tenminste 68% zijn. (solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte 

van het totale vermogen; 68% is een norm die ook in het voortgezet onderwijs wordt gehanteerd); 
7. De liquiditeit moet tenminste € 50.000 zijn (liquiditeit wordt gevormd door de financiële middelen die direct 

gebruikt kunnen worden voor betalingen); 
8. Er zal worden gestreefd naar gezamenlijke (inkoop)contracten waarmee financieel voordeel valt te behalen.  
9. Voor opdrachten aan derden (w.o. verbouwingswerkzaamheden, bouwkundig en civieltechnisch werken) zal de 

vereniging zich houden aan de aangewezen procedures in de Aanbestedingswet en circulaires hierover van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken; 

10. Het weerstandsvermogen, dat is het vrije deel van het eigen vermogen dat kan worden aangewend om 
onvoorzienbare tegenslagen c.q. risico’s op te vangen, moet voor onze vereniging tenminste 35% zijn;  

11. De personele verplichtingen vormen tussen de 80 en 85% van het totale budget.  
 

5.3 Werking interne risico en beheersingssystemen 
De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het 
bestuur bij het beheersen van de processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn,  vindt 
monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats en vanuit het 
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administratiekantoor Akorda, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en 
procedures. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: 
• De financiële beleidskaders voor belangrijke financiële kengetallen zijn gedefinieerd.  
• De personele formatie is afgestemd op de personele vergoeding van de rijksoverheid.  
• Er is een goed zicht op de opbrengsten en kosten van de school, zodat hierop kan worden gestuurd. 
• Het liquide vermogen is ondergebracht bij een bank met AA-status. 
       

5.4 Enkele kengetallen 
 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 

Totaal aantal personeel 9,00 10,00 10,00 9,00 

Totaal aantal Onderwijzend Personeel 5,00 8,00 8,00 7,00 

Totaal aantal Onderwijsondersteunend 
Personeel 

4,00 2,00 2,00 2,00 

Personeel < 25 jaar 1,00 0,00 0,00 0,00 

Personeel 25-34 jaar 2,00 3,00 1,00 2,00 

Personeel 35-44 jaar 3,00 3,00 4,00 3,00 

Personeel 45-54 jaar 2,00 3,00 4,00 2,00 

Personeel 55-64 jaar 1,00 1,00 1,00 2,00 

     

Gemiddelde formatie in fte’s 5,57 5,02 5,58 5,91 

Gemiddelde formatie Onderwijspersoneel 4.01 3,51 4,00 4,01 

Geslachtsverdeling mannen in % 22 40 40 33 

Geslachtsverdeling vrouwen in % 78 60 60 67 

 

 01-10-2015 01-10-2016 01-10-2017 01-10-2018 

Aantal leerlingen 80 71 71 68 

 

 2015 2016 2017 2018 

Gemiddeld gewogen leeftijd van het personeel 41,42 42,46 41,4 41,1 

 
 
Financiële kengetallen en (minimum) streefwaarden 

  Streef (minimum) 2015 2016 2017 2018 

Solvabiliteit  Eigen vermogen/totaalvermogen 68,0% 60% 82% 87% 89% 

Liquiditeit (current ratio) Vlottende activa / kortlopende schulden > 1 2,2 2,85 4,17 4,85 

Rentabiliteit Resultaat / totale baten positief 6,4 0,9 1,1 4,00 

Weerstandsvermogen Totale reserves / totale lasten 35% 46% 23% 26% 28% 

 

De Financiële kengetallen laten per 31 december 2018 een positief beeld en een positieve ontwikkeling zien.  

Alle ratio’s, waarvoor een (minimum) streefwaarde is benoemd, voldoen (ruimschoots) aan de gestelde waarde, 
behalve het weerstandsvermogen. Deze is in 2016 gedaald onder de streefwaarde van 35%. Dit was het gevolg van 
de verbouwing (2016). Het bezit van vaste activa zit in stenen en is niet op korte termijn liquide te maken. Dat heeft 
een negatief effect op het weerstandsvermogen. Daar staat tegenover een goede liquiditeit die niet alleen relatief 
goed is (4,85), maar ook in absolute zin ruim aan de normen voldoet. Daarnaast zal door afschrijving i.c.m. een 
gezonde rentabiliteit het weerstandsvermogen ‘vanzelf’ verbeteren. Dat zien we in 2018 ook gebeuren. Vorig jaar 
heeft het bestuur het, om die redenen, niet nodig geacht een plan van aanpak te maken om het 
weerstandsvermogen te verbeteren. Datzelfde geldt ook voor dit jaar. 

De rentabiliteit van rond de 1%-2% is gezond, want dat duidt op een klein overschot. Het doel van de school is niet 
om vermogen te vergaren, maar wel om continuïteit te waarborgen. Een ratio net boven de 0 is gezond. Het lukt de 
school om zijn formatie en daarmee personeelskosten goed te beheersen. De personeelskosten bedroegen 83% van 
het budget ( 2017: 82%). Dat past binnen de uitgangspunten en is de basis voor een solide financiële positie. 
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5.5 Analyse financiële situatie. 
De laatste jaren laat de school positieve financiële resultaten zien. Ondanks een lichte daling van het aantal 
leerlingen, zijn de rijksbijdragen gestegen als gevolg van indexering van de personele bekostiging. Hierdoor is het 
bedrag per leerling gestegen naar € 7.848 (bijdrage OC en W). Deze stijging was voldoende om de personele 
lastenstijging per leerling te compenseren.  
 
De school weet wederom een rentabiliteit van > 1 te halen, wat zeker gezien de verbouwing en het vooralsnog 
uitblijven van stijging in aantallen leerlingen, een goede prestatie is. De school heeft grip op de kosten. Een deel van 
het vermogen is vanaf 2016 geïnvesteerd in de school.  

5.6 Toekomstige (financiële) ontwikkelingen. 
Het bestuur ziet de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet, met dit voorbehoud, dat de leerlingenprognoses 
stabiel zullen blijven (Dit ligt in de verwachting). Ontwikkelingen op dit gebied worden goed in de gaten gehouden.  
Er zal extra geïnvesteerd worden in P.R.-activiteiten (w.o. de Peuteracademie), die met beperkte financiële middelen 
ingezet kunnen worden. Verder zijn er geen bijzonderheden. 
 
Het is algemeen bekend dat het primair onderwijs vecht voor verlaging van (administratieve) werkdruk en 
verbetering van salariëring.  Het rijk heeft inmiddels toezeggingen gedaan, maar voor veel schoolbesturen zijn de 
toezeggingen onvoldoende. Dat heeft geleid tot stakingen, ook bij het CNS. Hieronder een beknopte weergave van 
de akkoorden: 
 
Via verschillende akkoorden en afspraken is er sinds 2013 per leerling €470 bijgekomen, ofwel €703 miljoen in totaal. 
Deze investeringen leiden echter voor hetzelfde bedrag aan extra lasten. Dat er bijvoorbeeld €270 miljoen extra 
beschikbaar komt voor salarissen, betekende in de praktijk ook dat de salarislasten met €270 miljoen toenemen als 
gevolg van cao-ontwikkelingen en extra taken. Kortom: met extra geld komen ook extra kosten en taken mee. Het 
leidt dus niet tot meer vrij besteedbaar budget (voor bijvoorbeeld een conciërge of onderwijsassistent). Daarvoor 
zijn de bedragen ook te klein. Daarnaast zijn er onderdelen van de bekostiging waarvan de stijging niet wordt 
gecompenseerd, waaronder voor materiële instandhouding. Het is te complex om in dit Bestuursverslag alles te 
vermelden. Voor het CNS gaat het er vooral om, dat onze beschikbare uren ten goede komen aan de leerlingen en 
niet verloren gaan aan administratieve druk. 
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5.6.1 Continuïteitsparagraaf 
 
A1. 
 

Kengetallen 
       

    
31-12- 2018 2019 2019 2020 

     
  begroting prognose prognose 

 
Personele bezetting in FTE           

 
- Management / Directie 

 
1,0 1,0 1,0 1,0 

 
- Onderwijzend personeel 

 
4,3 4,3 4,3 4,3 

 
- Overige medewerkers   0,6 0,6 0,6 0,6 

 
Leerlingenaantallen     70 76 78 72 

 
De personele bezetting blijft gelijk, de leerlingenaantallen nemen naar verwachting weer iets toe. Prognoses blijken 
bij onze school altijd moeilijk te maken. De getallen die we hebben genoteerd zijn voorzichtige aannames.  
 
A2.  

Balans 
      

 

    
31-12- 2018 2019 2020 2021 

     
 prognose prognose Prognose 

 
Vaste activa            

 
- Materiële vaste activa 

 
163.141 176.200 158.600 138.400 

 
Totaal vaste activa 

  
163.141 176.200 158.600 138.400 

         
 - vorderingen    25.988 26.000 26.000 26.000 

 
- liquide middelen 

   
163.581 142.550  173.150  210.350 

 
Vlottende activa 

  
189.569 168.550 199.150 236.350 

 
  

   
       

 
Totaal activa     352.710 344.750 357.750 374.750 

 
               

 
Eigen vermogen 

  
       

 
- Algemene reserve publiek 

  
201.928 194.000 207.000 224.000 

 
- Bestemmingsreserve privaat 

 
94.738  95.000  95.000  95.000 

 
- Bestemmingsfonds privaat 

 
16.225 16.000 16.000 16.000 

 
Totaal eigen vermogen 

 
312.891 305.000 318.000 335.000 

 
  

   
       

 
Voorzieningen 

  
723 750 750 750 

 
  

   
       

 
Kortlopende schulden 

  
39.096 39.000 39.000 39.000 

 
  

   
       

 
Totaal passiva     352.710 344.750 357.750 374.750 
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A3 

Staat van baten en lasten 
     

    
31-12- 2018 2019 2020 2021 

     
  begroting prognose prognose 

 
                

 
- Rijksbijdrage 

  
533.652 543.520 531.256 534.939 

 
- Overige baten 

  
8.399 13.400 13.400 13.400 

 
Totaal baten     542.051 556.920 544.656 548.339 

 
                

 
- Personeelslasten 

  
431.909 464.530 458.688 462.618 

 
- Afschrijvingen 

  
17.418 21.953 25.075 24.275 

 
- Huisvestingslasten 

  
12.960 8.800 8.800 8.800 

 
- Overige lasten 

  
57.696 56.200 56.200 56.200 

 
Totaal lasten     519.983 551.483 548.763 551.893 

     
        

 
Saldo baten en lasten     22.068 5.437 - 4.107 -3.554 

     
        

 
Saldo financiële bedrijfsvoering 

 
214 0 0 0 

     
        

 
Totaal resultaat     21.854 5.437 -4.107 -3.554 

     
        

 
Hierin begrepen incidentele baten/lasten         

 
Voor de Rijksvergoedingen 2019 is 7/12 van 2018-2019 plus 5/12 van 2019-2020 genomen, uitgaande van de teldata 
1-10-2017 resp. 1-10-2018 en voor wat betreft het 2019-2020-deel van de (voorlopige) gewogen gemiddelde leeftijd 
op 30-10-2018 en de vergoedingen zoals ze gelden voor 2018-2019. 
Andere uitgangspunten bij opstellen meerjarenbegroting.  
 
B1 Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 Zie pagina 15 van het bestuursverslag  
B2 De belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 Zie pagina 20 van het bestuursverslag 
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 
 Zie pagina 10 tot en met 13 
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5.6.2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 Krimp is voor scholen altijd een risico. De prognose  gaat vooralsnog uit van een lichte stijging van het aantal 

leerlingen (ondanks een onverwachte daling in 2018). De praktijk wijst uit dat mutaties in leerlingen aantallen 

lastig is te prognosticeren.  

 De bekostiging door de overheid (landelijk en gemeentelijk) is in de praktijk pas achteraf bekend. In verband met 

de aangekondigde extra rijksbijdragen, is te verwachten dat de vergoedingen de uitgaven dit jaar minimaal zullen 

volgen. Gelukkig heeft de politiek het onderwijs hoog op de agenda staan, hoewel er nog geen overeenstemming 

is tussen politiek en PO. 

 Het CNS wil de personele lasten in de grip houden. Een manier om dit te realiseren is pay-rolling. Hoewel dit een 

relatief kostbare oplossing is, geeft het de school ook flexibiliteit is haar formatie en bijbehorende kosten. 

 Een risico voor onze vereniging is ook het wel of niet blijven bestaan van het Vervangings- en Participatiefonds. 

We zullen ons bij het verdwijnen van deze partijen moeten verzekeren tegen deze risico’s. Een éénpitter kan 

deze risico’s niet dragen.  

 De kosten die samenhangen met huisvesting zijn een onzekere factor, omdat deze volledig bij de school liggen. 

Vanaf 2015 is de Vereniging zelf verantwoordelijk voor de onderhoud van het gebouw. Aangezien het gebouw 

goed onderhouden is, en er op korte termijn geen grote investeringen nodig zijn, verwachten wij geen 

problemen.  

 

5.7 Resultaat van de exploitatie 
Het totale resultaat van de exploitatie is € 21.854,- 

5.8 Bestemming van het resultaat 
Het exploitatiesaldo van  € 21.854,- wordt als volgt verdeeld : 

Algemene Reserve Publiek  € 25.493,- 

Bestemmingsreserve  privaat €.   840,- 

Reserve oudercommissie   €    4479,- 

Totaal                             € 21.854,- 

5.9 Begroting 2018 
Begrote baten   € 556.920,- 
Begrote lasten   € 551.483,- 
Begroot resultaat  €        5437,- 
 
5.9.1 Accenten voor de begroting 
 
Aanschaf nieuwe Chromebooks, verbeteren netwerk en schilderwerk.  
Voor 2019 zijn voor de digitalisatie € 20.000,- en voor het groot onderhoud € 15.000,- begroot.  
 

5.10  Treasuryverslag 
In 2018 hebben er, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend 
kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een spaarrekening geparkeerd. Er hebben zich in het verslagjaar 
geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. In 2015 is er een Treasurystatuut, dat voldoet aan de Regeling Beleggen en 
Belenen 2016, vastgesteld. 
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5.11  Conclusies 
Er wordt al een aantal jaar flink geïnvesteerd in de school, maar ook in plannen die de toekomst van de school 
kunnen versterken. Het bestuur is tevreden met de kengetallen. Het bestuur gaat ervan uit dat het komend jaar een 
positief resultaat kan worden weergegeven. 
Het bestuur is zich bewust van de kwetsbare positie die zij heeft als het gaat om het opvangen van personele frictie. 
Het bestuur is aanhoudend op zoek naar partners waarmee risico’s op dit gebied kunnen worden verkleind. 


