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1. Schoolgegevens 

 

Algemene gegevens  

Naam vereniging  Stichting tot het verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag  

Bestuursnummer  76663  

Naam school  Eben-Haëzerschool  

Adres  Molenstraat 98  
6721 WP Bennekom  

E-mailadres  directie@ehbennekom.nl   

Website  www.ehbennekom.nl 

Info via scholen op de 
kaart 

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12049/Reformatorische-
Basisschool-Eben-Haezer/categorie/Algemeen?school=12049 

BRIN-nummer  06YM  

Directeur-bestuurder  Dhr. J.B. Roodbeen RDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord Jaarrekening en Jaarverslag 2018 namens het bevoegd gezag:  

Naam: E.J. Preuter  

Functie: voorzitter Collectief Bestuur  

Datum: __________  

Handtekening: ____________________  

 

 

 

Akkoord Jaarrekening en Jaarverslag 2018 namens de toezichthouders:  

Naam: __________________ 

Functie: Toezichthouder 

Datum: __________  

Handtekening: ____________________ 

 

mailto:directie@ehbennekom.nl
http://www.ehbennekom.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12049/Reformatorische-Basisschool-Eben-Haezer/categorie/Algemeen?school=12049
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12049/Reformatorische-Basisschool-Eben-Haezer/categorie/Algemeen?school=12049
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2. Voorwoord bestuurder 

 

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2018. Naast de verantwoording van de ontvangen 

financiële middelen is het doel van het jaarverslag een getrouw beeld te geven van de onderwijskundige 

activiteiten die wij in het jaar 2018 hebben ondernomen. Aan het verslag hebben verschillende collega’s 

meegewerkt. De bouwcoördinatoren hebben een deel van de paragraaf onderwijskundig voor hun 

rekening genomen. De intern begeleider geeft in een aantal paragrafen weer wat we het afgelopen jaar 

gedaan hebben in het kader van zorg, arrangementen en extra ondersteuning. Naast de collega’s van de 

MR geven ook de interne en externe vertrouwenspersoon inzicht wat er het afgelopen jaar gedaan is 

binnen de school.  

Diverse collega’s zijn zorgen niet bespaard. In diverse gezinnen is er verdriet geweest. Toch wanneer we 

terug kijken op het afgelopen jaar mogen we dat in dankbaarheid doen. Als team hebben we verder 

gebouwd aan onze school, hebben we leerlingen mogen begeleiden op hun weg naar de maatschappij. 

Als school mochten we voor onze leerlingen een oefenruimte zijn voor hun groei naar volwassenheid en 

afhankelijkheid. 

Verantwoorden in een jaarverslag doen we naar onze overheid, naar ouders, naar collega’s. Ook is het 

een mooi moment om eens even stil te staan bij wat we gedaan hebben en waartoe ons werk heeft 

geleid. Er zit echter ook een diepere dimensie aan ons verantwoorden. Dat vinden we terug in de Bijbelse 

notie van bouwen en bewaren. Wij mogen als rentmeester ons werk doen in het besef dat wanneer God 

ons werk niet zegent onze arbeid tevergeefs is, naar de gedachte van de wijze Salomo, zoals we die 

teruglezen in het Bijbelboek van de Psalmen. 

Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de 

stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.(Ps 127:1) 

De lezer wensen we een genoegen bij het doorlezen en heeft u na het lezen van ons jaarverslag vragen 

of opmerkingen dan stellen we het erg op prijs dat u hierover contact opneemt. 

Bennekom, 27 mei 2019 

Hans Roodbeen 

Directeur-bestuurder 
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3. Verslag toezichthouder 

Namens het toezichthoudend deel van het bestuur brengen we graag verslag uit van het gehouden 

toezicht tijdens het jaar 2018. Als toezichthouders kunnen we met dankbaarheid terugkijken op het 

afgelopen jaar, waarin het onderwijs aan onze leerlingen voortgang kon hebben. Tegelijk was het een 

intensief jaar vanwege onder andere het rond krijgen én -houden van de formatie en het opstellen van 

het nieuwe Schoolplan. 

 

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs in Nederland een rapport onder de naam ‘De staat 

van het primair onderwijs’. Dit rapport bevat trends en ontwikkelingen in deze onderwijssector. In de 

samenvatting van het meest recente rapport is te lezen dat 98% van de basisscholen voldoet aan de 

zogenoemde basiskwaliteit. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat het lerarentekort een directe bedreiging 

vormt voor de onderwijskwaliteit. In het afgelopen jaar hebben we ook op onze school meerdere malen 

ervaren dat het onderwijs dat dagelijks gegeven wordt geen vanzelfsprekendheid is. Er is eenvoudig een 

(groter wordend) tekort merkbaar aan juffrouwen en meesters, waardoor we steeds meer moeite 

moeten doen voor een stabiele bezetting voor de klas. Als toezichthouders delen we deze zorg graag 

met alle betrokkenen bij de school. Daarbij mogen we elkaar blijven herinneren aan onze mooie en 

verantwoordelijke opdracht, welke ook kan worden samengevat als ons onderwijsdoel: 

 

“Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs.” (Spreuken 22 vers 6) 

 

3.1. Samenstelling toezichthoudend bestuur 
In 2018 is de samenstelling van het toezichthoudend bestuur gewijzigd. Er is afscheid genomen van de 

voorzitter, dhr. J.G. Dijkstra en twee toezichthouders, dhr. B. Geldof en dhr. A.G. de Haan. Wij bedanken 

hen hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet voor de school in de afgelopen jaren. Tot nieuwe 

toezichthouder is benoemd mw. I. van Driel - Paul. Zij kent de school vanuit haar voormalig MR-

lidmaatschap en heeft als toezichthouder vooral de aandachtsgebieden ‘personeelszaken’ en 

‘communicatie’. Dhr. E.J. Preuter is vanaf 1-2-2018 interim-voorzitter geweest en inmiddels benoemd 

als voorzitter. Het collectief bestuur bestond  per 31-12-2018 uit zes leden, inclusief de directeur-

bestuurder. Enkele bestuursleden hebben een langere zittingsduur dan de gestelde termijnen. Dit vindt 

haar oorzaak in de schaarste van goede toezichthouders en het waarborgen van continuïteit binnen het 

collectieve bestuur. In afwijking van de governance code is omwille van de privacy van de vrijwilligers-

bestuursleden, de vermelding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. 

Een compleet overzicht van de bestuursleden per 31-12-2018, de werkwijze, hun taken en 

vergoedingsregeling kunt u terugvinden in bijlage 1. 

 

3.2. Wettelijk verplichte taken toezichthoudend bestuur 
Op basis van de code goed bestuur hebben de toezichthouders in 2018 onder andere invulling gegeven 

aan de volgende wettelijk verplichte taken: 

- goedkeuring van de begroting en jaarrekening; 

- uitvoering van het strategisch meerjarenplan (Schoolplan); 

- naleving wettelijke voorschriften; 

- toezicht houden op rechtmatige verwerving van middelen; 

- rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; 

- benoeming externe accountant; 

- optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur;  

- evaluatie van het uitvoerend bestuur. 
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3.3. Vergadercyclus 
De toezichthouders hebben in 2018 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 

Naast vaste agendapunten als identiteit, onderwijs en financiën, waren bijzondere aandachtspunten: 

communicatie, verlagen van werkdruk binnen het team en formatie 2018-2019.  

 

3.4. Identiteit 
Er zijn in 2018 geen wijzigingen geweest ten aanzien van de identiteit. De identiteit van onze school is 

vastgelegd in de statuten en dient – minstens zo belangrijk - in de praktijk zichtbaar te zijn. Het 

toezichthoudend bestuur ziet geen grote verschillen tussen de identiteit op papier en in de praktijk en 

is zich bewust van een blijvende bezinning op dit thema. Als opvolging van een gespreksavond over 

identiteit tussen bestuur en MT in 2017, hebben we in 2018 als bestuur met het gehele team een avond 

stilgestaan bij het onderwerp identiteit binnen onze school. Deze avond heeft ons geleerd hoe 

waardevol het is om open met elkaar te spreken over vragen zoals: ‘Hoe maken we onze kinderen 

weerbaar?’ en ‘Wat is mijn (geestelijke) bron voor de dagelijkse lespraktijk?’  

 

3.5. Onderwijs 
Het onderwijskundig beleid wordt door het bestuur vooral getoetst aan de hand van de realisatie van 

het Schoolplan (2015-2019) en de managementrapportages. Het toezichthoudend bestuur heeft twee 

keer een managementrapportage ontvangen waarin de directeur-bestuurder rapporteert over de 

operationele gang van zaken op school. Via de managementrapportage is nadrukkelijk de aandacht 

gevraagd van de toezichthouders door de directeur-bestuurder voor het aandachtsgebied ‘personeel’, 

n.a.v. werkdruk en formatie. Het beeld uit de managementrapportages geeft het bestuur vertrouwen in 

de uitvoering van het onderwijs. Noemenswaardig en positief is het streven van team en directie naar 

een kwaliteitscultuur. Hierin is ruimte voor het maken van fouten, een veilige omgeving voor het geven 

van feedback naar elkaar en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In 2018 is geen inspectiebezoek 

geweest vanuit het Ministerie van OC&W, dit staat gepland in 2019. 

 

3.6. Financiën 
Gedurende het jaar zijn tussentijdse financiële cijfers besproken, zodat waar nodig tijdig bijsturing 

heeft kunnen plaatsvinden. Hierbij heeft het toezichthoudend bestuur zich niet alleen gericht op het 

binnen de begroting houden van de cijfers, maar zijn kwaliteit van onderwijs en aandacht voor de 

werkdruk en druk op personele invulling een belangrijk uitgangspunt geweest.  

Voor de begroting 2019 is het bestuur van mening dat, naast de strategische keuzes vanuit het 

schoolplan, anti-cyclisch begroot kan worden als dit voor de langere termijn ten gunste komt aan de 

kwaliteit van het onderwijs. De begroting over 2019 laat een naar verwachting grotendeels eenmalig 

negatief exploitatieresultaat zien. Argumenten voor het op deze wijze voeren van financieel beleid is 

gelegen in toekomstige ontwikkelingen op basis van leerling aantallen en externe ontwikkelingen op 

het gebied van Passend Onderwijs. Ook met de gemaakte keuzes blijft er sprake van een gezonde 

financiële situatie voor onze school. 

3.7. Tot slot 
We danken alle ouders voor het gestelde vertrouwen in de Eben-Haëzerschool, de mede- 

zeggenschapsraad voor haar kritische en constructieve opstelling in het belang van de kinderen en het 

personeel en tot slot de directie en het personeel voor hun inzet en betrokkenheid in het jaar 2018.  

 

Namens alle toezichthouders, 

 

K.J. van der Maas  

toezichthouder-secretaris 
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4. De Eben-Haëzerschool 

De Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Bennekom e.o. is 
opgericht in 1974. Er werd een noodzaak gevoeld om de kinderen onderwijs te geven overeenkomstig 
de reformatorische levensovertuiging. Die levensovertuiging werd niet meer gevonden binnen het 
onderwijs van Protestants Christelijke denominatie, de PC - basisscholen in Bennekom en Wageningen. 
De ouders van de leerlingen onderschrijven de grondslag en de doelstelling van de Stichting, zoals deze 
verwoord zijn in de artikelen 2 en 3 van de statuten. Het Collectief bestuur hanteert daarvoor de 
voorwaarde in het tekenen van de identiteitsverklaring.  
Het Collectief Bestuur i.c. het bestuur van bovengenoemde Stichting, is sinds 1 augustus 1975 het 
bevoegd gezag van de Eben-Haëzerschool te Bennekom.  
 

4.1. Doelstelling van de school 
De Eben-Haëzerschool is een maatschappelijke instelling met een specifieke verantwoordelijkheid. Zij 
verzorgt de vorming en opleiding van kinderen, in relatie tot artikel 2 “grondslag” en artikel 3 “ 
onderwijs” van de statuten. Daarbij zorgt zij voor kwalitatief goed onderwijs. 
 
Voor de dagelijkse operatie vertaalt zich dit naar verantwoordelijkheden die er toe leiden dat: 

 ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het 
best mogelijke onderwijs krijgt; 

 de school adequate leerresultaten boeken; 

 de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving 
(burgerschap); 

 de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling ; 

 de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun 
bijdrage aan het onderwijsleerproces kunnen leveren (goed werkgeverschap). 
 

 
 
4.2. Missie van de school 
Onze missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van onze school. De missie van onze school is: 
Samen Groeien/Growing Together. Onze missie is tijdloos en toe te passen op ieder moment. Binnen de 
school staat de missie niet ter discussie.  
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In de missie van de school wordt de maatschappelijke opdracht verbonden met de identiteit van het 
onderwijs; hierbij is het wettelijk kader van belang.  
 
In de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
“Scholen voor morgen, Samen op weg naar duurzame kwaliteit in het primair onderwijs”, is de opdracht 
aan de scholen ten behoeve van goed kwalitatief onderwijs verwoord.  
 
Het gaat in de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs om de volgende intentie:  
“Als we alle kinderen willen toerusten voor de toekomst, als we sterk willen blijven, dan moeten we 
continu werken aan een duurzame ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Er 
zijn signalen dat met extra aandacht kinderen verder kunnen komen dan vooraf gedacht en dat de 
kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Dit betekent werk aan de winkel! Met de kwaliteit van het 
primair onderwijs mogen we immers geen enkel risico lopen. Kinderen hebben recht op inspirerend 
onderwijs van de hoogste kwaliteit.”  
 
Vanuit die overheidsopdracht is het voorliggend strategisch kader geschetst.  Het Collectief Bestuur van 
de Eben-Haëzerschool voegt daar, vanuit de denominatieve verantwoording een verbijzondering aan 
toe: “de opdracht om onderwijs te laten geven met een christelijke identiteit, gebaseerd op een 
reformatorische geloofsovertuiging.” Die overtuiging is richtinggevend en maatgevend.  Hiermee wordt 
naar de mening van het Collectief Bestuur, de directie en de medewerkers voldaan aan de behoefte van 
de ouderpopulatie.  
 
Op de grondslag van Schrift en Belijdenis zijn het de volgende kernwaarden die als uitgangspunten voor 
onze richtinggevende uitspraken, de kaderstelling, de uitvoeringsbeperkingen en de doelen worden 
gebruikt.  
 

4.3. Governance 
Sinds het besluit in 2016 om over te gaan op een toezichthoudend bestuur, zijn geen wijzigingen 

noodzakelijk gebleken voor wat betreft het bestuursmodel. Wel is er in 2017 een wijziging geweest in 

de samenstelling van het toezichthoudend bestuur, zoals vermeld in het verslag van de toezichthouder. 

De samenwerking tussen de toezichthouders en de directeur-bestuurder heeft in 2018 verder vorm 

gekregen en blijft zich naar verwachting ontwikkelen. Het belangrijkste instrument voor de goede 

samenwerking is het managementstatuur (vastgesteld d.d. 6 juni 2017) en het hierbij behorende 

management jaarcontract. Hiermee wordt invullen gegeven aan de aanbevelingen uit de code goed 

bestuur PO.   

4.4. Organisatie 
De school is georganiseerd over een onderbouw met een onderbouw coördinator en een bovenbouw 
met een bovenbouw coördinator. Beide functionarissen zijn verantwoordelijk voor het operationele 
gebeuren binnen hun afdeling en mee vormen en uitvoeren van het onderwijskundige beleid.  Beiden 
leggen maandelijks middels de managementrapportage verantwoording af aan de directeur bestuurder. 
Naast deze hiërarchische functionarissen kent de organisatie een aantal functionele functionarissen 
zoals een internbegeleider(IB-er) voor de onderbouw en een internbegeleider voor de bovenbouw, een 
talentbegeleider(TB) en een remedial teacher(RT). De uitvoering van het onderwijskundig beleid wordt 
maandelijks besproken in het overleg tussen IB-er en bouwcoördinatoren. De IB-ers overleggen over de 
operatie met RT en TB. Maandelijks vindt er tenslotte een overleg plaats tussen IB en directie.  
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5. Identiteit 

 

Op de grondslag van De Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en de Belijdenisgeschriften(Heidelbergse 

Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) zijn het de volgende kernwaarden 

die als uitgangspunten voor al ons spreken en handelen worden gebruikt. 

a. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; ieder schepsel is uniek. 

b. Door de zondeval is de schepping verwoestend aangetast. 

c. Dankzij Gods (algemene) genade wordt de doorwerking van de zonde getemperd. 

d. Dankzij Gods (bijzondere) genade kan de verhouding met God worden hersteld. 

e. Pedagogisch-didactisch geven we opvoeding en onderwijs vorm overeenkomstig de waarden en 

normen van de 10 Geboden. 

Dat brengt ons tot de volgende kernwaarden in relatie tot: 

I. de schepping: rentmeesterschap 

II. de medemens: dienstbaarheid 

III. de maatschappij: gerechtigheid 

 

 

f. Het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen kenmerken zich door de basisvoorwaarden, die 

gelden voor elke medewerker en leerling (naar L. Stevens1): 

I. competentie 

II. relatie 

III. autonomie (in de zin van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid) 

 

 

g. Met betrekking tot leidinggeven geldt dat de schoolleiding bevoegd is te handelen op grond van 

redelijke interpretatie. Eventueel laat de directie zich adviseren. Dit alles ten behoeve van het 

realiseren van de omschreven resultaatverwachtingen. 

Dit mag echter niet betekenen dat: 

I. daarmee de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer in het algemeen als betamelijk 

wordt gezien worden overschreden; 

II. er bepalingen of aanwijzingen van het bestuur worden overtreden; 

III. er wordt gehandeld in strijd met redelijke interpretatie van vastgelegd bestuursbeleid; 

IV. er voordeel wordt gehaald uit wetsovertreding van derden en 

V. er kennelijk wordt berust in onaanvaardbaarheden. 

 

h. Meer in het bijzonder kenmerkt de schoolleiding zich door de volgende ‘voorbeeldige’ gedragingen 

(identificatie): 

I. integer leiderschap 

II. hartelijke uitstraling en gerechtigheid 

III. erkende ongelijkheid 

IV. dienstbaarheid 

V. het benutten van een ‘tegenover’ (bestuur, ouders, inspectie) 

 

 

                                                            
1 Prof.dr. L. Stevens is de grondlegger van adaptief onderwijs (Utrecht). 
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6. Onderwijs 

 

In 2018 heeft het in 2015 ingezette beleid m.b.t. professionalisering verder vorm gekregen in de richting 

van zelfsturende teams. Concreet houdt dit in dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 

organisatie wordt neergelegd.. 

6.1. Werkgroepen 
In het verslagjaar zijn een vijftal werkgroepen vanuit het team enthousiast bezig geweest om de kwaliteit 

van het onderwijskundig beleid te vergroten. 

 De werkgroep Hoogbegaafdheidsonderwijs; 
 De werkgroep Sociale Veiligheid; 
 De werkgroep Basisondersteuning; 
 De werkgroep ASS; 
 De werkgroep ICT en nieuwe methodes. 

De werkgroep ‘Sociale Veiligheid’ heeft op 

de laatste studiedag te kennen gegeven 

dat deze werkgroep is opgeheven. De 

doelen die zij voor ogen hadden zijn 

behaald. De rol van coördinator Sociale 

Veiligheid ligt bij de beide IB’ers. Het 

pestprotocol heeft een gedegen up-date 

gehad. En er is nagedacht over een nieuwe 

SOVA methode en met ingang van 

augustus 2018 is de methode ‘Kwink’ in 

gebruik genomen. Elke week wordt de 

Kwink van de week in de groep besproken 

en gekoppeld aan de bijbehorende les. 

Voorbeelden van de Kwink van de week 

zijn o.a. “Per ongeluk, zeg het eerlijk” en 

“Wees blij met verschillen”. 

In het laatste gedeelte van 2018 

(september tot en met december) zijn er 

op maandag en dinsdag weer SOVA 

trainingen aan 15 leerlingen gegeven door 

juf Willemsen. Hierbij zijn er ook 3 

momenten voor de ouders geweest en de 

training is afgesloten met een 

diplomeringsbijeenkomst en het is goed 

om te zien hoe de cursisten het geleerde in 

praktijk brengen. 

 

De werkgroep ASS is opgeheven, heeft de opgedane kennis overgedragen aan de werkgroep 

‘Basiskwaliteit’ en gaat door onder een nieuwe naam: de werkgroep ‘Gezonde School’. Eind 2018 is er 

een enquête uitgezet onder het personeel met een aantal vragen over wat wij als personeel belangrijk 

vinden als het gaat om een gezonde school. In 2019 zal dit een vervolg krijgen. 

De werkgroep ICT en nieuwe methodes:  In het schooljaar 2018-2019 is in de groepen 7 en 8 eveneens 
een start gemaakt met de taalmethode Taalactief. Het aanbod in deze methode sluit qua niveau beter 
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aan bij onze populatie leerlingen en zal zeker ook bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van ons 
onderwijs. Ook is er, samen met de leerkrachten van groep 3, gekeken naar een nieuwe taal-
leesmethode voor groep 3. Bij de methode ‘Leesfontein’ misten de leerkrachten veel differentiatie en 
er was geen goede aansluiting op TaalActief in groep 4 qua niveau. Er zijn een aantal methodes 
vergelijken, een tweetal methodes (Lijn3 en VLL) uitgeprobeerd en uiteindelijk is de keuze gevallen op 
Veilig Leren Lezen. In augustus 2018 is deze methode in gebruik genomen.  
 

In januari 2018 zijn er 128 tablets aangeschaft om het ICT-onderwijs verder vorm te geven waarbij we 

de beleidsuitspraak vasthouden dat we een gezonde balans willen houden tussen werken met een tablet 

(digitale methoden)  en het werken vanuit papieren methoden. 

Groep 4 heeft een pilot gedraaid met rekenen, de ervaringen waren dusdanig positief dat in augustus 

2018 de groepen 4,5 en 8 zijn overgestapt op de digitale versie van de rekenmethode Wereld in Getallen 

4.0 Door deze overstap naar digitalisering heeft de kwaliteit van het rekenonderwijs een impuls 

gekregen door op leerkrachtniveau via de Resultatenmonitor de ontwikkeling van de leerlingen 

nauwkeurig te volgen waardoor tijdig bijsturen eerder mogelijk is. 

De werkgroep heeft meerdere keren overlegd over de keuze van een nieuwe rekenmethode die in de 

cursus 2019-2020 geheel of gedeeltelijk zal worden ingevoerd, nu staat al vast dat er gekozen zal worden 

voor een digitale methode die zoveel mogelijk adaptief moet zijn. 

 

6.2. Onderwijskundig 
In het jaar 2018 hebben de beide bouwcoördinatoren klassenbezoeken afgelegd. Tijdens deze bezoeken 
werd er aan de hand van een Kijkwijzer geobserveerd in de klas. Aansluitend vond een gesprek met de 
betreffende leerkracht plaats. Er wordt o.a. gekeken naar instructie, sfeer, klassenmanagement, 
differentiatie, taakgericht en pedagogisch handelen.  
 
In de groepen 1 en 2 werken we met het observatiesysteem KIJK! In februari 2018 zijn voor het eerst de 
nieuwe, digitale kleuterrapporten uitgereikt aan de kinderen van groep 1 en 2. Voor de leerkrachten is 
het moment van registratie een drukke periode, maar zowel de leerkrachten als de ouders zijn erg 
tevreden over de nieuwe rapporten. Het geeft een duidelijk beeld over de ontwikkeling van het kind. 
 
Begin maart hebben de leerkrachten van de groep 1 en 2 hun KIJK! certificaat in ontvangst genomen en 
daarbij een nascholing van 2 jaar officieel afgerond. Toch hebben we in september nog een extra 
nascholingsmoment gehad. Hierbij lag het accent op ‘beredeneerd aanbod’ en het themaplan. Alle 
tussendoelen van het kleuteronderwijs zijn onder de loep genomen.  De tussendoelen die in de routines 
(dagelijkse of wekelijks terugkerende activiteiten) zijn hierbij al aangevinkt in de themaplannen, hier 
wordt dus ‘automatisch’ al aandacht aan gegeven. De overige doelen komen in je themaplan te staan, 
waarbij je gerichte activiteiten kunt bedenken. Zo houden we een duidelijk overzicht op de doelen die 
op dat moment aan de orde moeten komen. In dit themaplan worden tegelijkertijd de leerlingen die 
daarbij extra aandacht of juist extra uitdaging nodig hebben genoemd, waarvoor een aanpassing van de 
activiteit nodig is. 
  
Cultuureducatie is een belangrijk aandachtsgebied op de Eben-Haëzerschool. Het belang van 

muziekonderwijs mogen we zeker niet onderschatten, naast het aanleren van een aantal muzikale 

vaardigheden heeft dit vak ook een positieve invloed op o.a. de concentratie, het samenwerken, het 

luisteren naar etc.   

In de groepen 3, 4, 6, 7 en 8 zijn 18 lessen gegeven door een vakdocent muziek waar sterk de nadruk lag 

op het overdragen van vaardigheden naar de eigen leerkracht zodat een stuk kwaliteit gewaarborgd 

blijft in de toekomst. Concreet werkt dit als volgt: leerkracht geeft aan dat hij/zij zich wil verbeteren met 

bijvoorbeeld het onderwerp ritme. Gastdocent geeft een aantal lessen rondom dit item, bereidt samen 

met leerkracht een les voor. Leerkracht geeft deze les en de les wordt nabesproken met de vakdocent.  
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Groep 5 draait een eigen programma waarbij de leerlingen in drie modules van 8 lessen kennis maken 

met twee muziekinstrumenten en stemvorming bij zang. 

De laatste jaren zien we de trend dat steeds meer leerlingen, als gevolg van gerichte aandacht voor 

muzikale vorming, doorstromen naar de muziekschool of elders een instrument bespelen. 

In het kader van Beeldende Vorming hebben meerdere groepen en bezoek gebracht aan het Kröller-

Müller museum in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Voor groep 2 is een bezoek brengen aan het 

kunstwerk Zwaan in de museumvijver inmiddels een waardevolle traditie geworden. 

De groepen 7 en 8 hebben verder actief deelgenomen aan Open Monumentendag door een bezoek te 

brengen aan het jachtslot St. Hubertus in het Nationaal Park de Hoge Veluwe  en door hun deelname 

aan de Opschoondag op de Edese Heide. 

 

In het kader van milieu-educatie heeft groep 8 o.l.v. vrijwilligers van IVN ( Instituut voor Natuureducatie 

en Duurzaamheid ) wilgen geknot langs het fietspad bij de school. 

Groep 5 heeft deelgenomen aan het project Moestuin van de gemeente Ede (i.c.m. IVN Het Groene 

Wiel), op een aantal geplaatste bodemvakken op het plein wordt enthousiast gepoot/gezaaid, water 

gegeven en geoogst. 

In groep 8 is uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Ede op 21 

maart 2018 aan de hand van materiaal dat door Prodemos is ontwikkeld en het werkboek Kindercollege, 

een productie van de gemeente Ede. 

Groep 8 heeft op 23 april  in het kader van burgerschap een tentoonstelling bezocht over het werk van 

een verzetsgroep in Bennekom, actief deelgenomen aan de gedichtenwedstrijd van de groepen 8 van 

de Bennekomse basisscholen rondom 4 en 5 mei en geparticipeerd bij de herdenking op 4 mei. 
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Alle leerlingen van groep 8 ontvingen in het voorjaar van 2018 hun Jeugd EHBO diploma. 

De Bond tegen het Vloeken gaf gastlessen aan de groepen 4 en 8 over respectvol taalgebruik. 

Naar aanleiding van het 70 jarig bestaan van de staat Israël  in mei 2018 stonden we schoolbreed een 

aantal weken stil bij het Jodendom en het land Israël. Diverse sprekers van buiten de school waren te 

gast, zo werd o.a.  in de groepen 7 en 8 door een gastdocent een indrukwekkende les gegeven over het 

antisemitisme.  

Met betrekking tot het vakgebied Engels kunnen we melden dat de opgaande lijn m.b.t de resultaten ( 

afgeleid van de genormeerde LVS-toets CITO Engels ) doorzet. Onze oud-leerlingen ervaren grotendeels 

een prima aansluiting op dit vak in het VO. In de groepen 1-4 wordt gebruik gemaakt van de methode 

My name is Tom, in de groepen 5-8 gebruiken we de methode Holmwoods waarbij de leerlingen ook 

minimaal  een kwartier ( groep 5-6) hier thuis aan werken. In de groepen 7 en 8 werken de leerlingen 

minimaal een half uur thuis met Holmwoods. Verder is het nog vermeldingswaardig dat een tweetal 

leerkrachten de Conference Primary English hebben bezocht ter inspiratie voor het uitbouwen van dit 

vakgebied. 

Ook in het schooljaar 2017- 2018 is er in de bovenbouw aandacht voor groepsdoorbrekend werken, in 
de vorm van workshops, geweest. De kinderen konden zich inschrijven bij een tweetal workshops naar 
keuze. De leerlingen zijn bezig geweest om o.a. koken/ bakken, houtbewerking en techniek. In de 
onderbouw is het in 2018 voor het eerst aan de orde geweest. Ook zij konden een keuze maken uit 
diverse workshops, waarbij de kinderen vooral op een creatieve manier zijn bezig geweest. 
  
Op 7 februari 2018 is er voor het eerst een Open Dag georganiseerd, samen met de OC. Op deze Open 
Morgen hebben we een aantal nieuwe ouders mogen rondleiden op onze school. In de hal draaide een 
PowerPoint- presentatie over onze school. Hier konden ouders, onder het genot van een kopje koffie/ 
thee, hun vragen stellen over de school. De leidinggevende van de Peuterspeelzaal was deze morgen 
ook aanwezig om informatie over ‘Bijdehandjes’ te geven.  
 
In maart 2018 hebben we weer een aantal oudermorgens georganiseerd, waarbij de ouders een kijkje 
konden nemen in de klassen en een (gedeelte van een) les konden bijwonen. Deze oudermorgens 
worden positief gewaardeerd en zeer goed bezocht. 
 
In oktober 2018 zijn we actief geweest rondom de Kinderboekenweek, met als thema ‘Vriendschap door 
dik en dun’. Ook de bibliotheekcommissie heeft hierin een aandeel gehad met de ‘Adopteer een boek-
actie’. De Kinderboekenweek werd afgesloten met een boekenkleedjesmarkt. 
 

6.3. Remedial Teaching 
In 2017 is er een aanzet gegeven met het clusteren van RT zodat meer leerlingen RT geboden kon 

worden. Helaas was de RT’er de eerste helft van 2018 niet in staat haar werk te doen. De tweede helft 

van 2018 heeft was er sprake van een re-integratietraject. Een van de IB’ers heeft de RT taken 

grotendeels overgenomen. Per saldo is er minder tijd beschikbaar voor RT. Vraag en aanbod is echter 

nu wel beter op elkaar afgestemd. 

 
6.4. Ondersteuningsteam (OT) 
Het ondersteuningsteam heeft in 2018 drie keer een bijeenkomst belegd. Er zijn dit jaar vijf leerlingen 

besproken. In het ondersteuningsteam worden die kinderen besproken voor wie de gangbare 

ondersteuning in de klas en op school niet toereikend is en waarbij er vermoedens bestaan van 

belemmeringen op verschillende niveaus: kind, gezin en/ of leerkracht. De pedagogische en didactische 

ondersteuning van de school is niet voldoende om deze leerling optimaal te laten profiteren van het 

onderwijs. De school en/of de ouders wensen advies of ondersteuning voor dit kind. Het 
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ondersteuningsteam kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bepalen of de school de zorgplicht in 

het kader van passend onderwijs zelf kan waarmaken of dat elders een passende plek gevonden moet 

worden (arrangeren) Daarbij moet ook de wettelijke plicht tot het bepalen van de behoefte van ouders 

aan opvoedsteun, in aanvulling op de ondersteuningsbehoeften van het kind, worden meegenomen. 

 

In het ondersteuningsteam hebben naast twee IB-ers, een orthodidacticus, een schoolmaatschappelijk 

werker en een schoolverpleegkundige zitting. Daarnaast kunnen nog andere disciplines, zoals een 

orthopedagoog, een dyslexiedeskundige of een logopediste worden toegevoegd. Omdat we veel waarde 

hechten aan de betrokkenheid van ouders, zijn tijdens de leerling besprekingen in het 

ondersteuningsteam de ouders aanwezig. 

 

6.5. Arrangementen 
Ook in 2018 was voor een aantal  kinderen binnen de school een arrangement beschikbaar. Dat betreft 

leerlingen van wie de ondersteuningsbehoefte groter is dan dat de school kan bieden. Er bestaan 

arrangementen op het gebied van jonge risico kinderen (jrk), taal-spraak, gedrag, medisch-lichamelijk 

en hoogbegaafdheid. Gedurende het kalenderjaar 2018 zijn er twaalf leerlingen met een arrangement. 

Dit betreft vier leerlingen met een gedragsarrangement, twee leerlingen met een medisch-lichamelijk 

arrangement en twee leerlingen een jrk-arrangement.  

 

Een arrangement houdt in dat er een ambulant begeleider meekijkt met de leerkracht en de IB-er. In 

sommige gevallen komt er extra budget beschikbaar komt. Een belangrijk doel van een arrangement is 

naast het bieden van de juiste ondersteuning aan de leerling voor wie het arrangement is aangevraagd, 

ook het uitbreiden van de expertise binnen de school.(verduurzaming) 
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6.6. Samenwerkingsverband Berséba 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband zoals dat is vast gelegd in de wet op het 

primair onderwijs. Dit samenwerkingsverband dat de naam Berséba draagt is georganiseerd als 

vereniging en heeft onder andere tot doel: 

1. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen 
basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor 
speciaal onderwijs; 

2. het realiseren dat leerlingen op scholen van het samenwerkingsverband een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doormaken; 

3. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren voor alle leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven. 

6.7. Onderwijskundige ontwikkelingen 
We staan aan de vooravond van een nieuwe planperiode. In deze periode gaan we nadenken over de 
vraag hoe we ons onderwijsconcept blijvend aansluiting laten hebben bij de onderwijsbehoefte van onze 
leerling populatie. Vanuit het nieuwe missionstatement: Samen zorgen gaan we onderzoeken welke 
mogelijk nieuwe concepten passend zijn. Daarnaast gaan we het analyseproces waarin we naar zowel 
didactisch handelen als de onderwijs opbrengsten kijken, kritisch evalueren. Naar verwachting dienen 
zich nieuwe middelen aan waarmee het eerder genoemde analyseproces kunnen faciliteren.  
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7. Personeel 

Goed onderwijs begint bij goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten. In lijn met het schoolplan 2015 

- 2019 heeft professionalisering van de het team van leerkrachten een verdere impuls gekregen.  

 

7.1. Scholing 
De IB-er bovenbouw is gestart met een Hbo-opleiding Gedragsdeskundige aan de Hogeschool Utrecht. 

De IB-er onderbouw volgt met goede resultaten een Universitaire studie Pedagogiek. Verder hebben 

diverse collega’s scholing gedaan op het gebied van Autisme, Hoogbegaafdheid, Sociale Veiligheid en 

Sociaal Emotioneel Leren. 

 

7.2. In-, uit-, en doorstroom 
Het schooljaar 2018/2019 is er een nieuwe collega gestart in de bovenbouw. Een van de vaste 
vervangers die via de vervangingspool van ECM dialoog werkt heeft elders een vaste benoeming 
aanvaard. In het kader van klassenverkleining in groep 8 is er een extra collega aangetrokken. Daarnaast 
hebben we met regelmaat vervangers ingezet via de eerder genoemde vervangingspool. 
 

7.3. Werkdruk 
Ten behoeve van de werkdruk zijn er door de overheid financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze 
zijn volledig ingezet voor extra handen in de klas. Het team heeft een verdeling van werkzaamheden 
gemaakt. Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is een onderwijs assistent benoemd met een 
werktijdfactor van 0,4 wtf. 
 

Inzet middelen Werkdruk 

 2018-2019 

Aantal leerlingen 206 (1-10-2018) 

Budget € 31.930 

Inzet OP € 16.930 

Inzet OOP € 15.000 

 
 

7.4. Duurzaamheid en verzuim 
Als uitvloeisel van de nieuwe cao wordt door diverse medewerkers gebruik gemaakt van de 

duurzaamheidsregeling. Dit zorgt beduidend voor een beter werklast verdeling. 

 

  Verzuimpercentage 2018 

  jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal 

Totaal 9.06 4.62 3.64 5.26 6.25 5.28 2.58 1.98 1.90 4.55 3.41 0.45 3,99 

 

Het ziekteverzuim over 2018 is beduidend lager dan in 2017. Het wordt enigszins vertekend door het 

feit dat er een collega met zwangerschapsverlof is. Daarnaast was een collega vanuit een volledig 

ziekteverlof bezig met een re-integratie.  

 

7.5. Beleid beheersing uitkeringen na ontslag 
Onderwijsinstellingen zijn eigenrisicodrager als het gaat om WW uitkeringen. Dit betekent dat de WW 

lasten door de school gedragen worden, wanneer het dienstverband van de werknemer beëindigd 

wordt. Onze school heeft deze risico’s afgedekt middels de aansluiting bij het BWGS (Beheersing 

Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). Dit neemt niet weg dat er een aantal regels gelden 

om voor vergoeding van de WW lasten in aanmerking te komen. Binnen onze scholen zijn we bekend 

met de risico’s die op financieel terrein gelopen kunnen worden. Alvorens er een beslissing genomen 

wordt, vindt vaak eerst overleg plaats met de Stichting BWGS. 
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7.6. Prestatiebox 
Vanuit de middelen Prestatiebox werken we verder aan het professionaliseren van het team. Een team 
is niet een optelsom van een aantal individuele collega’s, samen zijn we meer dan de som der delen. 
Een optimaal functionerend team komt de onderwijskwaliteit ten goede. 
Daarnaast blijven we werken aan individuele professionalisering. Een aantal collega’s hebben scholing 
gevolgd op het gebied van Sociale Veiligheid, Sociaal Emotioneel leren, gedrag en hoogbegaafdheid.  
Verder is er gedurende de studiedagen gewerkt aan teamscholing. 
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8. Leerlingen 

 

De school is het afgelopen schooljaar bezocht door ruim 216 leerlingen. Hieronder het verloop van de 

afgelopen jaren en een prognose voor de toekomst gebaseerd op doopcijfers van de verschillende 

kerkelijke gemeenten. 
Schooljaar 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Teljaar 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 

Onderbouw totaal 97 122 105 115 123 128 

Bovenbouw totaal 104 10 102 108 92 98 

Leerlingtotaal 201 206 207 213 215 226 

Tabel 1:Bron:ParnasSys 

Kijken we naar onze leerlingen populatie dan zien we rijk palet aan gaven en talenten, maar ook met 

eigen problematieken. Over het algemeen komen de kinderen uit gezinnen met relatief hoog opgeleide 

ouders.   

 

 

  

 

 

 

 

 

De leerlingen komen naast Bennekom uit de omliggende plaatsen. Het overzicht hieronder geeft 

daarvan een goed beeld. 

 

 
Tabel 2:Bron:www.scholenopdekaart.nl 

De Eben-Haëzerschool is naast een streekschool ook een school binnen het reformatorische volksdeel 
met een grote diversiteit qua kerkelijke achtergrond. 
 

Jaar  1.00  0.3  1.2  Totaal  % leerlingen met gewicht  

2016-2017 214 2 0 218 0,92 

2017-2018 198 3 0 201 1,49 

2018-2019 203 3  206 1,46 
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8.1. Resultaten en uitstroom 
Over het schooljaar 2017/2018 kunnen we tevreden zijn over de resultaten wanneer we kijken naar de 
CITO-scores en de uitstroom niveaus van onze leerlingen. Voor de Eben-Haëzerschool gaat het niet 
alleen om de cognitieve resultaten, maar richten we ons ook op  vorming. Als school staan we voor de 
opdracht om onze leerlingen datgene mee te geven wat hij of zij nodig heeft om als christen te staan in 
de moderne maatschappij. 
 

 
Tabel 3:CITO-resultaten groep 8 

 

 

 

 

 

56,7%

12,9%

14,4%

0,5%

10,4% 4,0%

0,5%

0,5%

Leerlingen naar denominatie

Gereformeerde Gemeente

Hersteld Hervormd

Protestantse Kerken Nederland

Reformatorische Baptistengemeente

Christelijk Gereformeerd

Oud Gereformeerde Gemeente

Baptisten

Huisgemeente
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Tabel 4:Uitstroom groep 8 2016/2017 

V=Vwo (TTO=TweeTalig Onderwijs); H=Havo; VTL=Vmbo-Theoretische Leerweg (was Mavo); VGL=Vmbo-

Gemengde leerweg; VBBL/VKBL= Vmbo-Basis - en Kader Beroepsgerichte Leerweg; PrO = Praktijkonderwijs  

  

Niveau VO-School  V+/ TTO   H/VWO    VTL/H VGL/VTL   VBBL /  VKBL TOTAAL 

jaar: 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Jacobus Fruytier sg. Apeldoorn   5 
 

1 3 4 1 3 2 13 6 

Ichthus-college Veenendaal 2 1 14 9 2 2 2 1   20 13 

Van Lodenstein College, Kesteren     3 2 1 1  1 5 4 

Van Lodenstein College, Barneveld         1 1 1 1 

Overig  
 

1 
 

      1  

Totaal: 2 1 20 9 7 7 7 3 4 4 40 24 
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9. Jaarverslag Vertrouwenspersonen 

In dit jaar hebben de beide vertrouwenspersonen (IVP: C. Dorst, EVP: D. van der Hoek) de afgesproken 
acties uitgevoerd. De vertrouwenspersonen zijn ook dit jaar betrokken geweest bij de implementatie 
van de Wet sociale veiligheid op onze school, die in 2015 van kracht is geworden. 
 
De vertrouwenspersonen houden via een nieuwsbrief contact met de Stichting School & Veiligheid en 
worden zo op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, studiedagen etc. Dit jaar is deelgenomen 
aan de studiedag over ‘Psychologie in het vertrouwenswerk’. Geoefend werd bij de workshops 
”Dynamisch reflecteren” en “Psychologie van de klagende ouder”. We hebben onze bevindingen samen 
uitvoerig besproken en gerelateerd aan onze ervaringen op onze school. 
 
In 2018 zijn de volgende, deels geplande, activiteiten gedaan: 
1. De poster en de folder "Wij willen je helpen" is opgehangen c.q. uitgereikt aan leerlingen van de 

groepen 5, 6, 7 en 8. 
2. De IVP 'er heeft zich voorgesteld aan de bovenbouwgroepen. 
3. De IVP ‘er heeft zich actief ingezet voor het vernieuwen en actualiseren van het Anti-Pestprotocol 

van de school en de acties die daaruit voortvloeien. 
4. De EVP 'er heeft, als voorzitter, deelgenomen aan een vergadering van het ouderpanel. 
 
Er is dit jaar geen bespreking geweest van beide vertrouwenspersonen met de directeur J.B. Roodbeen 
en met beide IB’ers (A. Slootweg, A. Visser). 
 
De Interne Vertrouwenspersoon kan vrij gemakkelijk contact leggen met de directeur en kan indien 
nodig met hem ontvangen signalen bespreken. Dat bleek dit jaar ook nodig te zijn.   
 
De beide vertrouwenspersonen spreken elkaar als daar aanleiding toe is. Door samen deel te nemen 
aan een studiedag (zie hierboven) houden we elkaar alert en waken we samen over het behoud van 
zorgvuldigheid en respect.  
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10.  Klachtenregeling 

De klachtenregeling zoals die we die op school hanteren is opgenomen in de schoolgids 2018-2019, 

hoofdstuk 7.19 zodat bij klachten duidelijk is waar men terecht kan. In het kalenderjaar 2018  zijn er 

geen klachten via deze klachtenregeling ingediend of in behandeling genomen.  
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11. Huisvesting 

 

In 2018 is er door de gemeente een beleidsrijk Strategisch Huisvestingsplan vastgesteld. Dit komt er op 

neer dat voor de Eben-Haëzerschool pas na 60 jaar ruimte is voor nieuw- of herbouw. In het kader van 

deze verlenging van de technische levensduur bezint het bevoegd gezag zich op het uitbesteden van het 

onderhoud en de regie daarop. 

 

Het afgelopen jaar is er op een aantal plaatsen kleine ouderhoud gepleegd. In 2019 worden er een aantal 

grote onderhoudsklussen opgepakt zoals vervanging van de puien, vervanging van diverse zonweringen 

en groot onderhoud van de verwarmingsinstallatie. 

 

Voor kleine reparaties wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 
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12.  Communicatie 

 

12.1. Interne en externe ontwikkelingen  
In dit tijdperk wordt veelal gecommuniceerd via digitale media. Een belangrijk medium is hierin e-mail. 

Ook in 2018 zijn alle ouders via e-mail geïnformeerd via onze algemene nieuwsbrief of klasse 

nieuwsbrief. Daarnaast worden ouders geïnformeerd via het ouderportaal van het LVS ParnasSys 

waarmee ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen.  

Er zijn ook relaties met instanties buiten de school. Veelal gaat het daarbij om extra ondersteuning van 

leerlingen.  

 

12.2. Politiek en maatschappij  
Het onderwijs is onderdeel van het publieke debat. Hier speelt efficiency een steeds belangrijker rol. 

Daarnaast wordt vanuit de politiek ook gekeken naar de prestaties van de scholen. Het is niet alleen 

belangrijk om de focus te richten op de prestaties, ze doen er wel degelijk toe, maar het is tevens 

belangrijk de focus te richten op het proces hoe de prestaties bereikt worden. In dit kader is het goed 

dat de Onderwijsinspectie de normen heeft losgelaten betreffende tussentijdse toetsen: de school is nu 

zelf aan zet en krijgt de kans meer eigenaar te worden van het onderwijs en de kwaliteit.  

Daarnaast heeft een leerling niet alleen cognitieve mogelijkheden, maar ook sociaal-emotioneel 

probeert de school de leerling in zijn ontwikkeling te stimuleren.  

Aan scholen worden steeds meer eisen gesteld die onderwijsinhoudelijk ingrijpen of die betrekking 

hebben op het personeelsbeleid. Bij de overheid wordt het reformatorisch onderwijs vertegenwoordigd 

door de VGS.  

 

Als reformatorische school weten we ons verbonden met diverse kerkelijke denominaties. Binnen een 

termijn van twee jaar gaat het Collectief Bestuur met alle kerkenraden in gesprek. Gedurende dit 

gesprek wordt onder andere gesproken over hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Gezin, 

Kerk en School vormen een driehoek. Onder andere geven we daar op deze wijze invulling aan. 

 

12.3. Verantwoording  
Het bestuur en de toezichthouder willen op een eerlijke, transparante wijze verantwoording afleggen 

van het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. Dit jaarverslag draagt daaraan bij. Verantwoording 

wordt afgelegd ten aanzien van de accountant voor de financiën, de inspecteur voor het onderwijs en 

ouders voor het gevoerde beleid.  

 

12.4. Website  
Om op een moderne manier te communiceren met de mensen om ons heen en om te zorgen voor een 

goede PR is een goede website onontbeerlijk. De website neemt hier een belangrijk positie in. 
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13. PR en marketing 

 

Het afgelopen jaar is een begin gemaakt een nieuw communicatieplan. Hierbij worden ook ouders 

betrokken. De website heeft een aanpassing ondergaan in het kader van een nieuwe methode voor 

sociaal emotioneel leren. De twee wekelijkse ‘Kwink van de week’ wordt via de website gedeeld met 

ouders.  
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14.  Jaarverslag MR 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Eben-Haëzerschool te Bennekom 
over het kalenderjaar 2018. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.   
  
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 
overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. 
Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende schooljaar.  
 

14.1. Samenstelling MR 
De MR is samengesteld uit 6 personen, 3 personen uit de personeelsgeleding en 3 personen uit de 
oudergeleding. 
Namens de oudergeleding maakten in 2018 deel uit van de MR:  Dhr. C. Korpershoek (voorzitter), Dhr. 
J. Boeder en mevr. I. van Driel  namens de oudergeleding.  
Namens de personeelsgeleding namen deel: mevr. C. Dorst, mevr. L. Hazeleger en mevr. W. den Heijer 
(secretaris) 
Mevr. Van Driel en mevr. Dorst waren beiden in 2018 aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. Mevr. 
Van Driel kon zich niet herkiesbaar stellen i.v.m. haar overstap naar het bestuur van onze school. 
Voor hen in de plaats zijn mevr. J. van der Maas- van Toor (oudergeleding) en mevr. M. Valk 
(personeelsgeleding ) gekozen binnen de MR. 
 

14.2. Werkwijze MR 
Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de 
wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR 
overlegt met het bestuur, de directie en het MT van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid.    
De MR heeft een adviserende taak en moet ook haar instemming geven over bepaalde zaken, zoals de 
formatie en de begroting.  
Naast de formele bevoegdheden van de MR ziet ze haar rol daarbij vooral als ondersteunend aan het 
bevoegd gezag, en probeert steeds op positieve wijze mee te denken. Zo heeft de commissie sociale 
veiligheid in samenwerking met de MR in mei een avond belegd voor de ouders van school.  
 

14.3. Vergaderschema 
De MR heeft in 2018 zeven keer vergaderd en was vertegenwoordigd bij de jaarvergadering. Vaak werd 
de vergadering bezocht door de directeur om de MR bij te praten over de zaken die op school speelden 
en ook werd er vanuit het bevoegd gezag diverse keren een toelichting gegeven op stukken waar de MR 
mee in moet stemmen zoals de begroting.  
Met het bestuur is er eenmaal een ambitie gesprek geweest.  
 

14.4. Onderwerpen 
Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Bestuurs- en jaarverslag 2018 

 De begroting 2019 

 Vakantierooster 2018-2019 

 Formatieplan 2018-2019 

 Website Eben-Haëzerschool 

 Inhoud schoolgids 

 Communicatie rondom de school 

 Uitslag van de ouderenquête  

 PR 

 Personeelsbeleid  
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14.5. Informatie: 
Via de nieuwsbrief werden de ouders op de hoogte gehouden van zaken die door de MR behandeld zijn. 
Ook was de MR tijdens de jaarvergadering aanwezig. Ouders en personeel hebben middels een brief de 
gelegenheid gekregen om zich kandidaat te stellen voor de jaarlijkse verkiezing van twee nieuwe MR 
leden. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De zittende leden zijn hiermee herkozen. 
De MR was met een stand aanwezig op de activiteitenmarkt in mei, georganiseerd door de 
oudercommissie. Ook is de MR op de contactavond aanwezig geweest en konden ouders hun tip en tops 
kwijt voor de MR. 
Via de weekbrief van het personeel werden de teamleden op de hoogte gehouden van de activiteiten 
van de MR. 
 

14.6. Plannen voor 2019: 
Als MR willen we in het jaar 2019 vooral meedenken met de het nieuwe schoolplan dat gemaakt moet 
worden.  
Verder willen we meedenken over een goede pr voor de school.   
 

14.7. Afsluiting 
Als MR beseffen we dat we dit alles niet kunnen zonder de zegen van de Heere. We vinden het dan ook 
heel waardevol dat we iedere MR vergadering beginnen met een korte Bijbelstudie en gebed. Het jaar 
2018 en ook dit nieuwe jaar doen we het aan de hand van het Bijbelboek Romeinen. 
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15.  Financiële paragraaf 

 

Analyse van het netto resultaat   
Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                1.137                   1.055               82  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                      4                         9                -5  

(B3) Overige baten 
 

                     23                        24                -0  

 

 

     
Totaal baten 

 
                1.165                   1.088               77  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   945                      834             111  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     30                        36                -6  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     67                        68                -1  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                   112                      109                 3  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                1.153                   1.047             106  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                     12                        41              -29  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -1                        -                  -1  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                     11                        41              -30  

 
Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 
gehele organisatie. Het resultaat van 10.897 euro is als volgt opgebouwd: 
 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

Eben-Haëzerschool                18.205                 40.882        -22.677  

Stichting                 -7.308                        -            -7.308  

Totaal                10.897                 40.882        -29.985  

 
De baten en lasten van de stichting zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige 
instellingslasten. De stichting komt met name negatiever uit door lagere baten in combinatie met 
hogere kosten.  
 
In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 
De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de 
nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is circa 56.000 euro geweest. De loonkosten 
laten als gevolg hiervan ook een overschrijding zien.  
 
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 
werkdrukvermindering. Zoals in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier circa 13.000 euro 
voor ontvangen. Deze middelen zijn dit jaar ingezet ten behoeve van de werkdrukverlaging, wat 
uiteindelijk ook zorgt voor hogere loonkosten. 
 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting. 
 
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 82.000 euro. Voor 69.000 euro wordt 
dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. 7.000 euro is veroorzaakt door een ontvangen 
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indexering voor passend onderwijs en een hogere realisatie aan zorgarrangementen. Als laatste is er 
een hogere realisatie van 6.000 euro zichtbaar op de subsidie studieverlof.  
 
(B2) – De overige overheidsbijdragen laten een lagere realisatie van 5.000 euro zien. Er is hier een 
jaarlijkse vandalismevergoeding in de begroting meegenomen. Deze is dit jaar niet gerealiseerd.  
 
(B3) – Binnen de overige baten is op totaalniveau geen verschil zichtbaar. Onderling zijn er wel wat 
verschuivingen. Zo zijn de huuropbrengsten hoger en is er een vacatiebijdrage van Berséba zichtbaar. 
Daar staat zoals eerder genoemd een lagere opbrengst van de stichting tegenover.   
 
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 111.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting 
is 5.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen. 
Dit is in 2018 onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de loonkosten circa 
63.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele lasten laten een overschrijding van 48.000 
euro zien.   
 
De overschrijding van 63.000 euro op de loonkosten wordt voor 45.000 euro verklaard door de 
gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er per saldo meer inzet gerealiseerd voor 
zowel onderwijzend, onderwijsondersteunend en schoonmakend personeel (in totaal 27.000 euro). De 
vervangingskosten zijn lager uitgekomen dan daarvoor was begroot. Begroot was dat de vervanging per 
saldo geen geld zou kosten. Gerealiseerd is echter een bate doordat de ontvangen vergoedingen hoger 
zijn dan de vervangingslasten. Per saldo is een bate van afgerond 9.500 euro zichtbaar. Kanttekening 
hierbij is wel dat er extra lasten zijn gerealiseerd onder de externe personeelslasten wat onder de 
overige personeelskosten is opgenomen en in de volgende alinea verder wordt toegelicht.  
 
Het verschil op de overige personele lasten van 48.000 euro kan met name worden toegeschreven aan 
de kosten voor extern (ingehuurd) personeel. De overschrijding hiervan bedraagt 49.000 euro. 
Daarnaast zijn nog wat overschrijdingen zichtbaar op scholing/schoolontwikkeling en wervingskosten 
waar besparingen op bedrijfsgezondheidszorg en overige personeelskosten tegenover staan.  
 
(L2) – De afschrijvingen komen 6.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
uitgestelde/niet uitgevoerde investeringen. In de begroting is gerekend met een investeringssom van 
74.500 euro terwijl er bijna 70.000 euro daadwerkelijk is geïnvesteerd. Daarnaast zijn er verschillende 
investeringen, met name ICT, later in het jaar uitgevoerd dan was gepland.  
 
(L3) – De huisvestingslasten laten een besparing van 1.000 euro zien wat vooral veroorzaakt wordt 
door lagere energiekosten.  
 
(L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten, inclusief de lasten van de 
stichting, een overschrijding zien van 3.000 euro.  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van 5.500 euro. Dit is veroorzaakt door hogere 
computerkosten.  
 
De overige instellingslasten laten een besparing zien van 2.500 euro. Hoewel zoals genoemd de lasten 
voor de stichting hoger uitkwamen zijn er besparingen gerealiseerd op met name PR/Marketingkosten. 
Hiervoor wat 5.500 euro begroot. Daarnaast zijn ook besparingen zichtbaar voor de kosten die gemaakt 
zijn voor de schoolreis, het overblijven en culturele vorming.  
 
(R1) – Onder het saldo financiële baten en lasten zijn wat rentelasten verantwoord.  
 
Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
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ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    

Materiële vaste activa               206                166                157  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -    

       
Totaal vaste activa               206                166                157  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen                69                 78                 68  

Liquide middelen               437                399                345  

       
Totaal vlottende activa               506                477                413  

       
Totaal activa               713                643                570  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               281                262                210  

Bestemmingsreserves publiek               131                131                131  

Bestemmingsreserves privaat                15                 24                 25  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                10                   8                   5  

       
Eigen vermogen               436                425                371  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               132                 98                 90  

Langlopende schulden                 -                    -                    -    

Kortlopende schulden               145                120                109  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               713                643                570  

 
Als gevolg van relatief hoge investeringen is de materiële vaste activa met 40.000 euro gestegen. De 
investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
 
De reserves zijn met circa 11.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (stichting) 
reserves.  
 
De voorzieningen zijn met 34.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 35.000 euro 
gedoteerd en circa 2.000 euro onttrokken. Als belangrijkste onttrekkingen zijn te noemen onderhoud 
aan installaties. Het restant verschil betreft een dotatie aan de personeelsvoorziening voor jubilea.  
 
Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 
tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
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Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 3,50 3,97 3,79 

Solvabiliteit 0,50 0,61 0,66 0,65 

Rentabiliteit n.v.t. 0,94% 4,74% -2,42% 

Huisvestingsratio max.10% 5,85% 5,63% 7,45% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 20,19% 23,46% 20,12% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 18,03% 20,57% 17,30% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 60,08% 55,32% 50,25% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 58,23% 52,91% 48,06% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen over de afgelopen jaren ruim aan de gestelde adviesnormen. De 
school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
 
De rentabiliteit is sinds 2 jaren positief. De rentabiliteit is idealiter nul.  
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de 
dotatie aan de voorziening groot onderhoud. 
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 
opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Dit kengetal bevindt 
zich op zowel bestuursniveau als schoolniveau boven de norm. Daardoor is de financiële positie van de 
school gezond te noemen. 
 
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten minder zijn. Het kengetal geeft de 
rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Op bestuursniveau wordt 
deze norm dit jaar overschreden. De inspectie heeft echter geen zeggenschap over private middelen die 
dit kengetal mede bepalen.  
 
Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor 69.716 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 
74.500 euro. Er is in 2018 een bedrag van 30.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 
activa is gestegen. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

   
ICT 44.190 euro 

Inventaris en apparatuur 4.388 euro 

Leermiddelen 20.582  Euro 

Overige 556 euro 

Totaal 69.716 euro 

 
De investeringen binnen ICT hebben betrekking op de aanschaf van laptops. Binnen inventaris en 
apparatuur zijn investeringen in een laptopkar en leerlingensets zichtbaar. De leermiddelen bestaan uit 
de aanschaf van de leermethodes Taalactief en Veilig en Vlot. Onder de overige materiële vaste activa 
zijn nog wat investeringen ten behoeve van het plein verwerkt.  
 
Treasury verslag 
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
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tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 
te zijn. 
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16. Continuïteitsparagraaf 
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen in de cao en de middelen 
voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2019. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 97 103 105 115 123 128 

Bovenbouw totaal 104 103 102 98 92 98 

Totaal 201 206 207 213 215 226 
 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren 
zien. Er wordt de komende jaren een stijging verwacht naar boven de 220 leerlingen.  
 
Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 0,60 0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 
Leerkracht 11,16 11,98 11,41 11,41 11,41 11,41 
O.O.P. 1,02 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Schoonmaak 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Vervanging eigen risico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal 13,27 14,41 13,78 13,78 13,78 13,78 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Dit heeft te maken met extra 
inzet vanwege de inzet van werkdrukgelden. Daarnaast is het de bedoeling om groep 8 te splitsen. Verder is 
rekening gehouden met compensatieverlof, lage vervangingen onder de loonkosten aangezien dit extern (ECM) 
zal worden ingehuurd en zal er een instroomgroep worden gevormd.   
 
Staat van baten en lasten – begroting 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2018  2019  2020  2021   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  1.137  1.147  1.149  1.178 

(B2) Overige overheidsbijdragen  4  5  5  5 

(B3) Overige baten  23  27  24  27 

         
Totaal baten  1.165  1.179  1.178  1.210 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  945  1.010  970  977 

(L2) Afschrijvingen  30  33  37  35 
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(L3) Huisvestingslasten  67  67  67  67 

(L4) Overige instellingslasten  112  115  111  114 

  
       

Totaal lasten  1.153  1.226  1.185  1.194 

  
       

Saldo baten en lasten  12  -47  -7  16 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  -1  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  11  -47  -7  16 

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 
investeringen de komende jaren. 
Het overzicht laat de komende 2 jaren negatieve resultaten zien, daarna oplopende positieve resultaten.  Voor 
2022 en 2023 is een resultaat van circa 40.000 en 79.000 euro zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door de 
verwachte stijging van het leerlingenaantal. Op termijn is er wellicht sprake van het realiseren van een extra 
groep. Hier is nu in de formatie nog geen rekening mee gehouden.  
 
Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor werkdrukvermindering 
met ingang van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit ook moeten 
worden ingezet en dus tot kosten leiden. Inmiddels is wel bekend geworden dat vanaf het schooljaar 19/20 een 
extra bedrag van 65 euro per leerling ontvangen zal worden ter verlichting van de werkdruk.  
 
Balans – begroting 
 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa               206                204                194                173  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

         
Totaal vaste activa               206                204                194                173  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    

Vorderingen                69                 73                 73                 73  

Effecten                 -                    -                    -                    -    

Liquide middelen               437                332                356                380  

         
Totaal vlottende activa               506                405                429                453  

         
Totaal activa               713                609                623                626  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Algemene reserve               281                228                221                237  

Best. reserve publiek               131                131                131                131  

Best. reserve privaat                15                 31                 31                 31  

Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat                10                  -                    -                    -    

         
Eigen vermogen               436                390                383                399  
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Voorzieningen               132                 92                113                100  

Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden               145                127                127                127  

  
       

Totaal passiva               713                609                623                626  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is gebaseerd op 
de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting van 
2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling 
is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa na de investeringen van 2018 de komende jaren 
zullen afnemen. De geplande investeringen voor de komende jaren zijn lager dan de afschrijvingen.  
 
Door de begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening groot 
onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren.  
 
Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij de 
directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier 
ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de 
realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en 
ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk 
financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven met daarin de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van 
informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is 
daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén van de 
risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed is sprake van een 
tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een correctie hiervoor. Dit gaat 
ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen voor werkdrukvermindering 
vanaf schooljaar 2021/22. 
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond maar krijgt  de komende 
jaren wellicht te maken met een uitbreiding van de formatie. Daarnaast wordt vervanging al door middel van 
externe vervanging gerealiseerd. Mogelijk risico is dat het moeilijker wordt om nieuw personeel te werven dan 
wel vervanging  te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op 
te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan 
fluctueren wat leidt tot wisselingen in de bekostiging.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, langdurig 
ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich voordoen kan er 
sprake zijn van financiële gevolgen.  
 
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Over de levensduur van het 
huidige schoolgebouw vinden gesprekken plaats met de gemeente Ede die bezig is een strategisch 
huisvestingsplan te ontwikkelen.  
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste 
stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
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Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s rondom 
de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste 
punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
 
Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar 
financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen 
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt 
van een risicoprofiel van 15%.  
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, om 
indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor 
een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo 
inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. Er 
zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is 
dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Bijlage 1 – toezichthoudend bestuur d.d. 31-12-2018 
 

Naam: Functie: Taken / portefeuille: 

Dhr. E.J. Preuter Toezichthouder0 Algemene zaken 
Financiën 
Identiteit 
Personeelszaken 

Dhr. K.J. van der Maas Toezichthouder – secretaris Secretariaat 
Identiteit 
Huisvesting 

Mevr. I. van Driel Toezichthouder Identiteit 
Personeelszaken 
 

Dhr. H. Pluimers Toezichthouder Huisvesting 
Identiteit 
 

Dhr. J. Bosch Toezichthouder Communicatie 
Identiteit 
 

 

De toezichthouders hebben geen geldelijke vergoeding ontvangen voor de door hen uitgevoerde 

activiteiten voor de Stichting.  



JAARREKENING 2018
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 206.359     166.485     

206.359         166.485         

Vlottende activa

Vorderingen 69.129       78.110       

Liquide middelen 437.331     398.604     

506.460         476.714         

Totaal 712.819         643.199         

PASSIVA

Eigen vermogen 435.960         425.063         

Voorzieningen 132.066         98.039          

Kortlopende schulden 144.793         120.097         

Totaal 712.819         643.199         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 1.137.194      1.055.467      1.102.222    
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 4.495            9.000            9.532           

Overige baten 23.414           23.550          26.863         

Totaal baten 1.165.104      1.088.017     1.138.618    

Lasten

Personeelslasten 944.650         833.922         886.400       

Afschrijvingen 29.842           36.013          26.912         

Huisvestingslasten 66.936           67.850          60.574         

Overige lasten 111.875         109.350         109.893       

Totaal lasten 1.153.303      1.047.135     1.083.779    

Saldo baten en lasten 11.801           40.882         54.839         

Financiële baten en lasten 904-               -                  901-             

RESULTAAT BOEKJAAR 10.897           40.882         53.938         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad € 10897 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 18.205          
Bestemmingsreserves privaat 9.301-            
Bestemmingsfonds privaat 1.993            

Totaal 10.897         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 11.801       54.839       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 29.842       26.912       

- Mutaties van voorzieningen 34.027       7.790         

63.869       34.702       

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 8.980         10.491-       

- Mutaties kortlopende schulden 24.696       11.292       

33.676       801           

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 109.346     90.342       

Ontvangen interest 904-           901-           

Totaal 904-           901-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 108.442     89.441      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 69.716-       36.096-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 69.716-      36.096-      

Mutatie van liquide middelen 38.726       53.345       

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 20

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 8

Docentenset 10 Software bij methoden 8

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.

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

26 juni 2019
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Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Dit is het kapitaal dat bij oprichting van de rechtspersoon is gestort.

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Bestemmingsfondsen privaat

Hieronder worden de bestemmingsfondsen opgenomen die gevormd zijn vanuit private middelen, waaraan een 

specifieke bestemming is toegekend door derden. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
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overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 20,19%

3,50

3,50

0,94%

0,66

0,81

3,97

3,97

4,74%

2018

0,61

0,80

2017

55,32%

23,46%

60,08%

48



TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 19.083           5.725             13.358             -                    -                    477                12.881           19.083           6.202             

Inventaris en apparatuur 157.670          99.060            58.610             48.578           240                16.019            90.929           205.348          114.419          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 148.919          54.401            94.517             21.138           340                12.766            102.549          155.401          52.851           

Totaal 325.672          159.186          166.485           69.716           580                29.262            206.359          379.832          173.472          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 900                660                240                 

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 14.656           14.316            340                 

Totaal 15.556           14.976            580                 

Vorderingen

Debiteuren 8.505              1.729             

OCW/EZ 50.081            53.845           

Gemeenten en GR's -                    0                   

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 10.788           18.689           

  Overige overlopende activa                 245- 3.846             

Overlopende activa 10.543            22.535           

Totaal 69.129            78.110           

Liquide middelen

Kasmiddelen 0                   438                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 437.331          398.166          

Totaal 437.331          398.604          

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2018 2017

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal 5                   -                    -                    5                   

5                   5                   

Algemene reserve

Algemene reserve 262.304          18.205            -                    280.509          

262.304          280.509          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve kwaliteit 20.000           -                    -                    20.000           

Bestemmingsreserve materieel 110.889          -                    -                    110.889          

130.889          130.889          

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 23.839           9.301-              -                    14.538           

23.839           14.538           

Bestemmingsfonds (privaat)

Schoolfonds 8.026             1.993              -                    10.019           

8.026             10.019           

Totaal 425.063          10.897            -                    435.960          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 7.746              1.198             -                    -                    8.944             -                    8.944             

Voorziening voor groot onderhoud 90.293             35.000           2.171             -                    123.122          55.556           67.566           

Totaal 98.039             36.198           2.171             -                    132.066          55.556           76.510           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 7.746              1.198             -                    -                    8.944             -                    8.944             

7.746              1.198             -                    -                    8.944             -                    8.944             

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018
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Kortlopende schulden

Crediteuren 32.625            29.717           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 34.870            29.602           

Schulden ter zake van pensioenen 14.376            9.113             

Kortlopende overige schulden 19.205            16.715           

101.074          85.148           

Overlopende passiva

  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 14.108           5.291             

  Vakantiegeld en -dagen 30.030           26.365           

  Overige overlopende passiva 419-                3.293             

Overlopende passiva 43.719            34.949           

Totaal 144.793          120.097          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Lerarenbeurs 17/18              9.070              9.070 

Lerarenbeurs 18/19             24.186             24.186 

Totaal             33.256             33.256 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

2018 2017

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.035.146       969.084         1.019.716       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 15.368           9.070             3.779             

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 38.143           35.239           33.066           

53.511           44.309           36.845           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 48.537           42.074           45.662           

Totaal 1.137.194       1.055.467       1.102.222       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Huisvesting -                    4.500             4.811             

  Overig 4.495             4.500             4.722             

4.495             9.000             9.532             

Totaal 4.495             9.000             9.532             

 

Overige baten

Verhuur 4.496             3.150             4.247             

Overige

  Bestuursbaten 5.352             7.650             8.404             

  Overige baten personeel 1.496             -                    512                

  Overige 12.071           12.750           13.701           

18.919           20.400           22.617           

Totaal 23.414           23.550           26.863           

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 650.820         591.238         634.245         

Sociale lasten 113.157         101.649         108.488         

Premies Participatiefonds 3.471             -                    2.875             

Premies VFGS 20.805           19.444           20.674           

Pensioenlasten 90.138           79.941           85.381           

878.390         792.272         851.664         

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 1.198             -                    525-                

Personeel niet in loondienst 54.891           6.500             25.741           

Overige

  (Na)scholingskosten 12.122           12.000           10.806           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 7.303             4.000             5.739             

  Kosten werving personeel 2.447             1.000             -                    

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 2.595             5.000             3.545             

  Representatiekosten personeel 2.572             -                    4.141             

  Kosten federatie 57                  -                    -                    

  Overige 948                13.150           161                

Totaal overige 28.044           35.150           24.392           

84.133           41.650           49.608           

Af: uitkeringen 17.873-           -                    14.872-           

Totaal 944.650         833.922         886.400         

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 13 FTE. (2017 14)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 477                2.477             477                

Inventaris en apparatuur 16.259           22.405           15.791           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.107           11.131           10.644           

Totaal 29.842           36.013           26.912           

Huisvestingslasten

Onderhoud 4.360             5.000             626                

Energie en water 15.684           17.000           13.876           

Schoonmaakkosten 4.384             3.000             4.033             

Belastingen en heffingen 6.058             6.250             5.083             

Dotatie voorziening onderhoud 35.000           35.000           35.000           

Bewaking/beveiliging 1.451             600                1.957             

Overige -                    1.000             -                    

Totaal 66.936           67.850           60.574           
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 16.717           16.000           16.403           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.450             2.200             2.450             

Telefoon- en portokosten e.d 909                1.500             1.745             

Kantoorartikelen 24                  1.750             -                    

Stichtingslasten 12.660           7.650             6.515             

Bestuurs-/managementondersteuning 6.576             5.000             6.438             

39.336           34.100           33.552           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 2.528             1.000             1.583             

2.528             1.000             1.583             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 27.929           28.500           27.156           

Computerkosten 16.110           11.000           15.063           

Kopieer- en stencilkosten 8.146             7.000             6.567             

Overige lasten -                    -                    669                

52.185           46.500           49.455           

Overige

Kantinekosten 2.273             2.000             2.129             

Cultuureducatie 1.622             3.500             3.407             

Schoolkrant 716                -                    -                    

Abonnementen 1.023             1.000             4.800             

Verzekeringen 474                500                197                

Medezeggenschapsraad 752                1.000             236                

Overige 10.967           19.750           14.533           

17.827           27.750           25.302           

Totaal 111.875         109.350         109.893         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.450             2.200             2.450             

Accountantslasten 2.450             2.200             2.450             

Financiële baten en lasten

Rentelasten 904-                -                    901-                

Totaal 904-                -                    901-                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,6                  

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 66.600

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 41.454
Beloningen betaalbaar op termijn € 7.351
Subtotaal € 48.805

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 48.805

Gegevens 2017

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 0,8                  

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 83.813

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 54.586
Beloningen betaalbaar op termijn € 7.181

Totaal bezoldiging 2017 € 61.767

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag is berekend

conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 111000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter

kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

JB Roodbeen

WNT-verantwoording 2018 - Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische 

Grondslag  van toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Dijkstra J.G. Voorzitter 2018 uitgetreden

Haan de A.G. Lid 2018 uitgetreden

Preuter E.J. Voorzitter a.i.

Geldof B.B. Lid 2018 uitgetreden

Maas van der K.J. Secretaris

Pluimers H. Algemeen adjunct

Bosch J.G. Lid

Driel-Paul van I. Lid
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting tot het 

Verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Bennekom 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs 

op Reformatorische Grondslag te Bennekom gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot het 

Verstrekken van Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Bennekom 

op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming 

met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; en  

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

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 

Reformatorische Grondslag te Bennekom zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

 



 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

� bestuursverslag;  

� de overige gegevens. 

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 



 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.  

 

  



 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

   



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 
Geldermalsen, 25 juni 2019  
Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE EBEN-HAËZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.137.194 1.055.467  1.102.222  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 4.495        9.000        9.532        

Overige baten 18.063      15.900      18.459      

Totaal baten 1.159.752  1.080.367  1.130.214  

Lasten

Personeelslasten 944.650    833.922    886.400    

Afschrijvingen 29.842      36.013      26.912      

Huisvestingslasten 66.936      67.850      60.574      

Overige lasten 99.215      101.700    103.377    

Totaal lasten 1.140.643  1.039.485  1.077.264  

Saldo baten en lasten 19.109      40.882      52.951      

Financiële baten en lasten 904-           -               901-           

Netto resultaat 18.204      40.882      52.050      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE STICHTING

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 36            150           1.049        

Bijdragen m.b.t. fondsen 5.316        7.000        7.355        

Overige baten -               500           -               

Totaal baten 5.352        7.650        8.404        

Lasten

Personele lasten 365           500           249           

Acties 106           -               -               

Representatiekosten 187           -               -               

Leerlinggebonden activiteiten 756           -               1.440        

Lasten m.b.t. fondsen 3.323        7.000        4.074        

Overige lasten 7.923        150           753           

Totaal lasten 12.660      7.650        6.515        

Saldo baten en lasten 7.308-        -               1.888        

Netto resultaat 7.308-        -               1.888        

2018 Begroting 2018 2017
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