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Directieverslag 2019

Inleiding

Hieronder vindt u het directieverslag behorend bij de jaarrekening 2019 van Stichting Basisschool De
Ridderslag (hierna: De Ridderslag).

Organisatíe

De Ridderslag heeft als statutair doel "het verwezenlijken van de pedagogisch-didactische en sociaal-
pedagogische beginselen van dr. Rudolf Steiner" door het in stand houden van 'scholen en instellin-
gen' op basis van deze beginselen, en door "alle andere wettige middelen' die het gestelde doel kun-
nen bevorderen. De huidige activiteiten bestaan uit het geven van basisonderwijs (kleuter- en onder-
bouwklassen). De missie en visie staan omschreven in het schoolplan.

De organisatievorm van de school is een stichting. De Ridderslag heeft onderwijskundig en onder-
steunend personeel in dienst om haar doelstelling te verwezenlijken. De dagelijkse leiding is in han-
den van de schoolleider, die daartoe is gemandateerd door het bevoegd gezag. De stichting heeft
een onbezoldigd, toeziend bestuur. Het bestuur komt eenmaal per zes weken bijeen. Schoolleider en
bestuur werken volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, opgesteld door de PO-Raad;
in werking getreden op 1 augustus 2017. Er zijn geen uitzonderingen op deze code geformuleerd.

In het schoolgebouw is peutergroep "Het Rozenpoortje' gevestigd, waar net als op de Ridderslag
wordt gewerkt vanuit een antroposofische pedagogiek. Het Rozenpoortje is sinds 1 januari 2018 on-
derdeel van Quadrant Kindercentra. Waar mogelijk werken Quadrant en De Ridderslag samen om
een doorgaande leerlijn te waarborgen. Veel kinderen van Het Rozenpoortje stromen door naar een
kleuterklas van de Ridderslag.

De school staat open voor leerlingen van alle gezindten, mits de ouders de pedagogisch-didactische
uitgangspunten van De Ridderslag onderschrijven (verwoord in de schoolgids), en voor zover de on-
dersteuningsbehoefte van de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Dit pro-
fiel is opgenomen op de website van de school.Í

Ontwikkeling leerlingenaantal

De school telde aan het begin van het verslagjaar 215 leerlingen, op de teldatum (1 oktober) waren
dat er 211, en aan het eind van het verslagjaar 213; 2 minder dan een jaar eerder. In 2019 verlieten
41 leerlingen de school. Daarvan gingen er 29 na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs; 1
Ieerling ging naar het speciaal basisonderwijs; 6 leerlingen vertrokken wegens verhuizing; en 5 Ieer-
Iingen stapten over naar een andere basisschool om andere redenen (2 vanuit de kleuterklas; 3 in
een later leerjaar); tweemaal vanwege een bij nader zien toch te grote reisafstand, en tweemaal om-
dat van een school gespecialiseerd in onderwijs voor hoogbegaafden een betere specifieke onder-
steuning werd verwacht).

1 Het schoolondersteuningsprofiel is een 'toezegging' over het aanbod van de school aan de ouders en andere stakeholders
van de school over de basisvoorziening en de daarbinnen benoemde speerpunten, welke ündersteuning de school kan bie-
den en wat daarbij de grenzen zijn. In het kader van het ondersteuningsplan 2018-2022 van Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs Midden-Holland zullen de profielen van alle scholen binnen het samenwerkíngsverband medio 2ü20 wor-
den herzien.
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In de loop van het jaar stroomden 39 leerlingen in:31 in een van de kleuterklassen, en 8 in hogere
klassen. Tien leerlingen kwamen van een andere (reguliere) basisschool; twee leerlingen stroomden
in vanuit een vrijeschool in Brazilië. Al eerder bleek er belangstelling voor ons onderwijs bij ouders
die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)komen: in de afgelopen jaren verwelkomde de
school al leerlingen uit Italië, Litouwen, Zweden en de Filippijnen, en ook Brazilië.

De leerlingen waren in het verslagjaar van de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie verdeeld
over negen klassen: drie kleuterklassen (gecombineerde groepen 1-2 en klas 1 tot en met 6 (groep 3
t/m 8).

In het jaarplan 2019 waren geen specifieke doelen opgenomen voor de werving van leerlingen. Niet-
temin zijn er enkele wervingsactiviteiten geweest: door schoolleider, personeel en bestuur zijn in sa-
menwerking met personeel van Het Rozenpoortje begin februari open dagen georganiseerd, en werd
ook tijdens de Meimarkt informatie verstrekt over het onderwijs op De Ridderslag.

Ontwikkelingen onderwíjs

Uitstroom

De uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs was in 2019 als weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 pro = praktijkonderwijs; vmbo-bl = voorbereidend middellx»ar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg;
vmbo-kl = kaderberoepsgerichte leerweg; vmbo-gl = gemengde leerweg; vmbo-tl = theoretische leerweg; havo =
hoger algemeen voortgezet onderwijs; vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Sch-ool

Rudolf Steiner College

pro

2019

'?vmffi,b;bo-Tvmbo5mvo

23

havo/
VWO

vwo

1

ïoï.

6

Marecollege 2 1 1 4

Antoniuscollege Gouda 1 1 1 3

Coornhert Gymnasium í J 2 2

De Goudse Waarden 1 2 1 í 4

GSG Leo Vroman 3 1 4

Het Segment 1 1

Wellant College 2 2

De Meander 1 1

CSG W. de Zwijger, Schoonhoven 1 1

Thorbecke VO, Nieuwerkerk 1 1

Totaal 1 o 2 o 7 8 3 3 5 29
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Toetsgegevens

Eindtoets

2019 was het vierde jaar waarin De Ridderslag de IEP eindtoets afnam.
zich over de "eindopbrengsten" voor taal en rekenen richting de Inspectie verantwoordde aan de
hand van de resultaten van een centrale eindtoets die op twee dagen in april werd afgenomen bij de
Ieerlingen van klas 6 (groep8): de IEP Eindtoets van Bureau ICE.
In 2018 was de score boven het landelijk gemiddelde: 83 om 81. In 2019 was de score net onder het
landelijke gemiddelde: 81,3 om 81,8. Op het onderdeel lezen was de score ruim bovengemiddeld;
voor taafüerzorging net onder het gemiddelde; en bij rekenen was de score, anders dan een jaar eer-
der, aan de magere kant.

Períodieke tussentíjdse toetsen
Het is sinds 2016 aan scholen zelf om ambitieuze doelen te stellen en die te volgen. De school heeft
eigen streefwaarden en ondergrenzen vastgesteld voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen
& wiskunde, waarbij rekening is gehouden met het brede leerstofaanbod en de methodiek die de
school toepast bij het aanleren van lezen en schrijven. Vanuit de traditioneel andere aanpak bij het
Iees- en schrijfonderwijs en doordat op De Ridderslag vanaf klas 1 (groep 3) een breed vakkenpakket
wordt aangeboden, blijven de resultaten voor technisch lezen op De Ridderslag in de eerste jaren
doorgaans achter bij de meeste andere scholen - en dus bij het landelijk gemiddelde. In de hogere
klassen trekt dit dan bij, om uiteindelijk bovengemiddeld te eindigen.
In het najaar van 2019 werden de eigen schoolnormen voor taal en rekenen aangevuld met normen
voor spelling en werkwoordspelling, en werden enkele streefwaarden herzien.
In 2018 waren de resultaten van de halfjaarlijks CITO-toetsen nog overwegend naar tevredenheid. In
2019 waren ze echter deels onder de normen die de school hanteert. De positieve lijn die voor tech-
nisch lezen was ingezet sinds 2016 (in 2018 alle klassen voldoende; aan het eind van het jaar vier
klassen boven de streefwaarde), vterd in 2019 weer verlaten: in drie klassen werd de streefwaarde
weliswaar gehaald; in de drie andere klassen lag het resultaat onder de ondergrens.
Ook de resultaten voor begrijpend lezen (klas 4, 5 en 6) en rekenen & wiskunde waren minder goed
dan in het voorgaande jaar. Doorgaans liggen de scores voor begrijpend lezen op de Ridderslag bo-
ven het landelijk gemiddelde (dat de school als ondergrens heeft vastgesteld). Nu was het resultaat
bij twee van de vijf toetsafnames onder de norm. Voor rekenen en wiskunde waren de resultaten
conform eerdere jaren: soms boven het landelijk gemiddelde; soms eronder (tot 4%). Omdat vanaf
eind klas 2 het landelijk gemiddelde als ondergrens is gekozen, was een aantal scores onvoldoende.
In een klas speelt daarbij mogelijk een wisseling van leerkrachten mee.
De resultaten bij spelling waren in 2019 grillig. Voor werkwoordspelling waren de resultaten onver-
minderd goed.
De al met al tegenvallende resultaten betekenden een duidelijke verbeteropdracht voor de klassen-
Ieerkrachten. Met resultaat: in januari 2020 waren de scores beduidend beter; nog maar twee afna-
mes waren onder de norm (1%).
In schooljaar 2019-2020 wordt een proef gedaan met materiaal van de rekenmethode De Wereld in
Getallen. De aanschaf van dit materiaal voor klas 1 t/m 6 wordt overwogen om de rekenresultaten
structureel te verbeteren.

De school blijft daarnaast werken aan een belangrijke basisvoorwaarde voor goede toetsresultaten:
verbetering van het concentratievermogen van de leerlingen. Hiertoe wordt gewerkt met een roos-
ter met minder verschillende vakleerkrachten in klas 1, 2 en 3. En in klas 1 wordt gewerkt volgens het
concept "klas in beweging', waarbij de leerlingen de momenten van concentratie af wisselen met zin-
volle bewegingsoefeningen. Ook wordt speciaal meubilair gebruikt: banken en kussens in plaats van
Ieerlingtafels en -stoelen. De ervaringen van leerkrachten, kinderen en ouders in beide klassen zijn
overwegend positief, al verschillen de meningen over de gewenste duur van deze werkwijze. Voor
het derde achtereenvolgende jaar maakten de banken en kussens in klas 1 halverwege het schooljaar
plaats voor de traditionele tafels en stoelen.
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Andere opbrengsten

De opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs laten zich niet uitsluitend vangen in toetsscores voor
taal en rekenen. Ons brede vakkenaanbod wordt jaarlijks onder andere zichtbaar tijdens de klassen-
presentaties (in 2019, zoals gebruikelijk, driemaall waarbij leerlingen van klas 1 tot en met 6 aan ou-
ders en andere belangstellenden lieten zien waaraan ze in de achterliggende periode in de klas had-
den gewerkt. Naast rekenen en Nederlandse taal was dat bijvoorbeeld aan vreemde talen, toneel,
euritmie en (koor)zang.
In de laatste schoolweek zette zesde klas na hard werken een mooi eindtoneelstuk met zang en dans
op de planken: Het oneindige verhaal.

In lijn met het schoolplan 2016-2019 werkt de school al enkele jaren aan verbetering van de leer-
krachtvaardigheden op het gebeid van cognitieve differentiatie in de klas, middels studiemiddagen
en individuele coaching. Daarnaast heeft de school jarenlange ervaring in het projectmatig werken
met kinderen in kleine groepen buiten de klas: de ID-stroom (individuele differentiatie; zowel voor
Ieerlingen die begaafd zijn met hoofd als met hun handen). Enkele tastbare opbrengsten van de ID-
projecten waren gedurende het jaar te zien in de vitrines op school. In 2019 kreeg de ID-stroom
"hoofd" een nieuwe impuls door het aantrekken van een nieuwe (hoog)begaafdheidsspecialist, die
een dag per week beschikbaar heeft voor de ondersteuning van cognitief begaafde leerlingen in een
daarvoor ingericht lokaal: het Werkhuis. Deze werkwijze zal in 2020 worden geëvalueerd.

Zoals gebruikelijk werden er in 2019 ook weer diverse jaarfeesten gevierd op school: onder andere
het pinksterfeest met de dans van klas 4 rond de meiboom, en het Michaëlsfeest met door klas 6 ge-
organiseerde spelletjes, en het Sint-Jansfeest op het terrein van waterscoutinggroepen Cornelis de
Houtman en Kastanujo, waarbij leerlingen van klas 6 de 'vuurproef" afleggen: het 'bewijs' dat ze klaar
zijn voor de middelbare school.
Ook waren er weer opvoeringen van het zowel het paradijsspel als het kerstspel en het driekoningen-
spel, waarbij leerkrachten, (oud-)ouders en oud-leerlingen samenwerkten.

100 jaar vrijeschoolonderwijs; 45 jaar in Gouda

In 2019 was het honderd jaar geleden dat de eerste vrijeschool werd opgericht. Dat werd in septem-
ber wereldwijd gevierd op de meer dan duizend vrijescholen. Het jubileum viel samen met het vijfen-
veertigjarig bestaan van De Ridderslag. Dit dubbele jubileum vverd door de school gevierd met een
bezoek aan een landelijke festival voor het personeel; extra kunstzinnige activiteiten voor de Ieer-
lingen; een lezing voor ouders en aridere belangstellenden over het belang van kunstzinnig onder-
wijs, door wetenschapsjournalist en publicist Mark Mieras; en een slotfeest met een veelkoppige
band (deels gevormd door ouders van de school).

Passend Onderwijs

Namens De Ridderslag heeft de schoolleider zitting in het algemeen bestuur van het Samenwerkings-
verband Passend Onderwijs Midden Holland. Hierin werken twintig schoolbesturen samen aan pas-
send onderwijs: zestien schoolbesturen met basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs
binnen de regio en vier schoolbesturen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 met scholen binnen en bui-
ten de regio. Deze regio beslaat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Wad-
dinxveen, een deel van Zuidplas en een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop). Daarmee
bestaat het samenwerkingsverband uit 83 basisscholen, inclusief drie scholen voor speciaal basison-
derwijs, aangevuld met een school en een dislocatie van een school voor speciaal onderwijs. Het sa-
menwerkingsverband is verantwoordelijk voor 17.456 leerlingen (teldatum I oktober 2019).

Het algemeen bestuur heeft in 2019 drie keer vergaderd. Daarnaast heeft op 3 juli 2019 een inspira-
tiebijeenkomst "Werken aan inclusie in Midden-Holland" voor alle bestuurders van het samenwer-
kingsverband Midden-Holland, plaatsgevonden.
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In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn afspraken vastgelegd over het niveau
waarop scholen hun leerlingen dienen te ondersteunen (basisondersteuning). Sinds 1 augustus 2016
wordt aan scholen één bedrag voor zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning toege-
kend. Daarmee kunnen de scholen een hoog niveau aan ondersteuning bieden tot aan de verwijzing
van een leerling naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (50). De aangeslo-
ten besturen kunnen binnen dit bedrag zelf keuzes maken als het gaat om de toedeling van middelen
ten behoeve van de basisondersteuning op de school. De afspraken in het Ondersteuningsplan over
de basisondersteuning gelden daarbij als absolute ondergrens.
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is te vinden op de website van het Samen-
werkingsverband (www.swv-po-mh.nl) én op de website De Ridderslag.

In lijn met dit ondersteuningsplan zet de Ridderslag middelen van het samenwerkingsverband (in
aanvulling op middelen uit de lumpsum-vergoeding van het Rijk) in voor individuele-differentiatieles-
sen; het verder verbeteren van differentiatievaardigheden van leerkrachten (d.m.v. scholing), met
name m.b.t. cognitieve begaafdheid; en het verbeteren van het zelfstandig functioneren van Ieer-
lingen met (uitbehandelde) ernstige enkelvoudige dyslexie (begeleiding door een dyslexie-coach bij
het leren omgaan met hindernissen; vaardigheid in gebruik van digitale hulpmiddelen).

Maatschappelijke thema's jaarverslaggeving

Voor het verslagjaar 2019 zijn vijf maatschappelijke thema's vastgesteld waarover schoolbesturen
geacht worden, te rapporteren. Het thema "Passend Onderwijs" (zie vorige paragraaf), 'Strategisch
personeelsbeleid', en "Werkdruk' komen in dit jaarverslag aan de orde. De thema's 'Allocatie van
middelen binnen het schoolbestuur' en "Onderwijsachterstanden' zijn voor De Ridderslag niet van
toepassing.

Uitval en vervanging van lessen

Wegens ziekte en medische afspraken (78%), betaald en onbetaald verlof (21%) en roosterwijzigin-
gen of overige redenen (1%) is in 2019 plm. 13% van de lesuren verzorgd door een vervangende Ieer-
kracht (hetzij een vervanger zonder vast dienstverband; hetzij een leerkracht die extra lesuren maakt
of door een tijdelijke roosterwijziging aan een andere klas lesgaf). In 2018 was dit 19%. Bij 60% van
de vervangen lessen ging het om langdurige vervanging wegens ziekte.

De school beschikt de laatste jaren over een beperkt aantal vervangers die lessen kunnen overnemen
van een wegens ziekte of om andere reden afwezige leerkracht. Door de inzet van leraren in oplei-
ding (LlO"s) en extra inzet van leerkrachten met een deeltijdaanstelling, bleef het aantal lessen dat in
2019 uitviel, binnen de perken. Het beleid van de school is, om, wanneer geen vervanger beschikbaar
is, de leerlingen van de betreffende klas over andere klassen te verdelen (met opdrachten voor werk
op eigen niveau). In 2019 was dit voor ongeveer O,3% van de lesuren noodzakelijk (in 2018 was dit
ruim 3%). Daarnaast is tweemaal aan ouders van (deels nog niet leerplichtige) kleuters gevraagd, hun
kind wegens gebrek aan vervanging zo mogelijk een dag thuis te houden (0,1%); de kinderen die wel
op school kwamen, werden ondergebracht in een andere klas.

Digitaal leerlingvolgsysteem

De vorderingen van leerlingen worden sinds vele jaren bijgehouden in Volglijn, het digitale leerling-
volgsysteem van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. Het systeem wordt gebruikt voor planning
en evaluatie van lessen (logboekl periodeverslagen, overdracht tussen collega"s, verslagen van ou-
dergesprekken en incidenten, groepsplannen taal en rekenen in het kader van handelingsgericht
werken (HGW). Voor het invoeren en bijhouden van toetsgegevens maakt de school gebruik van
LOVS4, een database van CITO die de toetsgegevens ook beschikbaar maakt in Volglijn.
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Personeel

Op personeelsgebied was 2019 een verdrietig jaar. In september bleek een van de kleuterjuffen voor
de tweede maal ernstig ziek; deze keer ongeneeslijk. Een moeilijke boodschap voor collega's, ouders
en leerlingen. Eind november overleed zij. Leerlingen namen afscheid door met steentjes en kaarsen
een "pad naar het licht' te vormen. In de hal van de school is een herdenkingsplek ingericht met een
condoleanceboek.

De Ridderslag had over heel 2019 gemeten, 22 personeelsleden in dienst, waarvan 20 met een vast
dienstverband gedurende het hele jaar. Verder maakte de school gebruik van enkele vervangende
krachten, van leraren in opleiding (LIO"s), van dienstverlening door derden, en van ondersteuning
door vrijwilligers.

Ziekteverzuim en werkdruk

Het ziekteverzuim onder het eigen personeel bedroeg 2019 4,44%; een forse daling ten opzichte van
2018 (13,56%). Langdurig ziekteverzuim had een belangrijk aandeel in het eer«3ere hoge cijfer; hier-
aan kwam in 2019 een eind. In december daalde het ziekteverzuimpercentage tot O,49%. De mel-
dingsfrequentie was O,63, en het percentage nulverzuim 55%.
Het ziekteverzuim onder ingeleend personeel is in bovenstaande cijfers niet begrepen.

Gelet op deze cijfers is er geen aanleiding voor het ondernemen van acties. Jaarlijks wordt het ziekte-
verzuim van het eigen personeel op school geëvalueerd met de bedrijfsarts van ArboUnie (per 1-1-
2029: MKBasics). Dan wordt ook gekeken naar te ondernemen acties en verbeterpunten. De begelei-
ding door de bedrijfsarts en schoolleiding verloopt naar tevredenheid. De re-integratieprocessen ver-
lopen hïerr3oor positief en goed voor alle betrokkenen.
Wel zijn er aanhoudende zorgen over de werkdruk in het onderwijs, die zich ook op De Ridderslag
steeds nadrukkelijker lijkt te manifesteren, ondanks de extra middelen voor werkdrukvermindering
(zie hierna). Om uiting te geven aan deze zorgen, en met het oog op een gezonde toekomst voor het
(vrijeschool)onderwijs, heeft het personeel van De Ridderslag ook in 2019 collectief meegedaan aan
de landelijke en regionale stakingsacties op 15 maart en 6 november.

Middelen voor werkdrukvermindering

Per 1-8-2018 ontvangt de school structurele middelen ter verlaging van de werkdruk. De personeels-
geleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht bij de besteding daarvan.
Met de middelen die sinds 2018 ter beschikking worden gesteld, wordt sindsdien met instemming
van de PMR de inzet van een onderwijsassistent bekostigd.

Met ingang van 1 augustus 2019 ontvangt de school het Rijk daarbovenop jaarlijks een extra bedrag
ter verlaging van de werkdruk bedrag (plm. € 13.500). Na overleg met het personeel, en instemming
door de personeelsgelding van de MR, is besloten deze extra middelen in te zetten voor uitbreiding
van de werktijdfactor van de onderwijsassistent, de aanschaf van materialen van een rekenmethode
(De Wereld in Getallen) en (vooralsnog) individuele werkdrukvermindering voor collega"s werkzaam
in de kleuterklassen; zie Tabel2

Tabel 2 Besteding van de rijksmiddelen voor werkdrukvermindering

Bestedingscategorie

e
iMaterieel
iProfessionalisering
i

Jaarlíjkse besteding míd-
delen werkdrukvermin-

dering per 1-8-2018
Q
l-
F
l-

Jaarlijkse besteding extra
míddelen werkdrukver-

míndering per 1-8-2019
{'?
Q
l-
l 4,500

1

l

l

l
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Waar mogelijk wordt ook op andere wijze getracht de werkdruk te verminderen, zoals door het be-
schikbaar stellen van vergadertijd voor het bijwerken van het leerlingvolgsysteem of andere afge-
sproken zaken.

Wijziging arbodienst

In verband met een strategische koerswijziging door Arbo Unie, aangekondigd in het najaar van
2019, werd een overstap naar een andere arbodienst noodzakelijk. Per 1 1-2020 maakt de school ge-
bruik van de diensten van MKBasics.

Studie

Voor het lerarencollege zijn er in 2019 in het kader van het school- en jaarplan diverse collectieve
studiebijeenkomsten geweest, over o.a. zinvol bewegen in het lesstofaanbod (de laatste twee studie-
middag van een in 2018 gestarte reeks van vijf); het logboek en handelingsgericht werken in het leer-
lingvolgsysteem (praktijkmiddag voor kleuterleerkrachten), hoogbegaafdheid bij kleuters; omgaan
met lastig gedrag bij leerlingen; en de psychologie van ("huis-boom-mens"-)kindertekeningen (twee
interne studiemiddagen). Ook was er een kunstzinnige opmaat van het schooljaar 2019-2020.
Een deel van de leerkrachten nam tevens deel aan de regionale pedagogische vergadering van vri3e-
schoolleerkrachten.

Daarnaast hebben diverse medewerkers individueel gewerkt aan deskundigheidsbevordering en per-
soonlijke ontwikkeling. Dit betrof onder meer coaching door een hoogbegaafdheidsspecialist, het zelf
volgen van de opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist; deelname aan de zomercursus voor vrije-
schoolleerkrachten (1 week), deelname aan de netwerkbijeenkomsten van taal- en rekenspecialisten,
een workshop handwerktechnieken, biografische gesprekken, de jaarlijkse training voor bedrijfshulp-
verleners, en muzieklessen.
Twee personeelsleden verzorgden samen het programma van het jaarlijks personeelsuitje.

Strategisch personeelsbeleid

De aard van het vrijeschoolonderwijs - aandacht voor hoofd, hart en handen; beperkt gebruik van
methodes - brengt met zich mee dat van onderwijsgevend personeel specifieke competenties wor-
den gevraagd. Van ondersteunend personeel wordt verwacht dat zij de onderwijsvisie mede vormg,e-
ven en uitdragen. Bij het aantrekken van personeel wordt daarom nadrukkelijk gezocht naar perso-
neel met een opleiding in, of werkervaring binnen het vrijeschoolonderwijs.
Na indiensttreding is er structurele aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, mede in relatie tot
de schoolontwikkeling. Tweemaal per jaar hebben personeelsleden een gesprek met een personeels-
begeleider. Deze gesprekken zijn onderdeel van de vastgestelde gesprekscyclus.
Tweemaal per jaar wordt door schoolleider, personeel, de toezichthouder en de Medezeggenschaps-
raad in "Grote Bijeenkomsten' gezamenlijk gesproken over zaken die de schoolontwikkeling betreffen
- waaronder het strategisch personeelsbeleid.

Werkgroepen

De eerdergenoemde werkdruk zorgt voor uitdagingen: hoe houden we leerkrachten duurzaam inzet-
baar, en voorkomen we overbelasting van jonge collega's, terwij tegelijkertijd alle afgesproken en
voorgenomen taken worden verricht? Hoe houden we de kwaliteit van het onderwijs op peil? Mede
in samenhang met het schoolplan (speerpunt "de professionele school") en de vernieuwde Code
Goed Bestuur werd in 2018 een Werkgroep Onderwijskwaliteit in het leven geroepen. Deze werk-
groep rapporteerde in het voorjaar van 2019 in de vorm van een actie- en verbeterpuntenlijst met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op De Ridderslag, zoals het updaten van diverse proto-
collen en de herziening van het taakbeleid en enkele schoolafspraken. Een deel van de actiepunten
werd in de loop van 2019 opgepakt, of opgenomen in het schoolplan 2020-2023. Jaarlijks zal worden
bezien of nieuwe of verdere actie nodig is.
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In de school zijn ook diverse andere werkgroepen met ouders en leerkrachten actief. De Meimarkt-
commissie organiseerde in 2019 voor de dertiende keer op rij een goed bezochte Meimarkt, met als
thema "Alice in Wonderland'. De opbrengst is door de Meimarktcommissie aan school ter beschik-
king gesteld, ten bate van schoenenrekjes onder de kapstok bij de kleuterklassen. De realisatie hier-
van staat gepland voor 2020-2021.
Door de Werkgroep 'Omgaan met elkaar" is in 2019 wederom het pinksterfeest voorbereid. Ook is
enige malen via nieuwsbrief Periodeschrift aandacht gevraagd voor themaas uit het Omgangsproto-
col.

In januari 2019 ging voor de negende keer een door enkele personeelsleden georganiseerde ouder-
cursus van start, waarin de achtergronden van de vrijeschoolpedagogiek uitgebreid aan de orde kwa-
men. De cursus genoot ruime belangstelling.

Door de Werkgroep Plein en Tuin zijn periodiek werkochtenden georganiseerd, waarbij ouders mee-
hielpen bij het onderhouden van het groen rond de school.

Sinds 2010 neemt de school deel aan Seizoener, een onafhankelijk kwartaaltijdschrift dat bijdraagt
aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van vrijescholen. De inhoud wordt vóór en deels door
de scholen zelf gemaakt; door het schoolspecifieke middenkatern heeft iedere school zijn eigen
schoolkranttijdschrift. Zo wil de Seizoener een uitingsvorm zijn voor wat er in en rondom de scholen
leeft. Daarnaast biedt Seizoener ruimte aan zinvolle, inspirerende artikelen, gerelateerd aan de an-
troposofie en het opgroeiende kind in het bijzonder. Seizoener is ook in 2019 viermaal verschenen
met een Ridderslagkatern. Schoolleider en ouders vormen de redactie. De thema"s van dat katern
waren: nieuw leven, strand, zintuigen, en spel.

Los van de werk- of projectgroepen zijn er diverse ouders actief op andere terreinen, zoals bijvoor-
beeld de ouderbibliotheek of de verzorging van de jaartafel(s), de begeleiding van de jeugdavond-
vierdaagse, of de muzikale ondersteuning bij jaarfeesten.

Beheer

De huisvestingssituatie is overwegend goed. Vanwege de leeftijd van het schoolgebouw (35 jaar) zijn
wel regelmatig grotere onderhoudsklussen noodzakelijk. In 2019 betrof dat de renovatie van opknap-
beurt van vier toiletruimtes en het herstel van het stuukwerk in drie lokalen.
Verder werd de vervanging van de goten aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in 2020.
De Werkgroep Beheer heeft in 2019 enkele kleinere werkzaamheden verricht en begeleid, conform
het meerjarenonderhoudsplan, jaarschijf 2019.

Klachten

De school is aangesloten is de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs
(ondergebracht bij Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, GCBO). Het schoolbestuur
kan wanneer het een klacht ontvangt, niettemin besluiten om deze zelfin behandeling te nemen. In
2019 zijn geen formele klachten ingediend.

Kinderopvang

De Ridderslag heeft sinds enkele jaren een convenant met Quadrant Kindercentra voor het verzorgen
van buitenschoolse opvang (BSO) voor leerlingen van school. De opvang vindt plaats in de op loopaf-
stand gelegen BSO-locatie De Kwikstaart.
Als gevolg van politieke en economische ontwikkelingen is er geen wachtlijst voor buitenschoolse op-
vang bij Quadrant. De opvangcapaciteit voldoet daarmee aan de behoefte.
Overigens maakt een deel van de ouders gebruik van opvangmogelijkheden bij andere aanbieders.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het onderwijs van De Ridderslag wordt getracht, de leerlingen respect bij te brengen voor zichzelf,
de medemens en de omgeving (materialen en natuur). Dit principe wordt ook gehanteerd bij de in-
Ioop van materialen: daarbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. De school koopt zo veel
mogelijk materialen in met een biologisch keurmerk. Het energieverbruik wordt "vergroend' door ge-
bruik te maken van certificaten.

Internatíonalisering

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar

Kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Het onderwijs heeft de be-
Iangrijke taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenle-
ving. Vrijescholen doen dat door hun leerlingen vanaf klas 1 kennis te laten maken met meerdere
moderne vreemde talen. Op de Ridderslag behoren Engels en Frans tot het lesstofaanbod (in begin-
sel vanaf klas 1).

Verwachte toekomstige ontwikkelingen

In bovenstaande activiteiten worden de komende jaren geen veranderingen verwacht.

Prestatíebox

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging extra financiële middelen (de zo-
genaamde prestatiebox), bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en
schoolleiders, en versterken van cultuureducatie.

Opbrengstgericht werken

De gelden uit de prestatiebox (€42.684 ) werden in 2019 onder andere besteed aan individuele coa-
ching bij cognitieve differentiatie in de klas, aan uitdagende materialen voor goede rekenaars, en aan
individuele deelname aan een cursus 'zo leer je kinderen lezen en spellen".

Professionalisering schoolleider en leraren

De resterende gelden uit de prestatiebox zijn gebruikt voor de eerder beschreven activiteiten in het
kader van deskundigheidsbevordering (kopje "personeel").

Versterken cultuureducatie

Onder de noemer 'cultuureducatie" gingen in 2019 volgens traditie diverse klassen naar een mu-
seum, bezochten de leerlingen van klas 3 diverse ambachten, en wem een workshop smeden gege-
ven aan klas 6 tijdens het Michaëlsfeest, en verzorgde de Brede School Gouda diverse andere work-
shops en activiteiten voor verschillende klassen.

Fínanciën

Voor 2019 was aanvankelijk een positief resultaat begroot van ruim € 19.000. Na vaststelling van de
begroting zijn er diverse wijzigingen in de formatie geweest die van invloed zijn op de personeelslas-
ten. Andre factoren die het resultaat beïnvloedden, zijn:

onverwacht fors hogere kosten van vervanging van de goten, waardoor een extra dotatie van
€ 19.000 aan de onderhoudsvoorziening noodzakelijk was;
de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 van het Rijk voor de dekking
van de stijging van de loonkosten vanaf 2020 (als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en
CAO-afspraken) - en die derhalve nog niet in 2019 is besteed;
vrijval van een in voorgaande jaren ontvangen vergoeding van de gemeente.
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De resultante van bovengenoemde factoren is een resultaat van € 72.100. Daarvan is € 21.339 gere-
serveerd in het kader van bovengenoemde Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO
2019 (publieke bestemmingsreserve). De overige € 50.389 wordt toegevoegd aan de algemene re-
serve (privaat).

Circa 75% van de uitgaven over 2019 betreft personeelslasten (eigen personeel, ingeleend personeel,
vrijwilligers, uitbesteed administratief werk). Dit is 4% lager dan in 2018. Ongeveer 10% werd uitge-
geven aan huisvesting (2018: 8%); 2% aan afschrijvingen; 6% aan leermiddelen en extra ondersteu-
ning, en 6% aan overige lasten. De beschikbare reserves zijn verdeeld over een onderhoudsvoorzie-
ning, een voorziening voor personeelsjubilea en een algemene reserve.

Het investeringsbeleid van de school is gericht op duurzame instandhouding van de huisvesting en
een adequaat pakket aan leermiddelen. Zo is er in 2019 geïnvesteerd in de vervanging van diverse
computers, schoolborden, krukken, afvalbakken t.b.v. afvalscheiding, prentenboeken, uitdagende
bouwpakketten en kisten voor in de klas.
Naar verwachting zal ook de komende jaren voornamelijk worden geïnvesteerd in vervanging van
versleterí of afgeschreven middelen of materialen. Hiermee wordt in de meerjarenbegroting reke-
ning gehouden. Overigens wordt daarbij voor ICT-apparatuur uitgegaan van een iets langere vervan-
gingstermijn dan de afschrijvingstermijn van drïe jaar.
De Ridderslag beschikt over voldoende financiële middelen om investeringen zelf te kunnen bekosti-
gen. De ontvangst van overïg,e bijdragen (met name vrijwillige ouderbijdragen) laat traditioneel een
grillig verloop zien, maar de verwachte kasstromen zijn voldoende in te schatten vanuit het maande-
lijkse betaalritme van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de maandelijkse betalingen aan sala-
ris en sociale premies. Daarnaast vinden er wekelijks betalingen aan crediteuren plaats.

De school heeft een beperkt bedrag in waardepapieren van een solidariteitsfonds van de Triodos-
bank. Verder staan de reserves op een internetspaarrekening. Zij zijn daarom vrij opneembaar. Het
beleid van de school is om niet risicovol te beleggen, noch te belenen. Dit beleid is vastgelegd in het
Treasury Statuut. De school belegt momenteel niet in aandelen of vergelijkbare producten. Evenmin
zijn er leningen afgesloten of maakt de school gebruik van derivaten.
De Ridderslag maakt geen gebruik van financiële instrumenten.
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Contínuïteítsparagraaf

Kengetallen

Kengetal (stand 31/12)
Personele bezetting in
FTE

Management / directie O,759
Onderwijzend personeel 11,289
Overig personeel 1,90

Leerlingenaantallen** 211

*pr0gnOSe **op de teldatum (1 okt.)

2019 2020*

0,759
11,289
í,soo

214

2021*

0,759
11,289
1,800

216

2022*

0,759
11,289
í,soo

216

Balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

2019

€ 117.756

€ 2.838

íï;ro.sgp

2020*

€ 123.134

€123.134

2021*

€ 109.887

€109.887

2022*

€ 92.655

€ 92. 655

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€ 70.374

€ 388.226

€ 458. 600

€ 394.991 € 449.203 € 515.392

Activa totaal € 579.194 € 518.126 € 559.090 € 608.047

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve privaat

Bestemmingsfonds publiek

Bestemmingsfonds privaat

Voorziening onderhoud

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

2019

21.339

€ 383.694

€ 49.496

€ 8.926

€ 115.739

2020*

€ 326.198

€ 411

€ 183.517

2021"

€ 348.909

€ 18.665

€ 183.517

2022'

€ 381.625

€ 34.906

€ 183.517

Passiva totaal

*prognose

€ 579.194 € 510.126 € 551.091 € 600.048
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In 2009 heeft de Commissie Don in zijn rapport over het financieel beleid van onderwijsinstellingen2
gepleit voor het toepassen van een samenhangend kader voor het beoordelen van kapitaals- en ver-
mogensposities. Dit kader reikt signaleringsgrenzen voor enkele kengetallen aan die houvast bieden
bij het beoordelen van die posities (tabel 3).

Tabel 3 Signaleringsgrenzen

Formule
Onder-

grens

Boven-

grens
Vermogensbeheer
a. Solvabiliteit

b. Kapitalisatiefactor
Eigen vermogen / totaal vermogen
(Totaal Kapitaal - Gebouwen & Terreinen) /
Totale baten

20%

geen

geen

35-60%

Budgetbeheer
a. Liquiditeit
b. Rentabiliteit

Vlottende activa / Kortlopende schulden
Exploitatieresultaat / Totale baten

0,5
0%

1,5
5%

De liquiditeit {'current ratio'} steeg van 2,43 naar3,96. Dit is boven de bovengrens van de Commissie
Don, die in 2009 ook constateerde dat dit dat bij 90% van de PO-besturen het geval is - wat weerspie-
gelt dat liquiditeiten in deze sector niet alleen een transactiefunctie hebben maar ook een spaarfunc-
tie en een bufferfunctie

De solvabiliteitsratio is in 2019 eveneens gestegen ten opzichte van 2018, en met 80,02 nu nog rui-
mer boven de ondergrens die het ministerie hanteert. Hierin zit echter wel een vertekening, omdat
een klein deel van het gebouw dat voor eigen kosten is gebouwd, nog niet is afgeschreven; het verte-
genwoordigt daardoor een bepaalde vvaarde.

De kapitalisatiefactor (37,31) valt binnen de signaleringsgrenzen.

De rentabiliteit (4,82) is na de kortstondige daling door het negatieve resultaat in 2018 als gevolg van
een - eenmalige - bijzondere last, nu weer boven de ondergrens, zoals verwacht.

Het kengetal 'weerstandsvermogen' (eigen vermogen minus materiële vaste activa, afgezet tegen
ontvangen rijksbijdrage OCW) was eind 2019 21,56; ruim boven de norm van 10% die het bestuur
hanteert als ondergrens.

2 Financieel beleid van onderwijsinstellingen, Rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellin-
gen, 29 september 2009
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Staat en raming van baten en lasten

2019 2020* 2021* 2022'

Baten

Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en
subsidies

Overige baten
Totaal baten

€ 1.332.148

€ 74.731

€ 81.866

€ l.488.74'i

€ 1.252.197

€ 75.233

n?

€ 1.243.974

€ 75.233

€ 1.319.207 l

€ 1.254.010

€ 75.233

nqïqïzia l

2019 2020* 2021* 2022*

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten
Leermiddelen

Totaal lasten l

€ 1.069.363

€ 28.836

€ 139.101

€ 91.930

€ B7.40S

?

€ 987.570

€ 35.503

€ 146.963

€ 135.712

€ 28.216

€ 1 m qsq

€ 973.458 € 974.504

€ 31.247 € 30.232

€ 127.463 € 127.463

€ 135.712 € 135.712

€ 28.216 € 28.216
ffi

í í.;>gs.ogs l € 1.296.127 l

Saldo baten en lasten

Saldo financiële baten & lasten

Saldo buitengewone baten en
lasten

Totaal resultaat «

€ 382

J

€ 400 € 400

€6.933- €22.711

€ 400

J
*prognose

Toelíchtíng bij de meerjarenbalans en de staat en ramíng van baten en lasten

In vergelijking met de balans van 2018 vallen weinig zaken op. De materiële vaste activa zijn iets toe-
genomen, door investeringen in meubilair en vervanging van afgeschreven computers. De onder-
houdsvoorziening schommelt, als gevolg van onregelmatige verdeelde onderhoudswerkzaamheden
(conform het meerjarenonderhoudsplan 2019-2038).

Er zijn geen andere bijzondere ontwikkelingen die een toelichting op de meerjarenbalans en de staat
en raming van baten en lasten vereisen.

Risico's en onzekerheden

De schoolleider en de penningmeester bespreken periodiek de financiële situatie van de school aan
de hand van exploitatiecijfers, en rapporteren daarover meermalen per jaar aan het bestuur (intern
risicobeheersings- en controlesysteem). Zo kunnen bij eventuele onverwachte ontwikkelingen tijdens
het boekjaar tijdig maatregelen worden genomen. In de praktijk is dit overigens niet nodig geweest.

De financiële uitgangspositie van de school is goed te noemen. De Ridderslag maakt al enkele jaren
een positieve ontwikkeling door. Het leerlingaantal is sinds de uitstroom van een dubbele klas in
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2017 iets gedaald, maar lijkt de komende jaren te stabiliseren. Naar verwachting kan de omvang van
de formatie daardoor de komende jaren stabiel blijven.

De school heeft vooralsnog geen specifiek risicobeleid geformuleerd. Vanuit de algemene reserve
kunnen eventuele tegenvallers de eerste jaren worden opgevangen. Het beleid is erop gericht, uitke-
ringen na ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. De school heeft ultimo 2019 geen eigen wachtgel-
ders.

In toenemende mate is er sprak van onzekerheid als gevolg van het lerarentekort. Daardoor wordt de
invulling van vacatures lastiger, en heeft De Ridderslag, net als veel andere scholen, een zeer be-
perkte mogelijkheid om vervaríg,ers in te zetten. Dit kan bij vacatures en bij ziekte van collega"s leiden
tot extra werkdruk bij leraren. Wat dit de komende jaren gaat betekenen voor de kwaliteit van het
onderwijs op De Ridderslag, is onduidelijk.

Afgezien van bovenstaande zijn er geen zaken die in het kader van de jaarverslaglegging het vermel-
den waard zijn.
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Oprichting en doelstellíng
De Ridderslag (voorheen Vrije School Gouda e.o.) is opgericht bij notariële akte d.d. 28 september
1974.

Samenstelling bestuur
Voor de samenstelling van het bestuur, zie het verslag van het toezichthoudend orgaan.

Schoolleídíng
Schoolleider J. Bertels

Ontwikkeling leerlingenaantal

Aantal leerlingen op De Ridderslag
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Jaarverslag 2019 toezichthoudend bestuur

Sinds 1 augustus 2011 is er wettelijk een scheiding tussen intern toezicht en bestuur voor alle scho-
Ien in Nederland. De Ridderslag geeft hier invulling aan door de bestuurstaken te mandateren aan de
schoolleider. Het bestuur blijft hiermee formeel eindverantwoordelijk. De beleidsvoorbereiding en
uitvoering worden door de schoolleider uitgevoerd. Het bestuur ziet hierop toe en geeft daarmee in-
vulling aan haar taak van intern toezichthouder. De wijze waarop het bestuur toezicht houdt, is vast-
gelegd in het toezichthoudend kader. Om de toezichthoudende taak uit te voeren zorgt het bestuur
er in ieder geval voor dat er van meerdere bronnen informatie wordt verkregen. Het bestuur draagt
voorts zorg voor de volgende wettelijke taken:

1. goedkeuring van de begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan
(schoolplan);
2. naleving van wettelijke voorschriften;
* naleving van de code goed bestuur en de omgang met eventuele afwijkingen daarvan;

de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
benoeming van de externe accountant;

* optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing, vaststel-
ling beloning)

evaluatie van het uitvoerend bestuur.

*

Bij deze wettelijke taakuitoefening zijn in 2019 geen bijzonderheden opgetreden.
In 2019 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. Hierbij was de schoolleider 6 keer aanwezig. De andere
vergadering betrof de zelfevaluatie die het bestuur één keer per jaar uitvoert.

In 2019 heeft het bestuur de volgende stukken opnieuw opgesteld en vastgesteld:

Management statuut van basísschool De Ridderslag. In dit statuut staat de beschreven op
welke wijze het bestuur en de schoolleider samenwerken. Welke bevoegdheden gedelegeerd
zijn aan de schoolleider en binnen welke kaders deze kan functioneren.
In deze actualisatie zijn de laatste inzichten vanuit de code "Goed bestuur in het primair on-
derwijs" meegenomen.

Toezichtkader van het bestuur van basisschool De Ridderslag. Om de rollen van bestuur en
toezichthouder nog beter in te kunnen vullen, vindt het bestuur het gewenst dat zij werken
met een zogenaamd toezichtkader. Dit toezichtkader beschrijft de onderwerpen waar toe-
zicht op vvordt gehouden en de wijze waarop dat gebeurt.
Tevens staat er in vastgelegd welke bronnen de toezichthouder hanteert om haar taak uit te
VOeren.

Reglement bestuur van basisschool De Rídderslag. Hierin worden zaken als profielen van
bestuursleden, benoeming en aftreden en de werkwijze van het bestuur beschreven. Dit re-
gelement dient als basis voor het functioneren van het bestuur.

Jaarplan schooljaar 2019/2020 van het bestuur. In dit jaarplan staat vastgelegd wat de doe-
Ien zijn die het bestuur wil realiseren gedurende het betreffende schooljaar.

Klachtenregelíng basíssrhool De Ridderslag. De klachtenregeling van de school is herzien en
meer in lijn gebracht met de klachtenregeling van de geschillencommissie bijzonder onder-
wijs waar de school bij is aangesloten.
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Conform het nieuwe toezichtkader houdt het bestuur toezicht op de volgende onderwerpen. Per on-
derwerp zal kort worden toegelicht met welke onderwerpen het bestuur in 2019 bezig is geweest.

1. Integraal toezicht houden
1.1. Onderwijskwalíteit

In 2018 is een werkgroep Onderwijskwaliteit ingesteld die wijze waarop de kwaliteit van het
onderv$ geborgd wordt binnen de Ridderslag evalueert en onder de aandacht brengt van
het bestuur. De concept-uitwerking hiervan is in 2019 besproken met het college en heeft
geleid tot ontwikkelpunten zoals het meer prominent inzetten van de collegiale consultatie
en het delen van kennis binnen het college.
Ook heeft deze uitwerking als input gediend voor het nieuwe schoolplan dat is opgesteld
voor de jaren 2020 t/m 2023.

Het belangrijkste instrument van het bestuur om de kwaliteit van het onderwijs te meten
zijn de uitslagen van de cito-toetsen. [)eze worden periodiek in de vergaderingen bespro-
ken. In 2019 gaven deze resultaten aanleiding om hier verder met de schoolleider over in
gesprek te gaan. Dit is sindsdien een terugkerend agendapunt op de bestuursvergaderingen
geweest om hier opvolging aan te geven.
Ook heeft de schoolleider samen met het college, conform de landelijke eisen, eigen
normeringen vastgesteld. Deze zijn diverse keren met het bestuur besproken en zijn begin
2020 goedgekeurd.

1.2. HRM en organisatieontwikkeling
In 2018 zijn de middelen voor werkdrukvermindering ingezet door middel van de aanstelling
van een onderwijsassistent. Dit heeft in 2018 een positief effect gehad op de werkdruk en
verhoging van de onderwijskwaliteit. In 2019 zijn op basis van een evaluatie in het college,
de uren van de onderwijsassistent uitgebreid, teneinde de leerkrachten verder te ontlasten.

In 2019 is door het bestuur een gesprekcyclus goedgekeurd, die start met het opstellen van
een POP of een reflectieformulier op basis van collegiale consultatie of een 360 graden feed-
back scan, waarna in beginsel twee begeleidingsgesprekken volgen met de personeelsbege-
Ieider, en ten slotte een functioneringsgesprek met de schoolleider plus personeelsbegelei-
der. In de laatste maanden van 2019 is een begin gemaakt met de implementatie.

1.3. Bedrijfsvoering
In 2019 heeft het bestuur de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 goedgekeurd. Tevens
is op iedere vergadering de voortgang van 2019 geagendeerd en besproken.

Ook is met enige regelmaat de voortgang van diverse geplande renovatiewerkzaamheden
besproken in het kader van het meerjarenonderhoudsplan.

2. Goed werkgeverschap
In het kader van goed werkgeverschap hebben er in 2019 diverse gesprekken plaatsgevonden
tussen het bestuur en de schoolleider met betrekking tot het functioneren van de schoolleider.
De uitkomst van die gesprekken zijn mede als input gebruikt voor het nieuwe management
statuut.

3.
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4. Eígen professíonaliteít van het bestuur
Aan het einde van het schooljaar 2018/2019 zijn twee bestuursleden vertrokken. Een daarvan
was de zittende voorzÏtter en de ander een bestuurslid met de portefeuille personeelszaken. Het
bestuur heeft tijdig de ontstane vacatures in weten te vullen. Daarbij heeft de vorige penning-
meester de rol van voorzïtter overgenomen en is er een nieuwe penningmeester aangetreden en
een nieuw bestuurslid.

Beide nieuwe bestuursleden zijn ingewerkt door zittende leden van het bestuur.

In september heeft de nieuwe voorzitter in het kader van de ontwikkeling van de professionali-
teit van het bestuur deelgenomen aan de start bijeenkomst PO, georganiseerd door de VBS.

In 2019 kende het bestuur de volgende leden:

íí

*

*

*

*

*

Voorzitter Jan Dirk van de Hoef (tot 31-07-2019)
Voorzitter Martijn Vooijs (vanaf Ol-08-2019)
Penningmeester Martijn Vooijs (tot 31-07-2019)
Penningmeester Richard Thomassen (vanaf Ol-08-2019)
Secretaris (aandachtsgebied onderwijs) Ilse Vegter
Bestuurslid (aandachtsgebied onderwijs) Puck Mathot
Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Arjan Buurman (tot 31-07-2019)
Bestuurslid (aandachtsgebied bedrijfsvoering) Patrick Middelkoop
Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Peter Ewals
Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Dirk Koops (vanaf Ol-08-2019).

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Geen van de bestuursleden vervult een (neven)functie
welke een belangenverstrengeling veroorzaakt.

18 r:4»? = 'l'q .4*n€ll

vÁ3á???.?et'acc????ouwrauÏs? l



Financiële posítíe 2019

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:

Vergelijkend balansoverzicht

31-12

2019

x € 1.000 %

31-12

2018

x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen
Liquide míddelen

2ü,3%
0,5%

12,2%
67.0%

?579100,0%

118

3

70

388

112

3

72

374

561

19,9%
0,5%

12,9%
66,7%

99,9%

Passiva

Eígen vermoBen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

4ü5

58

116

69,9%
10,1%
20,ü%

?579100,0%

333

45

183

561

59,4%
7,9%

32,7%

Í
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Resultaat

Het resultaat over 2019 bedraagt € 71.728 positief tegenover € 73.981 negatief over 2018.
De resultaterí over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2ül9

x € 1.ü00

Begroting
2019

x € 1.ü00

ReaHsatie

2018

x € 1.ü00

Baten

(Ríjks)bijdragen OCW
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten

Scildo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten

1.332

157

1.489

1.069

29

319

1.417

72

72

1.275

68

1.343

1.024

36

263

1.323

20

20

1.322

74

1.396

1.166

25

278

1.469

-73

-1

-74
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Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1

(eigen vermogen (exd. Voorzieningen) / totaal passiva"' 100%)

Sofüabiliteit 2

(eigen vermogen (ind. Voorzieningen) / totaal passiva " 100%)

Rentabiliteit

(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten " 100%)

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdmgen' 100%

Personele lasten / totale lasten

Materiële lasten / totale lasten

Kapitalisatíefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (to'baal baten + fin.baten)' 100%

Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er íS dus sprake van een momentopname.

2019

3,96

69,93

80,02

4,82

21,56

75,49

24,51

37,31

2ül8

2,43

59,38

67,31

-5,30

16,76

79,36

20,64

38,14
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Bl Grondslagen voor de jaarrekeníng

ALGEMEEN

Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening íS (voorzover niet anders vermeld) opgesteld in overeenstemming met ín Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 66ü (Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn
verwerkt conform RJ 14ü.208.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheerseride zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Transactíes van betekenis
met verbonden partijen worden toegeHcht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die
nodig is voor het verscí'iafíeri van het inzicht.

?
Voorzover bij de afzonderHjke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nomínale waarde
opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Geldeenheid en taal

De jaarrekening en het jaarverslag wordt ín de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro's
uitgedrukt.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ACTIVA

Materiële vaste actíva

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekeribare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Gebouwen en terreinen

In 2015 zijn grond en gebouwen om níet overgegaan van de gemeente.

Inventaris, üppamtuur en overige materiële vaste activa
De inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreveri
op basis van de verwachte economísche levensduur. De activeringsgrens is gesteld op € 5ü0.

Büekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of indien lags tegen marktprijs en zijn
gefinancierd uit private middelen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel)
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortíseerde kostprijs.
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?
De onder overÏge vorderingen en overige schulden opgenomen proiecten worden gewaardeerd op basís van de
opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedíngen. Na afloop van het project wordt het
projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Uitzondering hierop zijn de
projecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dit soort projecten worden verwerkt via de voorziening
groot onderhoud. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald pro)ect, wordt
bij de waardering rekening gehouden met een voorziening van het te verwachten verNes.

Liquide middelen
De líquide middelen zijn opgenomen tegen nomföale waarde. Tenzij anders vermeld, staan de liquide ímddelen
ter vrije beschíkking van het bevoegd gezag.

PASSIVA

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmíngsreserves en de bestemmings-
fondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit reserves die ter vrije beschikking staan van
het bevoegd gezag. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur van de organisatie is
aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmings-
reserve. Publieke míddelen zijn middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

Voorzieningen
Voorzieníngen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen díe noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzíeningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting
vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk íS dat deze vergoeding zal worden ontvangen bíj de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening groot onderhoud
Voor de berekening van de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling zoals
verwoord in de RJO, artikel 41id lc.
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te
verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen
uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstíge uitbetalingen en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.De werkelijke jubílea-uitkeríngen worden ten
Iaste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. De schulden worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerkïng gewaardeerd tegen geamortiseerde kosföriis.

Pensioenen

De instelling heeft de toegezegde pensiüenenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er
sprake zijn van een toegezeg,de bijdrageregeling.

Voor toegezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basís preímes
aan pensioenfondsen en verzekeríngsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de instelHng
geeri verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensíoenregeling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indíen dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

i.
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STAAT BATEN EN LASTEN

?

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsídies en overige baten) en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.

BATEN

Rijksbijdragen OCW
De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbíjdrage OCW sluit aan op de Rijksbíjdragebrieven van
OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van
verschillende onderwijssectoren en wetten. Onder (normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding
voor personele en materiële kosten, toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden
gespecificeerd per toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot het Ministerie
OCW (model G).

LASTEN

Afschrijvíngen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Verbouwingen 40jaar
Inventaris en apparatuur 5 tot 10 jaar
ICT 3 jaar
Leermiddelen 5 jaar

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld. Uitbestede
werkzaamheden vallen onder de overige personele lasten.

Bepaling van het resultaat
Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat van baten en lasten van het bestuur van de
stichting, na dotaties, afschrijvíngen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en
Iastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworderi. De financiële en buítengewone baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten
en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond
van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvínden aan bestemmingsreserves dan wel
bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Conform Model C RJ 660. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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B2 Balans per 31 december 2019

Activa 2019 2018

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leermiddelen

23.787

76.556

15.143

2.270

29.073

69.616

12.132

956

117.756 111.777

Financíële vaste activa

Effecten 2.838 2.838

2.838 2.838

Vlottende actíva

Vorderingen
Ministerie van OCW

Overige vorderingen en overlopende activa
57.932

12.442

59.222

13.306

70.374 72.528

Liquíde míddelen
Kas

Tegoeden op bankrekeningen
250

387.976

250

373.935

388.226 374.185

TOTAAL ACTIVA '? 561.328
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Passiva 2019 2018

€ € € €

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat

21.339

383.694 333.305

405.033 333.305

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzÍeningen

49.496

8.926

36.312

8.194

58.422 44.506

Kortlopende schulden
Credíteuren

Belastingen en premies sociale verzekerïng,eri
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

13.631

46.914

12.842

8.577

33.775

19.175

44.938

10.582

6.841

101.981

115.739 183.517

TOTAAL PASSIVA '? 561.328
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B3 Staat van Baten en Lasten 2019

Realisatie

2019

€

Begr0?ing
2019

€

Realisatie

2018

€

Baten

(Rijks)bijdragen OCW
Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschríjvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen

Totaal lasten

Scildo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

1.332.148

156.597

1.488.745

1.069.363

28.836

139.101

91.930

87.4ü5

'?

n.no

382

-382

1.275.309

68.20ü

'?

1.ü23.777

35.633

1€)9.12ü

85.36ü

69.275

1.323.165

ï

soo

-500

1.321.900

73.740

ffi

1.165.827

25.052

112.996

89.286

75.941

' i'i

Í

519

-519

Resultaat baten en lasten '71.728 19.844 -73.981
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B4 Kasstroom 2019

Kasstroom uít operatíonele actíviteiten
Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

€

2019

€

72.110

28.836

13.916

2018

€ €

-73.462

25.052

-72.220

42.752 -47.168

Verandering in vlottende middelen
- Vorderíngen
- Kortlopende schulden

2.154

-67.778

5.238

-1.8ü8

Kasstroom uit bedrijfsoperatíes

Ontvangen ínterest
Betaalde ïnterest -382

-65.624

';i'?

-519

3.430

Ö

Kasstroom uít operatíonele actíviteiten

Kasstroom uit ínvesteríngsactiviteÍten

Investeríngen in materiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste actíva

Kasstroom uit investeríngsactiviteíten

Mutatie liquide middelen

-34.815

-382

'?

-34.815

Í

-14.021

-sig

m

-14.021

ï

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eíndstand líquide middelen

374.185

14.041

388.226

505.925

-131.740

374.185
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B5 Ïoelíchting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

31-12

2ül9

€

31-12

2018

€
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreföen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leerrríddelen

23.787

76.556

15.143

2.270

'?

29.073

69.616

12.132

956

mJi

Boekvmarde
31-12-2018

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen en
terreinen

€

194.808

-165.735

m

Inventaris

en apparatuur
€

160.973

-91.357

i'?

ICT

€

33.292

-21.160

'?

Leermiddelen

€

12.534

-11.578

'i

Totaal

€

40l.6Cl7

-289.830

'i'?

Mutaties 2019

Investeringen
Afschrijvingen -5.286

i

22.755

-15.815

'?

9.875

-6.864

'?

2.185

-871

'?

34.8'l5

-28.836

i

Boekwrmrde
ai-ï+»üig

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen
194.808

-171.021

i

183.728

-107.172

'?

43.167
-28.024

'?

14.719

-12.449

?

436.422

-318.666

'?

Afschríjvingspercentages:
Gebouwen en {erreïnen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leermíddelen

40 jaar
5-lOjaar
3jaar
5 jaar

1.3 Financiële vaste activa

Effecten

31-12

2019

€

2.838

31-12

2018

€

2.838

?

Certificaten Triodos Bank 2.838

'?

Van de Triodos bank is (4een rating bekend. Bovendien zijn de certificaten gefinancíerd met privaat vermogen.

Boekwaarde

i
+

Mutaties

2019

Boekwaarde

!

2.838

i
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Vlottende activa 31-12
2019

€

31-12

2018

€

1.5 Vorderingen

Mínisterie van OCW

Overige vorderrngen
Gemeente overige

Totaal overige vorderingen

Overige overlopende actrva
Loonkosten VF

Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen IOZB)
Debíteuren transitoría

Totaal overlopende actrva

Totaal vorderingen

57.932

210

210

268

5.673

6.291

12.232

7Cl.374

59.222

1.790

4.548

5.1ü8

1.86ü

i

72.528

1.7 Liquide middelen

Kas (vast voorschot)
Teg,oeden op bank- en girorekeningen

250

387.976

'?

250

373.935

'?

De spaarrekeningen betreffen privaat vermoBen.

30

? - 'ThI:*Ö€4p



Passiva

31-12

2019

€

31-12

2018

€

2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves 405.033

'?

333.305

333.305

Saldo

31-12-2ül8

€

Bestemmings-
resultaat

€

Saldo

31-12-2019

€

Algemene reserve

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging 21.339

BeSlem=ngSreServeS privaat 333.305 50.389

Totaal eigen vermogen ï 71.728

In 2019 is een besteríímingsreserve Ipubliek) gevormd voor gelden die in 2019 ontvangen zijn op grond van de "Regelíng bijzondere
en aanvullende bekostiging PO en VO 2019". De gelden zijn volledig als baten in 2019 verantwoord conform R1660.2C)2.
De lasten zullen echter in 2020 en volgende jaren vallen.

21.339

383.694

'?

31-12

2019

€

31-12

2ül8

€

2.2 Voorzieningen

C)nderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

49.496

8.926

58.422

36.312

8.194

'?

Dotatie/vrijval
2019

€

42.00ü

Saldo

31-12-2ül8

€

36.312

Onttrekking
2ül9

€

-28.816

Saldo

31-12-2019

€

49.496Onderhoudsvoorziening

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 8.194 2.285

Totaal voorzieningen 44.506 44.285

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatíevoorzienfög gebaseerd op eeÏ meeriaren onderhoudsplan.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op
balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tíen jaren. Gabaseerd op:
- Leeftijd per medevierker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25jarig 50% gratificatie, bij 40-iarïge díensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een
verdisconteringsvoet.

- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blíjfkans.

-1.553

-3ü.369

8.926

58.422

Kortlopend deel
< 1 jaar

€

IWddenlang deel
1- 5 jaar

€

Langlopend
deel > 5 jaar

€

Totaal

€

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

Totaal voorzieningen

?%.?-

[ ipnlí!j?ll*
ílkll ]l---?
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49.496

1.616

51.112
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8.926

58.422



2.4 Kortlopende schulden 31-12

2019

€

31-12

2018

€

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioeneÏ
Overge kortlopende schulden
Overlopende passíva

13.631

46.914

12.842

8.577

33.775

19.175

44.938

10.582

6.841

101.981

'? 'i'?

Specificatie overlge kortlopende schulden

Netto salaris

NTB accountantskosten 2019

2.577

6.000

841

6.000

8.577 6.841

Specificatie overlopende passiva

Gemeente diverse nog te besteden
Vakamíegeld reserverïng
Overïge overlopende passiva

32.338

1.437

69.061

30.232

2.688

33.775 '?
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Model G: verantwoording subsidíes OCW

Bestuur:ií 59451 l

Gl. Verantwoording van subsföies zonder verrekeníngsclausule (Regelrng ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Kenmerk Datum de toewijzing

Ontvangen t/m vorig

verslagjaar

Lasten t/m voríg

verslagiaar

Brinnr:

Stand begin

verslagJaar

r 060U

Ontvangst in

verslagjaar

1

Lasten in

verslagJaar

Vrijval niet besteed ín

varslagjaar

Stand ultimo

verslagjaar

Prestatie

a%erond?

totaal '?€ € € € € € € € €

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (RegeHng ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimü verslag)aar

Omschríjving Ïoewijzing
Kenmerk Datum

eedrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslag3aar

Lasten t/m vorig
versla7aar

Stand begin
verslagiaar

Onfüangst in
verslagjaar

Lasten in

verslagjaar
Te verrekenen

ultimo verslaglaar

totaal € € € € € € €

G2.B. Doorlopend tot in een vülgend verslagiaar.

Omschríjvíng Toewíjzing
Kenmerk Datum

íledrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslaH%aar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagJaar

Ontvangst in
verslagJaar

Lasten in

verslagjaar
Stand ultimo

verslagJaar
Saldo nog te besteden ultímo

verslagJaar

totaal € € € € € € € €
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Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland ook de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
[)ïverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.
Zo zijn alle scholen sinds medio maart gesloten en dienen leerlingen en leerkrachten zo veel mogelíjk thuis te blijven.
De maatschappelijke ímpact van al deze maatregelen is op dít moment nog niet in te schatten.
De financiële impact voor 2020 lijkt op dit moment voor de schoolbesturen mee te vallen.

I?
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B6 Níet uít de balans blijkende verplíchtingen

Het bestuur heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:

ONS Onderwíjsbureau
Dit betreft een overeenkomst voor het voeren van de financiële en personele adminístratie. Het contract heeft
een waarde van + € 23.000 (incl BTW). Opzegging dient te geschieden met een opzegtermijn van één ')aar.

Duurzame inzetbaarheid

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake inzetbaarheidsuren, zoals
bedoeld in artikel 8 van de CAO.
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B7 Toelichting op de onderscheíden posten van de staat van baten en lasten 2019

Baten

Realísatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie

2018

€

3.1 (Rijks)bijdragen Mínisteríe van OCW

Rijksbijdrage lumpsum
Rijksbíjdragen Ml
Rijksbijdragen P&A-beleid
Prestatiebox

Aanvullende en bijzondere bekostiging PO
Doorbetalingen Rijksbíjdragen SWV

860.628

166.179

172.994

42.684

21.339

68.324

836.714

166.181

162.682

41.757

67.975

884.033

165.188

148.487

41.604

82.588

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 1.332.148 1.275.309 1.321.90ü

In december 2019 is een incidentele bijdrage ontvangen van het ministerie van OCW (Bijzondere en aanvullende
bekostigíng PO) van € 99,25 per leerlíng (totaalbedrag € 21.339). Dít bedrag is bestemd voor de dekking van de
de stijgíng van de loonkosten vanaf 202ü, als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en CAO afspraken.
Het bedrag is volledig in 2019 geboekt, conform de richtlijnen van OCW.

3.5 0verige baten

Verhuur onroerende zaken

Detachering personeel
Ouderbijdrage
Baten voorgaande jaren
Overige

7.730

71.ü45

74.731

3.ü91

8.ü00

60.000

200

10.387

3.379

58.847

1.127

Totaal overige baten '? '? 73.74ü

In de baten voorgaande jaren is de vrijval van een, in voorgaande jaren ontvangen, vergoeding van de gemeente
van ruim € 69.000 opgenomen voor de vervanging van de CV installatie.
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Lasten

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie

2018

€

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen
Inhuur derden

Dotatie/vrijval voorziening jubilea
Vrijwilligersvergoeding
Nascholing
Fleïs- en verblijfskosten
Kantinekosten

Schoolbegeleidingsdienst
Representatiekosten personeel
Arbodienst

Overige

989.469

48.004

2.285

11.106

13.654

2.947

3.480

8.900

4.741

2.580

5.239

939.742

40.625

3.000

6.583

s.ooo

4.923

3.065

7.11ü

3.50ü

4.639

2.590

ï.iïz.osg

4CI.734

2.398

8.328

10.077

4.038

8.821

5.011

6.499

18.138

Uitkeringen Vervangingsfonds(-/-)
Overíge uitkeringen (-/-)

'?
-18.716

-4.326

'? 'i'?
-50.286

Totaal persoriele lasten ï 1.023.777 1.165.827

De lonen en salarissen zijn afgenomen t.o.v. 2018. De loonkosten 2018 zijn incl. een transitievergoeding en
een éénmalige betaling in oktober 2018 als gevolg van CAO afspraken.

Specíficatie Lonen en salarissen

Salariskosten

Dag van de leraar
Eindejaarsuitkering
Vakantieuitkering
Sociale lasten

Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensíoenlasten

613.811

2.865

41.183

49.679

96.696

26.367

41.199

117.669

939.742 736.244

3.046

40.607

49.834

109.880

33.181

36.973

102.3ü4

989.469 Ü ffi

Aantal fte's

OP

OOP

DIR

FTE's 2019

11,472

1,752

0,759

FTE's 2018

11,190

i,soo

0,759

i ï?

4.2 Afschrijvingslasten Realisatie

2019

€

Begr0ting
2019

€

Realisatíe

2018

€

Gebouwen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leermiddelen

5.286

15.815

6.864

871

6.112

19.198

g.oso

1.273

5.286

14.739

3.612

1.415

Totaal afschrijvingslasten 28.836 35.633 25.052

'Th
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Realísatie

2019

€

Begroting
2019

€

RealisatÍe

2018

€

4.3 Huisvestingslasten

Huur

Onderhoud

Energíe en water
Schoonmaakkosten

Heffingen
Onderhoudsvoürziening dotatie / vrijval (-/-)
Tuinonderhoud

Overíge huisvestingslasten

135

13.803

23.501

50.653

7.313

42.000

1.156

540

s.ooo

19.20ü

42.50ü

3.500

35.000

3.00ü

920

6.197

23.028

41.691

3.455

35.ü00

2.426

1.199

Totaal huisvestingslasten '? Í 112.996

De schoonmaakkosten zijn in 2019 hoger dan begroot en hoger dan realisatie ín 2018, voornamelijk als gevolg
van prijsaanpassingen van het schoonmaakbedrijf.
In 2019 is een extra dotatie onderhoud ad. € 7.00ü opgenomen in verband met het (noodzakelijk) naar voren
schuiven van de vervanging van de goten plus het í'ioger uitvallen van deze kosten dan voorzien.

4.4 0veríge lasten

Adminístratie en beheer
Accountantskosten

Admínistratie aanvullende diensten

Telefoon- en portokosten e.d.
Kantoorbenodigdheden
Contributies/documentatie
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Culturele vorming
Bestedingen niet- subsidiabel
Representatiekosten derden
PR/communicatie
Overïg,e instellingslasten

22.972

3.708

21.236

1.647

954

7.628

11.944

739

1.760

2.373

2.978

9.364

4.627

23.000

6.ü00

23.000

2.ü50

i.üoo

6.00ü

eï.ooo

1.250

3.010

1.75ü

750

ío.ooo

i.sso

22.686

6.070

23.312

2.026

1.110

7.145

4.764

1.274

1.727

2.064

2.962

11.119

3.027

Totaal overige instellingslasten '? '? 'ii

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar
Cüntrole van de jaarrekening voorgaand boekjaar (restant)

3.708 6.ü00 6.ü00

70

3.708 6.ü00 6.ü7ü

De accountantskosten 2019 zijn lager als gevolg van een vrijval van een deel van de geraamde kosten in 2018.

4.4 Leermiddelen

OLP

Reprokosten
Kosten aanvullende formatíe

Kosten passend onderwíjs
ICT verbruik

30.876

6.508

24.700

2.266

23.055

29.500

5.500

18.931

í.ooo

14.344

30.111

6.217

24.519

874

14.220

Totaal leermíddelen '? '? 75.941

ICT verbruik: in 2019 zijn extra kosten (í € 7.000) gemaakt in verband met de inríchting van een Office 365
omgeving en de e-mail migratie naar Exchange Online.
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Realisatie

2019

€

Begmting
2019

€

RealisaUe

2018

€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten 382 500 519

Totaal financiële baten en lasten -382 -soo -519
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Basisschool de Ridderslag
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op Stichting Basisschool de Ridderslag
Het voor Stichting Basisschool de Ridderslag toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 115.00ü.
Het totaal aantal complexíteitspunten voor de Stichting Basisschool de Ridderslag is 4.
(zie onderstaand de berekening)

1. Bezoldigíng topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2019
}Bedragen x € 1
l

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

J. Bertels

Alg. directeur-
bestuurder

Ol/Ol-31/12

0,76

ja

1

Bezoldíging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldíging 2019

€ 53.335

€ 9.074

í 62.409

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 87.331

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Gegevens 2018
iBedragenx€l

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

J. Bertels

Alg. directeur-
bestuurder

Ol/Ol-31/12
0,76

ja

l

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldigíng 2018

€ 53.085

€ 8.210

€ 61.295

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 84.293
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldíging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
J.D. van den Hoef

M. Vooijs
I. Vegter-Boelaars
M. Vooíjs
R.A. Thomassen

A. Buurman

D.J. Knoops
P. Middelkoop
P.J.M. Ewals

P. Mathot

Functie

Voorzmer tot 1-8-2019

Voorzïtter vanaf 1-8-2019

Secrataris

Penningmeester tot 1-8-2ül9

Penningmeester vanaf 1-8-2019
Lid tot 1-8-2019

Lid vanaf 1-8-2019

Lid

Lid

Lid

1

Complexíteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

2

1

1

4

A

115.000

1

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploítatiesaldo over 2019 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen íS het resultaat ad. €71.728 over 2019 als volgt verdeeld:

Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsreserve publiek

€

50.389

21.339

71.728
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SWV PO Midden-Holland

E Overzícht verbonden partíjen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridísche

VOrm

stíchtíng

Statutaire

zetel

Gouda

Code

actÍviteiten '

4

' Code actíviteiten: 1. contractonderwijs
2. contractonderzoek

3. onroerende zaken

4. overïge
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Cl Controleverklaríng
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VAN REE / ACCOUNTANTS
íegisteíaccountants en belastingadviseuís

k

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Aan: het intern toezichthoudend orgaan van de Stichting Basisschool
De Ridderslag te Gouda

l

L
I Koolhovenstíaat 11

3772 MT Barneveld

Postbus 272

3770 AG Baíneveld

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Stichting Basisschool De Ridderslag te Gouda
gecontroleerd.

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

barneveld@vaníeeacc.nl
www.vaníeeací.nl

KvK ní. 08107895

Naar ons oordeel:

s geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Basisschool De
Ridderslag te Gouda op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.

m

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 201 9;
2. destaatvanbatenenlastenover2019?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 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Basisschool De Ridderslag te Gouda 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.

Van Ree Accouníanís is een handelsnaam van Van Ree A«couníanís BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vootwaaíöen van íoepassing die geöeponeerd zijn ondeí nummeí M}á81á% bij de Kaníeí van Koophandel íe Uííecm.
Op vetzoek women deze küsíeloos íoegezonden.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschri'yMng 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;
overïge gegevens.W

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

s met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggevïng onderwijs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2019 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
Onderwíjsaccountantsprotocol OCW 2019 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 jaarrekeníng

Verantwoordelíjkheden 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
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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
continu'íteítsveronderstelling, 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 jaarrekeníng
Onze verantwoordelijkheíd 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 mogelíjk is dat wij tijdens onze controle níet 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 economísche beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'ianvloedt 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 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

s het identificeren en ínschatten van de rísico's

dat de jaarrekening afwijkíngen van materíeel 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 verkríjgen van controle-informatíe 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

*
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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
oordleel 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
continu'íteitsveronderstelling 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 continu'íteit 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 bevíndingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 29 juni 2020
Van Ree Accountants

J7p-2í g,-),q.
M.A. (Marien) Rozendaal RA
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Dl Gegevens rechtspersoon per 31-12-2019
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Bestuursnummer

Naam en adres van de instellíng

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Internetsite

Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Administratiekantoor

AK-nummer

59451

Stichting Bassisschool de Ridderslag
Ridder van Catsweg 256a
2805 BC GOUDA

0182-537515

0182-530741

info@,ridderslag.nl
www.ridderslag.nl
Stichting ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
088-8504771

e.cools(,onsonderwijsbureau.nl
ONS Onderwijsbureau
401

* Brin-nummer + NAW gegevens school 060U
Basisschool Ridderslag
Ridder van Catsweg 256a
2805 BC GOUDA
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