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Directieverslag 2020

Inleidíng

Hieronder vindt u het directieverslag behorend bij de jaarrekening 2020 van Stichting Basisschool De
Ridderslag (hierna: De Ridderslag).

Organísatíe

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.
Er zijn geen uitzonderingen op deze code geformuleerd. Eind 2020 is een herziene code vastgesteld.
Hierover gaan bestuur en toezichthouder begin 2021 in gesprek.

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

Coronacrisis

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scho-
Ien is de invloed van corona groot geweest - en gebleven tot in 2021. Van 16 maart tot 11 mei en van
16 t/m 18 december vond er onderwijs op afstand plaats vanwege de generieke schoolsluiting. Van
11 mei tot 8 juni was steeds de helft van de leerlingen op school, in halve klassen (cohorten). Onder-
tussen ving de school sinds medio maart leerlingen op van ouders met een 'vitaal beroep", en sinds
eind maart ook kwetsbare leerlingen. Het aantal leerlingen varieerde per dag; in de eerste week van
nul tot drie; in de laatste week ging het 13 tot 20 per dag. Het ging om 58 verschillende kinderen; 45

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 ondersteuning de school kan bie-
den en wat daarbij de grenzen zijn. In het kader van het ondersteuningsplan 2018-2022 van Samenwerkíngsverband Pas-
send Onderwijs Midden-Holland zijn de profielen van alle scholen binnen het samenwerkíngsverband medio 2ü20 herzien.
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van ouders met een vitaal beroep; 13 uit een kwetsbare situatie. Ook in de meivakantie verzorgden
enkele leerkrachten vrijwillig opvang, voor tien leerlingen.
Na 11 mei ondervond de school extra rooster-technische uitdagingen. Dit was het gevolg van leer-
krachten die door het coronavirus uitvielen, in quarantaine moesten, in afwachting waren van een
test-uitslag of vanwege een besmet gezinslid.Niet corona-gerelateerde beleidsvormingsprocessen
stonden sinds maait noodgedwongen op een lager pitje. Verder waren er minder culturele activitei-
ten, en konden enkele studiemiddagen en jaarfeesten geen doorg,ang vinden.
Ook in financieel opzicht had de coronacrisis gevolgen. Er waren lagere inkomsten uit de verhuur van
ruimtes buiten schooltíjd, en hogere uitgaven voor aanvullende administratieve diensten tijdens on-
Iine vergaderingen, voor extra ict-licenties, en voor schoonmaakartikelen (oppervlaktesprays, zeep-
pompjes, papieren handdoekjes). Laatstgenoemde kosten werden echter gecompenseerd door ver-
mindeme inhuur van schoonmaakpersoneel tijdens de schoolsluitingsperiode. Verder waren er Ia-
gere uitgaven aan culturele activiteiten. De totale meerkosten als gevolg van de coronacrisis waren in
2020 naar schatting een paar duizend euro.

Van personeel, leerlingen en ouders werd in 2020 veel flexibiliteit en incasseringsvermogen ge-
vraagd. Lessen moesten maandenlang op afstand plaatsvinden, terwij ondertussen noodopvang
moest worden georganiseerd door leerkrachten, of thuiswerk moest worden verricht door ouders.
Diverse culturele activiteiten en festiviteiten gíngen niet door. Toch is er ook heel veel wél doorge-
gaan, zij het soms in aangepaste vorm. [)oor de bril van 2ü21 bezien, stemt dat tot tevredenheid.
Inspectíebezoek

De Ridderslag kwam in 2020 in aanmerking voor een vierjaarlijks onderzoek door de Inspectie van
het Onderwijs. Op basis van een risicoanalyse koos de inspectie daarbij voor een compacte variant, in
de vorm van een prestatieanalyse en een kort bezoek. Vanwege de coronamaatregelen vond het be-
zoek online plaats. Daarbij kwamen de onderwijskwaliteit, de actuele ontwikkelingen op school, de
ervaringen met het afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) schoolopening, alsmede de financiële si-
tuatie van de school aan de ome.

Tijdens het onderzoek constateerde de Inspecteur samen met het bestuur dat er geen indicaties van
risico"s zijn die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken.
Het volgende reguliere vierjaarlijkse bezoek zal plaatsvinden in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023.
Ontwikkeling leerlingenaantal

De school telde in het verslagjaar op de teldatum (1 oktober) 212 leerlingen; 1 meer dan een jaar
eerder. In de loop van het jaar stroomden 37 leerlingen in: 27 in een van de kleuterklassen, en 10 in
hog,ere klassen. 10 leerlingen stapten over van een andere (reguliere) basisschool; 1 leerling
stroomde in vanuit een andere vrijeschool.
In 2020 verlieten 39 leerlingen de school. Daarvan gingen er 26 na de zomervakantie naar het voort-
gezet onderwijs; 2 leerlingen gingen naar het speciaal basisonderwijs en 1 naar het speciaal onder-
wijs; 9 leerlingen vertrokken wegens verhuizing (waarvan 5 naar het buitenland); en 1 leerling stapte
over naar de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
De leerlingen waren in het verslagjaar verdeeld over negen klassen: drie kleuterklassen (gecombi-
neerde groepen 1-2) en klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8).
In het jaarplan 2020 waren geen specifieke doelen opgenomen voor de werving van leerlingen. Door
schoolleider, personeel en bestuur zijn in samenwerking met personeel van Het Rozenpoortje begin
februari open dagen georgariïseerd. Door de coronapandemie zijn in 2020 geen andere wervingsac-
ties ontplooid.
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Ontwikkelingen onderwijs

Uitstroom

De uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs was in 2020 als weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 pro = praktijkonderwijs; vmbo-bl = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgeríchte leerweg;

vmbo-kl = kaderberoepsgerichte leerweg; vmbo-gl = gemengde leerweg; vmbo-tl = theoretische leerweg; havo =
hoger algemeen voortgezet onderwijs; vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

S:hooÍ -i6i6 'Íot.-

De Vrije School Den Haag
'R;d'oÍf SteÍn-er-ColÍeg'e-,
Rotterdam

CSG De Goudse Waarden

'è;;elcolÏege-G-ouá;ï
Antoniusmavo XL

CarmeÍcolleg;-Goud-a;
Antoniuscollege
GSG Leo Vroman

Wellant College

Coornhert Gymnasium
-De' M'avo voo'r-Thea;e-rJ
Rotterdam

-De'The'aförh'av;/vw:-,
Rotterdam

Ch-r-JSch.'gemee'n'schap H;t 'Pfü'
ron, Vee2qn.daal
Totaal

Toetsgegevens

Eindtoets

In april 2020 zou bij de leerlingen van klas 6 (groep8) voor de vijfde keer de IEP eindtoets worderi af-
genomen, waarmee de school zich over de "eindopbrengsten" voor taal en rekenen verantwoordt
richting de Inspectie. Medio maart gingen de scholen echter dicht vanwege de coronapandemie; dat
duurde tot in juni. De afname van eindtoetsen werd van overheidswege geschrapt.
In 2021 wordt de IEP wel weer afgenomen.

Períodieke tussentijdse 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
lees- en schrijfonderwijs en doordat op De Ridderslag vanaf klas 1 (groep 3) een breed vakkenpakket
vvordt 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.
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Bij de toetsronde van januari-februari 2020 waren de gemiddelde scores van de meeste toetsafna-
mes voldoende tot (zeer) goed, maar in drie gevallen (in verschillende klassen) net (1%) onder de mi-
nimumnorm die de school hanteert. In juni moesten deze resultaten boven de norm liggen - maar
daar kwam de periode met onderwijs op afstand tussendoor. Eind juni, kort nadat alle leerlingen
weer tegelijk naar school gingen, gaven de toetsresultaten een wisselend beeld te zien:

De resultaten voor rekenen en wiskunde waren in bijna alle klassen lager dan in januari. In
klas 1 wem niettemin nog de streefwaarde gehaald, maar in klas 2 t/m 5 waren de resultaten
lager dan de minimumnorm, al was dat soms opnieuw slechts een fractie eronder.
De resultaten voor begrijpend lezen bleken ten opzichte van januari 2020 vooruitgegaan, en
zelfs boven de streefwaarde te liggen die de school hanteert.
De resultaten voor technisch lezen waren in klas 1 tot en met klas 3 goed tot zeer goed (bo-
ven de streefwaarde); in de hoger klassen werd tegen de gewoonte in lager gescoord: net
onder het landelijk gemiddelde - de ondergrens die de school hanteert.
De resultaten voor speling waren in één klas te laag; de overïge scores waren goed tot zeer
goed, net als de score voor werkwoordspelling. In de klas met de te lage score is direct extra
ingezet op spelling. Met effect: bij een tussentijdse toetsing in het najaar bleken de resulta-
ten weer op niveau.

Op individueel niveau waren er wel flinke verschillen in prestaties van leerlingen: sommige kinderen
bleken vooruitgegaan; andere achteruit. Mogelijk hangt dit samen met de mate van ondersteuning
door ouders tijdens de periode met onderwijs op afstand. Dit vraagt maatwerk van de leerkrachten.
Op het gebied van rekenen werd naar aanleiding van de juni-toetsronde een school-brede interven-
tie gepleegd. In schooljaar 2019-2020 was al een proef gedaan met materiaal van de rekenmethode
De Wereld in Getallen. Dit beviel goed, en daarom werd in juli besloten tot aanschaf van dit materiaal
voor klas 1 t/m 6. In 2021 zal blijken of daarvan positieve vruchten kunnen worden geplukt.
De school blijft daamaast werken aan een belangrijke basisvoorwaame 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 in ieder geval het
eerste deel van het jaar gewerkt volgens het concept "klas in beweging", waarbij de leerlingen de mo-
menten van concentratie afwisselen met zinvolle bewegingsoefeningen. Ook wordt speciaal meubi-
Iair gebruikt: banken en kussens in plaats van leerlingtafels en -stoelen. De ervaringen van leerkrach-
ten, kinderen en ouders in beide klassen zijn overwegend positief, al verschillen de meningen over de
gewenste duur van deze werkwijze.

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, waarbij leerlingen van klas 1 tot en met 6 aan ouders en andere belangstellenden laten
zien waaraan ze in de achterliggende periode in de klas hebben gewerkt: bijvoorbeeld aan vreemde
talen, toneel, euritmie en (koor)zang, naast Nederlandse taal en rekenen. In 2020 konden door de
schoolsluiting de klassenpresentaties in april niet doorgaan. In oktober waren er interne presenta-
ties, zonder ouders.

Enkele tastbare opbrengsten van het onderwijs met hoofd, hart en handen zijn gedurende het jaar te
zien in de vitrines op school. In 2020 waren deze voor ouders vanwege de coronaregels alleen tot
medio maart te bewonderen.

In de laatste schoolweek zette de zesde klas na hard werken een mooie en toepasselijke musical op
de planken: Corona, de musical. Er wareri drie voorstellingen, elk voor een beperkt publiek.
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De school werkt al enkele jaren aan verbetering van de leerkrachtvaardigheden op het gebied 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 leerlingen die begaafd zijn met hoofd als
met hun handen}. In 2020 kreeg, de ID-stroom 'hoofd" meer gestalte door toedoen van de (hoog)be-
gaafdheidsspecialist, die een dag per week (sinds 1 augustus: ruim een dag) beschikbaar heeft voor
de ondersteuning van cognitief begaafde leerlingen in een daarvoor ingericht lokaal: "t Werkhuis.

Jaarlijks worden op school dïverse jaarfeesten gevierd. Door de coronaregels waren in 2020 diverse
aanpassingen noodzakelijk. Het pinksterfeest met de dans van klas 4 rond de meiboom en het Micha-
elsfeest met door klas 6 georganiseerde spelletjes konden doorgaan, maar dat gold niet voor het
Sint-Jansfeest, waarbij leerlingen van klas 6 de 'vuurproef" afleggen (het "bewijs" dat ze klaar zijn voor
de middelbare school).
In januari 2020 vond de traditionele opvoering van het driekoningenspel plaats, maar in december
waren er in plaats van het traditionele paradijs- en kerstspel tableaux vivants.

Tevredenheidspeilingen

In het najaar heeft de school tevredenheidspeilingen laten uitvoeren onder ouders, leerlingen (klas 4-
5-6) en personeelsleden, door BvP0 (Bureau voor Praktijkgericht onderzoek). Dit bureau heeft de te-
vredenheidsscores van de respondenten omgezet in rapportcijfers, en vergeleken met een grote re-
ferentiegroep.
Het gemiddelde rapportcijfer dat onze school van ouders kreeg, was een s,o. In de referentiegroep
was dat 7,5. Ook voor de verschillende aandachtsgebieden (schoolgebouw, omgeving van de school,
begeleiding van de leerlingen, de sfeer in de klas, kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling,
schooltijden, schoolregels, rust en orde, de leerkracht, en contact met de school) was de gemeten
waardering van de ouders hoger dan in de referentiegroep.
Ook van de leerlingen (klas 4-5-6) kreeg de school mooie scores: gemiddeld een 8,4 (referentiegroep:
8,1).
Het personeel waardeerde de school gemiddeld met een 7,7, net zoals personeel in de referentie-
groep. Uit deze peiling kwamen geen specifieke aandachtpunten voor beleid naar voren.

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 regÏo 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 kerri 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 17.813 leerlingen (bao, sbo en so; teldatum 1 oktober
2020).

Het algemeen bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. De laatste twee vergaderingen vonden via
webmeetings plaats als gevolg van de coronabelemmeringen.

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
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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 leer-
Iíngen met (uitbehandelde) ernstíge enkefüoudige dyslexie (begeleiding door een dyslexie-coach bij
het leren omgaan met hindernissen; vaardigheid in gebruik van digitale hulpmiddelen).

Maatschappelijke thema's jaarverslaggeving

Voor het verslag,jaar 2020 zijn vijf maatschappelijke thema"s vastgesteld waarover schoolbesturen,
net als in 2019, geacht worden te rapporteren,. Het thema 'Passend Onderwijs' (zie vorige para-
graafl "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

De cijfers over uitval van lessen in 2020 zijn veítekend door de schoolsluitingsperiode. Afgezien van
de periode waarin onderwijs op afstand werd gegeven, bleef het aantal lessen dat in 2020 uitviel,
binnen de perken. Wegens ziekte en medische afspraken (0,70%), betaald en onbetaald verlof
(0,25%) en nascholing (0,02%) is in 2020 plm. 0,97% van de lesuren verzorgd door een vervangende
leerkracht (hetzij een vervanger zonder vast dienstverband; hetzij een leerkracht die extra lesuren
maakt of door een tijdelijke roosterwijziging aan een andere klas lesgaf). In 2019 was dit 13%.
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. 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 2020 was dat slechts eeen enkele keer no-
dig. Daarnaast is sporadisch aan ouders van (deels nog niet leerplichtige) kleuters gevraagd, hun kind
wegens gebrek aan vervanging zo mogelijk een dag thuis te houden. 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 Ieerling-
volgsysteem van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. Het systeem wordt gebruikt voor planning
en evaluatie van lessen (logboek), 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.

Personeel

De Ridderslag had over heel 2020 gemeten, 23 personeelsleden in dienst, waarvan 21 met een vast
dienstverband gedurende het hele jaar; samen zorgen zij voor een gemiddelde van 14 FTE. Eén Ieer-
kracht vertrok; een ander ging minder werken. Drie nieuwe medewerkers kwamen in dienst, waaron-
der een nieuwe intern begeleider voor de kleuterklassen. Daarnaast maakte de school gebruik van
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enkele vervangende krachten, van leraren in opleiding (LlO"s), van dienstverlening door derden, en
van ondersteuning door vrijwilligers.

Zjekteverzuim en werkdruk

Het ziekteverzuim onder het personeel bedroeg in 2020 2,93%; een daling ten opzichte van 2019
(4,44%). De verzuimfrequentie was 0,92, en het percentage nufüerzuim 45,83%. Het ziekteverzuim
onder ingeleend personeel is in deze cijfers niet begrepen.
Het vierde kwartaal gaf een piek te zíen in het verzuim (10,96%). Een positieve coronatest en afwe-
zigheid van personeel in afwachting van de uitslag van een coronatest hadden daarin een belangrijk
aandeel. In december kreeg het personeel de beschikking over sneltesten; dit hielp om het kort ver-
zuim terug te dringen.
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 MKBasics. Dan wordt
ook gekeken naar te ondernemen acties en verbeterpunten. De begeleíding door de bedrijfsarts en
schoolleiding verloopt naar tevredenheid. De re-integratieprocessen verlopen hierdoor positief en
goed voor alle betrokkenen.
Wel waren er ook ín 2020 aanhoudende zorgen over de werkdruk in het onderwijs, die zich ook op
De Ridderslag nadrukkelijker lijkt te manifesteren, ondanks de extra middelen voor werkdrukvermin-
dering (zie híerna). Tijdens de schoolsluitingsperiodes werd een van leerkrachten een @rote mate van
flexibiliteit verwacht., Voor het geven van onderwijs op afstand werden van hen ook deels andere
vaardigheden verwacht dan gebruikelijk.

Middelen voor werkdrukvermindering

Sínds 1-8-2018 ontvangt de school structurele middelen ter verlaging van de werkdruk. De perso-
neelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht bij de besteding daar-
van. Met de middelen die sinds 2018 ter beschikking worden gesteld, wordt sindsdien met instem-
ming van de PMR de inzet van een onderwijsassistent bekostigd.
Met ingang van 1 augustus 2019 ontvangt de school van het Rijk daarbovenop jaarlijks een extra be-
drag ter verlaging van de werkdruk bedrag (plm. € 13.500). Na overleg met het personeel, en instem-
ming door de personeelsgeleding van de MR, is in 2019 besloten deze extra middelen in te zetten
voor uitbreiding van de werktijdfactor van de onderwijsassistent (structureel, dus doorlopend in
2020), de aanschaf van materialen van een rekenmethode (De Wereld in Getallen) en werkdrukver-
mindering voor collega's werkzaam in de kleuterklassen (Tabel 2). In 2020 werd dit laatste gereali-
seerd in de vorm van ondersteuning bij het werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Tevens werden aanvullende materialen van de rekenmethode aangeschaft.
Tübel 2 Besteding van de rijksmiddelen voor werkdrukvermindering

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.
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- Besteaingscategorie

Personeel

Middelen werkdrukverminde-
ring per 1-8-2018,
besteding in 2020

Extra middelen werkdrukver-
míndering per 1-8-2019, be-
steding in 2020

34.000 9.000
Materieel

4.500
Professionalisering
Overig
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Studie

Door de coronamaatregelen konden enkele in 2020 geplande studiebijeenkomsten geen doorgang
vinden. Niettemin zijn er in 2020 - met inachtneming van geldende afstandsregels - meerdere collec-
tieve studiebijeenkomsten geweest, over o.a. het thema "denken-voelen-willen", gespreksvoering, de
psychologie van ('huis-boom-mens"-)kindertekeningen, differentiatie in de klas (twee bijeenkomsten
uit een reeks van vier), hoogbegaafdheid bij kleuters (twee bijeenkomsten uit een reeks van vier), en
Nederlands als 2e taal (NT2). Daarnaast was er een interne inspiratiemiddag over schilderen in de
klas, en volgden veertien personeelsleden een BHV-cursus (zelfstudie + twee-praktijktrainingen), en
was er voor alle personeelsleden een kunstzinníge opmaat van het schooljaar 2020-2021.
Daarnaast hebben diverse medewerkers individueel gewerkt aan deskundigheidsbevordering en per-
soonlijke ontwikkeling. Dit betrof onder meer het bijwonen van netwerkbijeenkomsten van reken-
specialisten, studiedagen in het kader van een opleiding biografisch coachen, de jaarlijkse training
voor bedrijfshulpverleners, persoonlijke coaching, en muzieklessen.

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 vormge-
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. Door de coronaregels met betrekking tot samenkom-
sten konden de in maart en november 2020 geplande grote bijeenkomsten helaas geen doorgang
vinden.

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. De genoemde actiepunten zijn
in 2019 opgepakt, of opgenomen in het schoolplan 2020-2023. De taak van de werkgroep is in het
najaar van 2020 overgenomen door het managementteam, bestaande uit de schoolleider, de intern
begeleider(s) en de personeelsbegeleider. Jaarlijks wordt bezien of nieuwe of verdere actie nodig is.
In de school zijn ook diverse andere werkgroepen met ouders en leerkrachten actief.
De Werkgroep 'Omgaan met elkaar' bereidt traditioneel het pinksterfeest voor. In 2020 kreeg dat
feest echter een alternatieve invulling.

De Meimarktcommissie organiseert jaarlijks de Mei- en herfstmarkt. In 2020 konden er echter door
de schoolsluiting en coronamaatregelen geen Meimarkt en herfstmarkt plaatsvinden. Ook in 2021 zal
er helaas geen Meimarkt zijn.
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In januari 2020 ging voor de tiende keer een door enkele personeelsleden georganiseerde oudercur-
sus van start, waarin de achtergronden van de vrijeschoolpedagogiek uitgebreid aan de orde kwa-
men. De cursus genoot ruime belangstelling, maar de laatste twee bijeenkomsten moesten als gevolg
van de cornamaatregelen worden geschrapt.

Door de Werkgroep Plein en Tuin worden periodiek werkochtenden georganiseerd, waarbij ouders
meehielpen bij het onderhouden van het groen rond de school. Ook hier moesten in 2020 enkele ac-
tiviteiten vervallen als gevolg van de beperkende coronaregels.

Sinds 2010 neemt de school deel aan Seizoener, een onafhankelijk kwartaaltijdschrift dat bijdraagt
aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van vrijescholen. De ínhoud 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 2020 viermaal verschenen
met een Ridderslagkatern. Schoolleider en ouders vormen de redactie. De thema's van dat katern
waren: 'kiemkracht', 'verbinding', 'moed" en "van buiten naar binnen'.

Los van de werk- of projectgroepen zijn er diverse ouders actief op andere terreinen, zoals bijvoor-
beeld de begeleiding van de jeugdavondvierdaagse (niet in 20201 of de muzikale ondersteuning bij
jaarfeesten.

Beheer

De huisvestingssituatie is overwegend goed. Vanwege de leeftijd van het schoolgebouw (36 jaar) zijn
wel regelmatig grotere onderhoudsklussen noodzakelijk. In 2020 betrof dat herstel van het stuuk-
werk in drïe lokalen. Ook werden de goten vervangen, en werden in eigen beheer enkele kleinere
werkzaamheden uitgevoerd. Begin maart is een nieuwe telefonieoplossing geïmplementeerd.

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 zelf in behandeling te nemen.
In 2020 werd een klacht ingediend bij de landelijke klachtencommissie over niet vervullen van de
zorgplicht door de school. De klachtencommissie oordeelde de klacht deels gegrond: de school had
passende ondersteuning verleend, maar had meer inspanningen moeten verrichten om een andere
passende plek te vinden voor een leerling waarvoor binnen het SBO in Gouda geen plaats was. Het
bevoegd gezag deelde de overwegingen van de Commissie op dit punt niet, omdat onvoldoende re-
kening was gehouden met de specifieke situatie.

Kínderopvang

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 Ioopaf-
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.

Maatschappelíjk 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-
koop van materialen: daarbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. De school koopt zo veel
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mogelijk materialen in met een biologisch keurmerk. Het energieverbruik wordt 'vergroend' door ge-
bruik te maken van certificaten.

Internatíonalísering

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 ontwikkelingen

Professionalisering In bovenstaande activiteiten worden de komende jaren geen veranderingen ver-
wacht.

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 (€43.294) werden in 2020 onder andere besteed aan individuele coa-
ching bij cognitieve differentiatie in de klas, aan materialen van eerderg,enoemde rekenmethode 'De
Wereld in getallen'.

Schoolleider en leraren

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

Versterken cultuureducatie

Onder de noemer "cultuureducatie" bezochten de leerlingen van klas 3 in 2020 beoefenaars van am-
bachten, en werd een workshop smeden gegeven aan klas 6 tíjdens het Michaëlsfeest. De activitei-
ten van de Brede School Gouda die onder de noemer 'cultuureducatie'vallen, stonden in 2020 als ge-
volg van de coronacrisis op een laag pitje.

FínancÍën

Door een omíssie in de begroting werd voor 2020 aanvankelijk een klein positief resultaat verwacht.
In de loop van het jaar kwam de omissie aan het licht, en werd de verwachting bijgesteld naar een
tekort. Het uiteindelijke resultaat van -49,5k werd voornamelijk veroorzaakt door:

de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 van het Rijk voor de dekking
van de stijging van de loonkosten vanaf 2020, waarvan de vergoeding van plm. € 21k in 2019
werd ontvangen, maar in 2020 besteed;
een extra dotatie van 19k aan de voorziening groot onderhoud, vanwege de fors hogere kosten
van de vervanging van de goten.

Circa 77% van de uitgaven over 2020 betreft personeelslasten (eigen personeel, ingeleend personeel,
vrijwilligers, uitbesteed administratief werk). Ongeveer 10% werd uitgegeven aan huisvesting; 2%
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aan afschrijvingen; 5% aan leermiddelen en extra ondersteuning, en 6% aan overige lasten. De be-
schikbare reserves zijn verdeeld over een onderhoudsvoorziening, een voorziening voor personeels-
jubilea 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 2020 geïnvesteerd in materiaal van een rekenme-
thode voor klas 1 t/m 6, vervanging van diverse computers, telefonieapparatuur, en vernieuwing van
de schoolbibliotheek.

Naar verwachting zal ook de komende jaren voornamelijk worden geïnvesteerd in vervanging van
versleten 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 drie jaar.
De Ridderslag beschikt over voldoende financiële middelen om investeringen zelf te kunnen bekosti-
gen. De ontvangst van overïge bijdragen (met name vrijwillige ouderbijdragen) laat traditioneel een
grillig verloop zien, maar de verwachte kasstromen zijn voldoende in te schatten vanuit het maande-
Iijkse 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 vrïj 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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Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

Kengetal (stand 31/12)
Personele bezetting in
FTE

Management / directie 0,759

Onderwíjzend personeel 11,387
Overig personeel 1,854

Leerlingenciantallen** 212

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

2020 2021*

0,759
11,279
1,800

214

2022'

0,759
11,279
1,800

216

2023'

0,759
11,279
1,800

216

Balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

2020

€ 100.416

€ 2.838

íiog.;isp

2021*

€ 111.188

€ 2.838

íïïp.ozb

2022*

€ 101.766

€ 2.838

íïop.bop

2023*

€ 84.344

€ 2.838

€87.182

Vlottende activa

Vorderïngen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€ 70.374

€ 255.447

€325.821

€ 70.374

€ 249.477

€319.851

€ 70.374

€ 289.081

€ 359.455

€ 70.374

€ 350.518

€420.892

Activa totaal € 429.074 € 433.877 € 464.059 € 508.074

Passíva

Eigen Vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmmgsfonds prívaat
Voorziening onderhoud
Overige voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

2020

€ 303.309

€ 1.100

€ 8.926

€ 115.739

2021*

€ 296.308

€ 12.904

€ 8.926

€ 115.739

2022*

€ 310.250

€ 29.145

€ 8.926

€ 115.739

2023"'

€ 333.682

€ 49.727

€ 8.926

€ 115.739

Passiva totaaí € 429.074 € 433.877 € 464.059 € 508.074

*prognose
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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
l

5%

De liquiditeit ('current ratio') daalde van 3,96 naar 3,42. Dit is boven de bovengrens van de Commis-
sie Don, die in 2009 ook constateerde dat dit 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 2020 eveneens gedaald ten opzichte van 2019, en met 76,88 nu ruimer bo-
ven de oriderg,rens 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 vertegen-
woordigt daardoor een bepaalde waarde.

De kapitalisatiefactor (33,72) valt binnen de signaleringsgrenzen.

De rentabiliteit (-3,50) is als gevolg van het negatieve resultaat, onder de ondergrens. Omdat het ex-
ploitatietekort goed verklaarbaar is, moet aan dit feit niet al te veel gewicht worden toegekend.

Het kengetal 'weerstandsvermogen" (eigen vermogen minus materiële vaste activa, afgezet tegen
ontvangen rijksbijdrage OCW) was eind 2019 19,15; ruim boven de norm van 10% die het bestuur
hanteert als oridergrens.

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 Ir:isten

2020 2021* 2022' 2023'
Baten

Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en
subsidies

Overige baten
Totaal baten

€ 1.314.782

€ 77.000

r'í

€ 1.331.852

€ -is.ooo

ICl
%1.1

€ 1.343.517 € 1.351.117

€ 78.000 € 78.000

2020 2021* 2022* 2023'
Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten «

€ 1.159.418

€ 33.251

€ 141.575

€ 158.862

€ 1.493.106 l

€ 1.106.679

€ 32.437

€ 120.075

€ 157.262

€ 1.416.453 I

€ 1.092.917

€ 32.422

€ 124.575

€ 157.262

?

€ 1.093.025

€ 30.423

€ 124.575

€ 157.262

?

Saldo baten en lasten € 101.324- € 6.601- € 14.342 € 23.832

Saldo fínanciële baten & lasten

Saldo buitengewone baten en
lasten

Totaal resultaat

€ 400-

r

€ 101.724- l

€ 400-

J

€ 400-

'?

€ 400-

'?
*prognose

Toelíchting bíj de meerjarenbalans en de staat en raming van baten en lasten
Door het negatieve resultaat over 2020 neemt het eigen vermogen af, maar dit is geen reden tot
zorg.

De onderhoudsvoorziening schommelt, als gevolg van onregelmatige verdeelde onderhoudswerk-
zaamheden (conform het meerjarenonderhoudsplan 2020-2039).
Er zijn geen arídere bijzondere ontwikkelingen die een toelichting op de meerjarenbalans en de staat
en raming van baten en lasten vereisen.

Rísíco'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.

Ondanks het negatieve resultaat over 2020 is de financiële uitgangspositie van de school goed te
noemen. Het leerlingaantal is sinds de uitstroom van een dubbele klas (in 2017) iets gedaald, maar
lijkt de komende jaren te stabiliseren. Naar verwachting kan de omvang van de formatie daardoor de
komende jaren stabiel blijven.
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De vereenvoudigde bekostigingssystematiek voor het primair onderwijs die in 2023 wordt ingevoerd,
waarbij (o.a.) de bekostiging niet langer zal worden gebaseerd op de gewogen gemiddelde leeftijd
van het onderwijspersoneel, zal voor de Ridderslag vermoedelijk leiden tot een lagere lumpsumver-
goeding. Er komt een driejarige overgangsregeling die herverdeeleffecten moet dempen, maar het is
nog onduidelijk wat de financiële consequenties voor de school precies zullen zijn.
De school heeft vooralsnog Been 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 2020 geen eigen wachtgel-
ders.

Het lerarentekort waarvan in Nederland al enige jaren sprake is, speelt ook De Ridderslag parten. De
invulling van vacatures is lastiger, en de beschikbaarheid van vervangers is zeer beperkt. Wanneer
geen vervanging kan worden gevonden voor afwezige leerkrachten, leidt dit tot extra werkdruk bij
andere 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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Oprichtíng en doelstelling
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.

Schoolleiding
Schoolleider J. Bertels

Ontwikkeling leerlingenaantal

Aantal leerlingen op De Ridderslag
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Jaarverslag 2020 toezichthoudend bestuur

Sinds 1 augustus 2011 is er wettelijk een scheiding tussen intern toezicht en bestuur voor alle
scholen 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 invulling aan haar taak van intern toezichthouder. De wíjze waarop het bestuur
toezicht houdt, is vastgelegd 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, bestuursverslagen en strategisch meerjarenplan
(schoolplan);
2. Naleving van wettelijke voorschriften;
* naleving van de code goed bestuur en de omgang met eventuele afwijkingen daarvan;

de rechtmatige verwervïng, en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
benoeming van de externe accountant;

* optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing,
vaststelling beloning)
* evaluatie van het uitvoerend bestuur.

*

Bij deze wettelijke taakuitoefening zijn in 2020 geen bijzonderheden opgetreden.
In 202ü heeft het bestuur acht keer vergaderd. Hierbij was de schoolleider zeven keer aanwezig. De
andere vergadering betrof de zelfevaluatie die het bestuur één keer per jaar uitvoert.

Conform het nieuwe toezichtkader houdt het bestuur toezicht op de onderstaande onderwerpen.
Per onderwerp zal kort worden toegelicht met welke onderwerpen het bestuur in 2020 bezig is
geweest.

1. Integraal toezícht houden

1.1. Onderwijskwaliteit
In 2018 is een werkgroep Onderwijskwaliteit ingesteld die de wijze waarop de kwaliteit van
het onderwijs 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 ')aren 2020 t/m 2023. Dit plan is in februari 2020 door het bestuur goedgekeurd.
Enkele belangrijke instrumenten van het bestuur om de kwalíteit van het onderwijs te
meten zijn de uitslagen van de Cito-toetsen en de SCOL. Deze worden periodiek in de
vergaderingen besproken. Mede naar aanleiding van de toetsresultaten in 2019 is de eigen
normering van de school herzien en aangevuld. De nieuwe normering is door het bestuur in
februari g,oedBekeurd. In 2020 is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar het
rekenonderwijs. Waarbij enerzíjds het eigene van het vrije school onderwijs telt en
anderzijds ter ondersteuning gewerkt wordt met oefenstof van een methodiek. Door de
coronacrises is op dit moment nog niet vast te stellen wat het effect hiervan is.

1.2. Corona crísís en thuísonderwijs
In 2020 werd ook onze school geconfronteerd met de lockdown. Het bestuur heeft, waar
mogelijk, het college ondersteund. Inzet van het bestuur is en was het stimuleren van het
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zoeken naar mogelijkheden om op afstand onderwijs te geven. Leer van elkaar en werk niet
vanuit angst voor achterstanden, maar kijk wat kinderen en leerkrachten nodig hebben.
Ondanks de crisis is het bestuur over het algemeen tevreden over hoe het college flexibel is
omgegaan met deze crisis. Te meer omdat aan onze wens om te leren van de twee
Iockdowns en daar naar de toekomst toe een collegebreed kader voor te maken gehoor is
gegeven. Ook is er goed gecommuniceerd met de ouders middels brieven en evaluaties.

1.3. HRM en organísatieontwíkkelíng
De school staat voor een uitdaging om het college kwalitatief en kwantitatief op peil te en
houden. Door uitval door langdurige ziekte, pensioen van dragende krachten en het
Ierarentekort wordt het steeds moeilijker om goede vervanging te regelen. Toch zien we dat
het tot nu telkens lukt om goede mensen aan ons te binden. Dit blijft de komende jaar een
punt van zorg en aandacht voor het bestuur en schoolleider.

1.4. Bedrijfsvoeríng
In 2020 heeft het bestuur de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 goedgekeurd. Tevens
is op iedere vergadering de voortgang van 2020 geagendeerd en besproken. Het gat ín de
begroting dat is ontstaan door een vergissing in de toepassing van de begrotingssystematiek
is grotendeels opgevangen, waardoor de schade beperkt is gebleven.

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

2. Goed werkgeverschap
De voorgenomen gesprekken over de ontwikkeling/functioneren van de schoolleider met het
bestuur zijn in het vooriaar gevoerd, maar daarna door de coronacrises op de lange baan
geschoven. In plaats daarvan heeft er intensief contact plaatsgevonden tussen verschillende
leden van het bestuur en de schoolleider. Op deze wijze is goed zicht geweest op hoe de
schoolleider met de crisis omging. Het bestuur is hierover zeer te spreken. Nu zaken weer
Iangzaam normaliseren, wordt er weer ruimte gemaakt voor reflectie op de ontwikkeling van de
schoolleider.

3. Eígen professionaliteit van het bestuur
Aan het einde van het schooljaar 2020/2021 zijn drïe bestuursleden vertrokken. Een daarvan was
de zittende voorzitter, een de portefeuille houder onderwijs kwaliteit en de ander een
bestuurslid met de portefeuille personeelszaken/PR. Het bestuur heeft tijdig de ontstane
vacatures in weten te vullen. Daarbij heeft het lid portefeuille houder HRM de rol van voorzitter
overgenomeri en zijn er drie nieuwe bestuursleden aangetreden.
De nieuwe bestuursleden zijn ingewerkt door zittende leden van het bestuur.

In 2020 kende het bestuur de volgende leden:

*

í+

*

*

Voorzitter

Voorzitter

Penningmeester
Secretaris (aandachtsgebied onderwijs)
Bestuurslid (aandachtsgebied onderwijs)
Bestuurslid (aandachtsgebied onderwijs)

Martijn Vooijs (tot 31-07-2020)
Dirk Koops (vanaf Ol-08-2020)
Richard Thomassen
Ilse Vegter
Puck Mathot (tot 31-07-2020)
Angelica Wilkens (vanaf Ol-08-2020)
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*

*

Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Peter Ewals (tot 31-07-2020)
Bestuurslid (aandachtsgebied bedrijfsvoeríng) Patrick Middelkoop
Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Hanny Schoonderwoerd (vanaf Ol-08-2020)
Bestuurslid (aandachtsgebied PR/HRM) Jeroen Lobe (vanaf Ol-08-2020)
Bestuurslid (aandachtsgebied personeel) Dirk Koops (tot 31-07-2020).

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Geen van de bestuursleden vervult een (neven)functie
welke een belangenverstrengeling veroorzaakt.
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Financiële positie 2020

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

Vergelijkend balansoverzicht

31-12

202ü

x € lj)00 %

31-12

2019

x € '1.0ü0 %

Activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste actíva
Vürderingen
Liquide middelen

íoi

3

74

318

496

20,4%
0,6%

15,0%
64,0%

?100,0%

118

3

70

388

579

20,3%
0,5%

12,2%
67,0%

'?lü0,0%

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

355

26

115

496

71,6%

5,3%
23,1%

Í

405

58

116

579

69,9%
10,1%
20,0%

Í
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Resultaat

Het resultaat over 202ü bedraagt € 49.589 negatíef teBenover € 71.728 positíef over 2019.
De resultaten oveÏ beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2020

x € 1.000

Begroting
2020

x € LOOO

Realisatíe

2019

x € 1.000Baten

(Ríjks)bijdragen OCW
Overíge baten
Totaal baten

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Fínancíële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten

1.327

go
1.417

1.136

31

299

1.466

-49

-1

.50

1.315

77

1.392

1.160

33

300

1.493

i

-101

1.332

157

1.489

1.ü69

29

319

1.417

72

72
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Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabilíteit 1

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

Solvabiliteit 2

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

Rentabiliteit

(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten' 100%)

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen -/- materrële vaste activa) / totale rijksbijdragen " 100%

Persoriele lasten / totale lasten

Materiële lasten / totale lasten

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal 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.

202ü

3,42

71,60

76,88

-3,50

ig,is

77,46

22,54

33,72

2019

3,96

69,93

80,02

4,82

21,56

75,49

24,51

37,31
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Bl Grondslagen voor de jaarrekening
ALGEMEEN

Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening is (voorzover níet anders vermeld) opgesteld ín overeenstemming met in Nederland algemeenaanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 (Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijnvervverkt conform RJ 14ü.208.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waamver overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Transacties van betekenismet verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden ziin
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatíe dienodig is voor het verschaffen van het inzicht.

?

Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waardeopgenomen. 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
opzíchte van het voorgaaride iaar.

Geldeenheid en taal

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

GRONDSIAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
ACTIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrï')girigs- of vervaardigingsprijs inclusief directtoerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstigegebruiksduur. Op terreinen wordt niet afg,eschreveri.
Gebouwen en terreinen

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

Inventaris, apparatuur en overige müteriële vaste activa
De inventaris, apparatuur en overige materiële vaste actíva zijn in de balans gevvaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Oeze vaste activa worden lineair afgeschreven
op basis van de verwachte economische levensduur. De actïverïngsgrens is gesteld op € 50Cl.
Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord.
Fínancíële vaste actíva

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of indien lager tegen marktprijs en zijngefinancierd uit private middelen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van eeri (eventueel)
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Vorderingen worden na eerste verwerkïng gewaardeerd tegen de geamortïseerde kostprijs.
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?
De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op basis van de
opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van het project wordt het
projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Uitzondering hierop zijn de
pnüjecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dít soort projecten worden verwerkt via de voorzíening
g,root onderhoud. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt
bij de waardering rekening gehouden met een voorziening van het te verwachten verNes.

Liquide míddelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen
ter vrije beschikking van het bevoegd gezag.

PASSIVA

Eigen vermogen
C»nder het eïBen vermo(4en worden de algemerie reserves, de bestemmïrigsreserves 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 middelen zijn middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelíjke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschíjnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze ís ín 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 voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uïtg,aven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting
verg,oedt, en wanneer het waarschijnlïjk is dat deze verBoe«Mng, zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzrening groot onderhoud
Voor de berekeníng van de voorzíening groot onderhoud wordt Bebruïk gemaakt van de overgarïgsregeNrïg, zoals
verwoord in de RJO, artikel41id lc.
De voorzienïng, 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 Bewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubNea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen
uit hoofde van toekomstige uítkeringen bij ambtjubilea van personeelslederi.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstïge uitbetalingen en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten
laste van deze voorziening gebracht.

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

Pensioenen

De instelling heeft de toegezegde pensioenenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er
sprake zijn van een toeg,ezeg,de bï')drageregeNn(z.

Voor toeBezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de instelling
geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
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STAAT BATEN EN LASTEN

?

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekeneri lasten. De lasten wordeíi 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) rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van
OCW, hierbíj zal rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van
verschillende onderwijssectoren en wetten. Onder (normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding
voor persünele en materiële kosten, toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden
gespecificeerd per toekenríng in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot het Ministerie
OCW (model G).

LASÏEN

Afschrijvingen
De afschrijvingen zíjn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa. In het jaar van investereri 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 medevverkers in dienstverband vermeld. Uitbestede
werkzaamheden vallen onder de overï(ge persoriele 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 dotatíes, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en
lastenresultaat geldt het voorzichtigheidspríncipe: Lasten en risíco'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
geworden. De financiële en buítengewone baten en lasten worden afzonderlijk veraritvvoord in de staat baten
en lasten. Het resultaat wordt vervverkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond
van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel
bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat.

Kasstroomoverzícht

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 2020

Activa

Vaste Actíva

Materíële vaste actíva
Gebouwen en terreïnen
Inventarís en apparatuur
ICT

Leermiddelen

Financíële vaste activa
Effecten

2020
€ €

18.501

60.948

11.544

10.25ü

101.243

2.838

2019
-€ €

23.787

76.556

15.143

2.270

117.756

2.838

2.838 2.838

Vlottende actíva

Vorderïngen
Ministeríe van OCW

Overige vorderingen en overlopende activa
61.205

13.218
57.932

12.442

74.423 70.374

Liquíde middelen
Kas

Tegoeden op bankrekeningen
25ü

317.700

317.950

250

3B7.916

388.226

ÏOTAAL ACTIVA '? á
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PassÍva 2020 2019

€ € € €

Eigen vermogen
Elestemmïng,sreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat 355.444

21.339

383.694

355.444 405.033

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

16.29ü

9.956

49.496

8.926

26.246 58.422

Kortlopende schulden
Crediteuren

Belastingen en premíes sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overíge kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

5.192

50.818

14.020

6.000

38.734

13.631

46.914

12.842

8.577

33.775

114.764 115.739

TOTAAL PASSIVA Ü '?
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B3 Staat van Baten en Lasten 2020

Realisatie
2020

€

Begr0ting
2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

(Rijks)bijdragen OCW
0v6rige baten

Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschríjvingen
Hlyi5ve5tingslasten
Overige lasten
Leermiddelen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Fínanciële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Totaal financíële baten en lasten

1.327.607

89.731

Ú

1.135.309

31.133

145.931

82.065

71.151

1.465.589

m

1.338

-1.338

1.314.782

77.00ü

1.391.782

1.159.418

33.251

141.575

92.166

66.296

1.492.706

-100.924

40ü

-400

1.332.148

156.597

1.488.745

1.069.363

28.836

139.101

91.930

87.405

'?

72.110

382

-382

Resultaat baten en lasten -49.589 -101.324 71.728
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B4 Kasstroom 2020

Kasstroom uít operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzíeningen

2020

€ €

-48.251

31.133

-32.176

2019

€ €

72.110

28.836

13.916

-1.043 42.752
Veranderíng in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-4.049

-975
2.154

-67.778

Kasstroom uít bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest -1.338

-5.024

ï

-382

-65.624

?49.238

Kasstroom uít operationele activiteíten

Kasstroom uít investerÍngsactÍviteÍten

Investeringen in materíële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

Kasstroom uít investeríngsactiviteiten

Mutatie liquíde middelen

-14.620

-1.338

m

-14.620

'?

-34.815

-382

?48.856

-34.815

Ü

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eíndstand liquide míddelen

388.226

-70.276

317.950

374.185

14.041

388.226

29

,6,
ter

VAN REE.:



B5 Toelíchting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

31-12

2020

€

31-12

2019

€

1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Inventarís en apparatuur
ICT

Leermiddelen

18.501

60.948

11.544

10.250

'?

23.787

76.556

15.143

2.270

'?

Boekwaarde

gí-ïz-:?oig

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen en

terreinen

€

194.808

-171.021

'?

Inventaris

en apparatuur
€

183.728

-107.172

'?

ICT

€

43.167

-28.024

'?

Leermiddelen

€

14.'n9

-12.449

?

Totaal

€

436.422

-318.666

ï?

Mutr:íties 2020

Investeringen
Afschríjvingen -5.286

i

-15.608

Th

5.447

-9.046

'?

9.173

-1.193

7.980

14.62ü

-31.133

46.513

Boekwaarde

ai-i»-zo»o

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen
194.808

-176.307

ïs.soï

183.728

-122.780

60.948

48.614

-37.070

11.544

23.892

-13.642

1ü.250

451.ü42

-349.799

'?

Afschrijvingspercentages:
Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leermiddelen

40jaar
5-10 jaar
3 jaar
5 jaar

1.3 Financiële vaste activa

Effecten

31-12

202ü

€

2.838

31-12

2019

€

2.838

?
Boekwaarde

1-1-2020

Mutaties

2020

Boekwaarde

!
+

2.838

2.838

Van de Triodos bank is geen rating bekend. Bovendien zijn de certificaten gefínancíerd met privaat vermogen.

Certificaten Triodos Bank 2.838

2.838

ao
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Vlottende activa 31-12

2ü20

€

31-12

2ül9

€

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW

Overige vorderingen
Gemeente overiBe

Totaal overrge vorderrngen

Overige overlopende activa
Loonkosten VF
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria

Totaal overlopende activ«:í

Totaal vorderingen

61.2ü5

210

210

13.Cl08

'?

74.423

57.932

210

240

268

5.673

6.291

'?

70.374

1.7 Liquide middelen

Kas (vast voürschot)
Tegoeden op bankrekeningen

250

317.700

'?

250

387.976

Ü

De spaarrekeníngen betreffen privaat vermogen.
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Passiva

31-12

2020

€

31-12

2019

€
2.1 Eigen vermogen

Algemene resene
Bestemmingsreserves 355.444

'?

405.033

'?

Saldo
31-12-2020

€

Saldo
31-12-2019

€

Bestemmings-
r5ultaat

€

Algemene reserve

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging 21.339 -21.339

Elestemmïngsreserves privaat 383.694 -28.25ü

Totaal eigen vermogen '? è

In 2Cll9 is een bestemmingsreserve (publíek) gevormd voor gelden die in 2019 ontvangen zijn op grond van de "Regeling bijzondere
en aanvullende bekostiging PO en VO 2019". [)e gelden zijn volledig als baten in 2019 verantwoord conform Rj66a202.
De lasten zijn fö 202CI geweest waardoor deze bestemmingsreserve is vríjgevallen.

355.444

Í

31-12

»o»o

€

31-12

2ül9

€
2,l Vo@rzÍenÍngen

Onderhoudsvoorziening
Overïge voorzieningen

16.2go

g.gss

'?

49.496

8.926

'?

Dotatie/vrijval
202ü

€

54.00ü

Saldo

31-12-2020

€

16.290

Saldo

31-12-2019

€

49.496

Onttrekking
202ü

€

-87.206Onderhoudsvoorzieníng

Overl@e voorzíeningen
Voorziening jubílea 8.926 3.000

Totaal voorzieningen '? '?

De onderhoudsvoorziening betre'tt een egalisatíevoorzíening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

De voorzíenfög voor J ubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalendeíjaar beoordeeld en berekend op basis van de op
balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien iaren. Gabaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren füenstverband per medewerker
- Omvarig dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-larig 50% grafificatie, bij 40-jarÏge dienSttijd 100%
- Gratificatie beÏekeiid op individuele salarísgegevens rekeníng houdend met vervvachte gemiddelde salarísstijging op lange termijn en een
verdisconteringsvoet.

- Berekening tegen contante waar«3e
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

-1.970

Ü

9.956

'i?

Kortlopend deel
< 1 jaar

€

Míddenlang deel
1- 5 jaar

€

Langlopend
deel > 5 jaar

€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

Totaal voorzieningen

6.137

'?

32
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5.613 4.343

'?";'l
16.290

9.956

'?



2.4 Kortlopende schulden 31-12

2020

€

31-12

2019

€

Crediteuren
Belastfögen en premies sociale verzekeringeri
Schulden terzake van pensíoenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

5.192

50.818

14.020

6.Cl00

38.734

13.631

46.914

12.842

8.577

33.775

'? '?

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salarïs
NTB accountantskosten 2020 6.ü00

2.577

6.000

'? '?

Speclfïcatïe overlopende passlva

Vakantiegeld reserverïng
Overïge overlopende passiva

36.113

2.621

32.338

1.437

'? '?

33
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Model G: veran}wooÏding subsïdles OCW

8esíuuí í 59451 l

G1. Venn{*»íding van iubilfös zomleÏ venúenÏngsclausule IRegelïng ROS arr. 13, Ild 2 sub ííl
Omwrhíl]vlng loew5Ïlng Iledíag van Omvangen l/m víïylH

Kenmeík (laíum de Ïovvri%Ïlng varílaQaaí

íoíail??i €

G2. Velbnl:wooíd ing van iubiidiei mek vvÏekenlngydauíule (Regellng ROS arl. 13. Ild 2 sub bl
G2.A. A{kípend pv ullimo vvila7axr

Clmícïvl%vlng Ïoswilílng {Iedíag vaíi «Mvangvn í/m vbíig
Kenmeík I)afüm ds ÏoewilÏlng venlaglaaí

ko!aal 'Ï €

kaslen í/m voylg
vmlaglaaí

€

kailen í/m voyig
vanlaglaaí

€

BíÍnní:

Síand begin

vonlag%av

€

Síand begín
vvslaglaaÏ

€

[?

Clnkvanzsk in kailen ín
venlaglaaí vvylaglaaí

€ €

Ontvangsl In kailen iíi
vanlaglaar venlaglbaí

€ €

Víiival nlel bellèed m Sföííd ulílma I'í«síaíle
veyílagiaaÏ vanlaglaaí a%bíond?

€ « €

Të vetrekenen

ullímo versladsm

G2.B. Ooenlopen[l íoí in een volgend vvxla7aaí.
Omíchíl%vlng Ïoewiiiing

Kenmeík Dafüm
Bedíbgvan

de íoewijiíng
öntvan@en i/m vcïí:g

veíslagJaaí
La{Isn í/ín VOlig

vvxladaaí
SíaÏd begin
vvííla7aar

ontvansíï in kai}en in
veíslaglaaí venlagJaaí

Skand ul}imo

venlaglaay
Saldo nog ke bexleden ulllmo

vmlafflav

IoföalÏ

7'7



Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
rMverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.
De financiële impact vüor 2020 is meegevallen en op dit moment is de verwachting dat er geen grote
financiële consequenties zullen zijn voor 2Cl21.

35
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B6 Níet uít de balans blijkende verplíchtíngen

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

ONS Onderwijsbureau
Dit betreft een overeenkomst voor het voeren van de financiële en personele administratie. Het contract heeft
een waarde van + € 23.500 (incl BTW). Opzegging dient te geschieden met een opzegtermijn van één jaar.

Duurzame inzetbaarheid

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake inzetbaarheidsuren, zoals
bedoeld in artikel 8 van de CAO.

36
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B7 Toelíchting op de onderscheíden posten van de staat van baten en lasten 2020

Baten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatíe

2019

€

3.1 (Rijks)bíjdragen Mínisterie van OCW

Rijksbijdrage lumpsum
Ríjksbijdragen Ml
Rijksbijdragen P&A-beleíd
Prestatiebox

Aanvullende en bijzondere bekostiging PO
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

867.955

167.453

183.667

43.294

65.238

860.032

167.612

182.352

42.982

61.804

860.628

166.179

172.994

42.684

21.339

68.324

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW '? '? 1.332.148

In december 2019 is een incídentele bíjdrage ontvangen van het ministeríe van OCW (Bijzondere en aanvullende
bekostiging PO) van € 99,25 per leerHng (totaalbedrag € 21.339). Dit bedrag was bestemd voor de dekking van de
de stiiging van de loonkosten vanaf 2020, als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en CAO afspraken.

3.5 0verïge baten

Verhuur onroerende zaken

Ouderbijdrage
Giften

Baten voorgaande iareri
Overíge

8.759

70.670

2.000

7.540

762

g.ooo

68.00ü

7.730

71.045

74.731

3.091

Totaal overïg,e baten 89.731 77.ü00 156.597

In de baten voorgaande jaren is in 2019 de vrijval van een, in voorgaande jaren ontvangen, vergoeding van de
gemeente van ruim € 69.000 opgenümen voor de vervanging van de CV ínstallatie.
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Lasten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie

2019

€

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen
Inhuur derden

Dotatie/vrijval voorziening jubilea
Vríjwilligersvergoeding
Nascholing
Reïs- en verblijfskosten
Kantinekosten

Schoolbegeleidingsdienst
Representatiekosten personeel
Arbodienst

Overige

1.064.924

49.434

1.030

5.558

11.227

2.ü4C)

4.149

1.537

874

2.420

2.976

1.066.263

48.419

3.00ü

9.395

8.833

3.704

3.905

6.442

2.875

3.806

2.776

989.469

48.004

2.285

11.106

13.654

2.947

3.480

s.goo

4.741

2.580

5.239

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

'?
-10.687

-173

'? 1.092.405

-18.716

-4.326

Totaal persoriele lasten 1.135.309 1.159.418 1.069.363

De lonen en salarissen zijn toegenomen t.o.v. 2019 als gevolg van CAO afspraken.

Specífícatíe Lonen en salarissen

Salariskosten

Dag van de leraar
Eindejaarsuitkering
Vakantieuitkering
Sociale lasten

Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten

670.856

2.839

47.669

si.goo

1ü6.992

29.012

38.677

116.979

1.066.263 613.811

2.865

41.183

49.679

96.696

26.367

41.199

117.669

Ü '? Ü

Aantal fte's

OP

OOP

DIR

FTE's 202ü

11,387

1.854

0,759

FTE's 2019

11,472

1,752

0,759

'? ?

4.2 Afschríjvingslasten Realisatie

2020

€

Begroting
2020

€

Realisatíe

2019

€

Gebouwen

Inventaris en apparatuur
ICT

Leermiddelen

5.286

15.6ü8

9.046

1.193

4.870

14.492

10.81ü

3.079

5.286

15.815

6.864

871

Totaal afschríjvingslasten '? 33.251 28.836
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plealisatie

2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie

2019

€

4.3 Huisvestingslasten

Huur

Onderhoud

EnergÍe en water
Schoonmaakkosten

H6ffingen
Onderhoudsvoorzíening dotatie / vrijval l-/-)
Tuinonderhoud

Overige huisvestingslasten

360

10.724

23.932

50.561

4.799

54.000

846

709

150

g.ooo

22.ü62

51.313

3.000

54.ü00

1.250

800

135

13.8ü3

23.501

50.653

7.313

42.0üü

1.156

540

Totaal huisvestingslasten 145.931 141.575 '?

4,4 0verige lasten

Admínístratie en beheer

Accountantskosten

Adímnistratie aanvullende diensten

Telefoon- en portokosten e.d.
Kantoorbenodigdheden
Contributies/documentatie
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Culturele vorming
Bestedingen niet- subsidiabel
Representatiekosten derden
PR/(í)mmunicatie
Overíge instellingslasten

25.663

3.872

28.895

1.126

1.331

6.803

3.776

sgg

342

1.187

337

6.104

2.030

26.000

4.000

21.235

i.sso

1.00ü

7.400

11.944

750

1.760

2.382

2.760

9.860

1.525

22.972

3.708

21.236

1.647

954

7.628

11.944

739

1.760

2.373

2.978

9.364

4.627

Totaal overige instellingslasten '? '? '?

De kosten verzekeringen zijn lager in 2020 door díverse restituties.

4ccountantshonoraria

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

3.872 4.000 3.708

3.872 4.ü00 3.708

4.4 Leermiddelen

OLP

Reprokosten
Küsten aanvullende formatie

Kosten passend onderwijs
ICT verbruik

24.764

6.719

12.933

2.683

24.052

28.50ü

s.ioo

12.5üü

2.00ü

18.196

30.876

6.5ü8

24.700

2.266

23.055

Totaal leermiddelen 71.151 '? '?

De kosten aanvullende formatie zijn in 202ü lager. In 2ül9 zíjn nl ruim € 10,000,- aan kosten geweest
inzake Remedíal Teaching.
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Realisatie

2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten

Tütaal financiële baten en lasten

1.338

i

4ü0

-400

382

-382
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WNT-verantwoording 2020 Stichting Basisschool de Ridderslag

De WNT is van toepassïn(4 op Stichting Basisschool de Ridderslag
Het voor Stichting Basisschool de Ridderslag toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 119.000.
Het totaal aantal complexiteitspunten 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 dienstbetrekkíng vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020

IBedragenx€l J. Bertels I

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Alg. directeur-
bestuurder

OUO1-31/12

0,76

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldíging 2020

€ 58.083

€ 9.461

€ 67.544

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 90.440

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedra(4
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 2019

4
Functiegegevens
Aanvang en eïnde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

J. Bertels

Alg. directeur-
bestuurder

Ol/Ol-31/12
0,76

ja

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldíging 2019

€ 53.335

€ 9.074

€ 62.409

Indívidueel toepasselijke bezoldigíngsmaximum € 87.331
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam TopfunCtionaris
D.J. KoopS
I. Vegter-Boelaars
R.A. Thomassen

P. Middelkoop
J.R.A. Lobé
J.A.G. Schoonerwoerd

A.C. Wilkens- van de Worp

Functie

voorzÏtter

Secretaris

Penningmeester
Lid

Lid

Líd

Lid

I

Complexiteítspunten
Complexiteitspunten gemjddelde totale bmen
Complexiteitspunten gemiddeld aanml leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Tomal aanml complexiteitspunten
BezoldigingskJüsse
Bezoldigingsmaximum

l
2

1

1

4

A

119.ü00

3. Overíge rapportageverplíchtíngen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldü over 2020 ís vooruitlopend op de goedkeuríng door het bestuur
al in deze jaarrekeníng verwerkt.

Overeenkomstig de wetteHjke bepalingen is het resultaat ad. € 49.589 negatief over 2020 als volgt verdeeld:

€

Bestemmingsreserve privaat -28.250

Bestemmingsreserve publiek -21.339

-49.589
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E Overzicht verbonden partíjen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische

vorm

stichtfögSWV PO Midden-Holland

Statutaire

zetel

Gouda

Code

activiteÍten "

4

' Code activiteiten: 1. contractonderwijs
2. contractonderzoek

3. orimerende zaken

4. overige
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VAN REE /' ACCOUNTANTS
registeíaccountants en belastingadviseuís

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stichting Basisschool De Rídderslag te Gouda
gecontroleerd.

Koolhovenstraat 11

3772 MT Bameveld

Postbus 272

3770 AG Bameveld

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

baíneveld@vanreeacc.nl
www.vaníeeacc.nl

KvK nr. 08107895

Naar ons oordeel:
íí geeff de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstellíng van het vermogen van de Stichting Basisschool De
Ridderslag te Gouda op :31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemmíng met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

m

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020
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 (VíO) 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 Al:counlanls iS een handelsnaam valí Vaíí Ree Accoumanís BV.

Op al On2e diensíen zijn de Su-Algemene VOOLWaalden Van Íoepassing d= gedeponeem Zijn Ondeí nummeí bOá81b'b bij de Kame{ Van Koophandel le UlíeChÍ.
Op veízoek woíden deze kosíeloos íoegezonden.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkíngen 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 controleverklaríng daarbij, omvat het jaarverslag andere
ínformatie, die bestaat uit:

íí bestuursverslag;
Overige gegeVenS.s

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

w 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 2020 is vereist.

íí

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 2020 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekeníng

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,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. 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 activiteíten in continu'íteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëíndigen 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 continu'íteit 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 verantwoordelíjkheid ís 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 zíjn 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 be'ínvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.



k

VAN REE ,l ACCOUNTANTS
íegisíeíaccoufüanís en belasíingadviseuís

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheídseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

het ídentificeren 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
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
verplícht 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 haridhaven?
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.
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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 signíficante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 28 juni 2021
Van Ree Accountants
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Ondertekening van de jaarrekening

J. Bertels

Schoolleider / Dagelijks bestuur

D. Koops
Voorzïtter bestuur

Gouda,
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Dl Gegevens rechtspersoon per 31-12-2020

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bestuursnummer

Naam en adres van de instelling

Telefoonnummer
Faxnummer
E-B3iladres
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@ridderslaq.nl
www.ridderslag.nl
Stichting ONS Onderwíjsbureau, dhr E.V. Cools
088-8504771

e.cools@,onsonderwiisbureau.nl
ONS Onderwíjsbureau
401

* Brin-nummer + NAW gegevens school ü60U
Basisschool Ridderslag
Ridder van Catsweg 256a
2805 BC GOUDA
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