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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag van VCO De Kring over het jaar 2019.
In dit jaar heeft onze focus gelegen in het opstellen en vaststellen van het Strategisch Beleidsplan 2019-23.
In dit plan zijn de doelstellingen voor ons onderwijs op de scholen uitgewerkt en vastgesteld. Dit alles in nauw
overleg met de schooldirecties.
Een ander belangrijk onderwerp is het onderzoek naar de bestuurlijke fusie. Hiervoor werd in april een
intentieverklaring getekend door de toezichthouders, voorzitters van de GMR’s en de bestuurders van Primovpr,
Floréo, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring.
Vervolgens is een projectorganisatie opgezet met werkgroepen en een stuurgroep, waarin personen vanuit diverse
gremia van de vier organisaties hebben geparticipeerd. Dit heeft geleid tot een Fusie Effectrapportage (FER) die in
januari 2020 aan de GMR’s is aangeboden. Eind februari 2020 hebben alle GMR’s hiermee ingestemd. In de FER en
de statuten van de nieuw op te zetten organisatie is de borging van de christelijke identiteit van onze scholen
vastgelegd.
Ook op de scholen heeft het werk natuurlijk niet stilgestaan. Onze personeelsleden hebben zich weer ingezet voor
goed onderwijs aan de leerlingen. Dit geldt ook voor het levensbeschouwelijk onderwijs, dat bij onze christelijke
identiteit past.
Henk de Kock
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1. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie
Contactgegevens
 Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg de Kring VCO de Kring
 Bestuursnummer 41507
 Gemeenlandsedijk 26b, 3216 AG Abbenbroek
 088-1454545
 info@vcodekring.nl
 www.vcodekring.nl
Contactpersoon



de heer drs. H. de Kock, directeur bestuurder
088-1454545

Overzicht scholen
Naam school

Adres

Telefoon

Website

cbs De Bron

Plataanlaan 6,

088-1454535

13ES

3224 TT Hellevoetsluis

https://cbsdebron.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basiss
cholen/10439/De-Bron

cbs De Bron

Christinaplaats 1,

0181-313638

13ES01

3223 XE Hellevoetsluis

https://cbsdebron.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basiss
cholen/10439/De-Bron

pcbs De
Regenboog(H)

Kreeft 37,

088-1454540

https://regenboogschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/10438/

088-1454505

https://www.pcbsderegenboog.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/6480

088-1454500

https://www.pcbsderank.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/6479

088-1454525

https://www.cnsoostvoorne.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/6477

brinnnummer

3225 AC Hellevoetsluis

12YU
pcbs De
Regenboog(R)

Perengaarde 1,
3181 PV Rozenburg

11VJ
pcbs De Rank

J. van Goyenstraat 4,

11JU

3181 HE Rozenburg

CNS

Nieuweweg 12

07JU

3233 BK Oostvoorne

4

De Aanwas

Dr. W. Dreesstraat 25

05VL

3214 XE Zuidland

cbs Anker

Gooteplein 4

05MU

3232 CH Brielle

cbs Geuzenschip

Venkelstraat 18

09BQ

3231 XT Brielle

088-1454520

https://www.pcbdeaanwas.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/10436

088-1454560

https://www.cbsanker.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/10435

088-1454555

https://www.cbsgeuzenschip.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/10437

Juridische structuur
De rechtsvorm van het bevoegd gezag is een vereniging.
De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Voorne-Putten/ Rozenburg De Kring is opgericht op
28-12-2004 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24373336.
Organisatiestructuur
VCO De Kring kent de volgende bestuurlijke organen:
-

de vereniging

-

de Raad van Beheer

-

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de Raad van Beheer fungeren als toezichthouders en zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van de vereniging. De uitvoerende taken liggen bij de directeur-bestuurder die ook deel uitmaakt van de Raad van
Beheer. De directeur-bestuurder bespreekt het beleid met de schooldirecteuren in het directeurenoverleg.
Beleidszaken op bovenschools niveau worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
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De Raad van Beheer legt in de ledenvergadering verantwoording af aan de leden van de verenging. De
ledenvergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, de bestuursleden. Het aantal leden bedraagt 62 per 31
december 2019.
In de schoolgidsen van de scholen en bij het inschrijven van een leerling worden ouders op het lidmaatschap van de
vereniging attent gemaakt.

1.2 Profiel
Grondslag
De Grondslag van VCO De Kring is de Bijbel als Gods Woord.
Doel
VCO De Kring heeft als doel het oprichten en in stand houden van Protestants Christelijke basisscholen op VoornePutten en Rozenburg.
Missie & visie
VCO De Kring staat voor kwalitatief goed onderwijs, voor kinderen van 4 tot 12 jaar en bevordert dit actief door het:
•
werken vanuit de Christelijke identiteit;
•
zorgen voor kwalitatief goed onderwijs;
•
zorgen voor kwalitatief goed werkgever- en werknemerschap;
•
werken vanuit een goede organisatie en communicatie.
Kernactiviteiten
Kernactiviteit van VCO De Kring is het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs op Protestants Christelijke
grondslag op haar basisscholen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam deelgemeente
Rozenburg en Westvoorne.
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Levensbeschouwelijke identiteit
De volgende uitspraken zijn geformuleerd:
•
Alle scholen van VCO De Kring geven inhoud aan levensbeschouwelijke vorming en onderwijs. Met
betrekking tot de invulling en de methode is er een vrije keus voor de scholen.
•
Op de scholen is er ruimte voor scholing en training in het kader van levensbeschouwelijke vorming en
onderwijs.
•
De schoolteams gaan en blijven met elkaar in gesprek over de levensbeschouwelijke vorming en onderwijs.
Bedrijfsvoering
De vereniging deelt per 1 januari 2019 een bestuurskantoor, met PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingscholen en
Stichting Floréo. Door de samenwerking willen de bestuurders bereiken dat de bedrijfsvoering zo efficiënt en
effectief mogelijk functioneert, zodat er optimaal ingespeeld kan worden op het ontzorgen van de scholen. De
afdelingen HRM, Finance en Control en het secretariaat vallen thans onder het gezamenlijk deel. SINDS AUGUSTUS
19 OOK ONDERWIJS EN KWALITEIT
Een aantal bovenschoolse taken zijn op contractbasis uitbesteed aan de volgende partijen:
Anculus: huisvesting, inkoopmanagement en facilitaire diensten
Rolfgroep: netwerkbeheer en ICT advisering
Mix en Match: communicatieondersteuning
Arbounie: arbodienstverlening
De vereniging is lid van Verus (de vereniging voor christelijke en katholieke scholen) en maakt uit hoofde van dit
lidmaatschap gebruik van onder meer de juridische dienstverlening.
Code Goed Bestuur
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.
Per 1 augustus 2012 is o.g.v. de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” gekozen voor het model van organieke
scheiding tussen bestuur en toezicht met een Raad van Beheer en een directeur-bestuurder. Dit betekent dat de
directeur-bestuurder de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitvoert en de Raad van Beheer de werkgever van de
directeur-bestuurder is en toezicht houdt op de uitvoering van zijn bestuurlijke taken.
Wij realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan
goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband de Code Goed Bestuur (PO).
De dagelijkse leiding van de scholen ligt bij de directeur. In het directiestatuut is de verdeling van taken en
bevoegdheden tussen directie en directeur-bestuurder vastgelegd.
Bestuur
VCO De Kring, vereniging voor Christelijk Onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg, is een organisatie voor
primair onderwijs. Onze vereniging bestaat per 1 januari 2019 uit 8 basisscholen. De scholen zijn gehuisvest in 11
schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 100 leerlingen tot ongeveer 300 leerlingen. Per 1 oktober 2019
telde onze vereniging 1590 leerlingen. Per 31 december 2019 telde de vereniging 162 personeelsleden. Daarvan was
92% vrouw (149) en 8% man (13). Het aantal fte's bedroeg op 31 december 2019 111,49.
De Raad van Beheer bestaat uit zes personen, waaronder de directeur-bestuurder Dhr. H. de Kock. Hij is belast
met uitvoerende taken namens de Raad van Beheer.
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Intern toezichtsorgaan
Henk Fledderus

voorzitter

2018

2022

Ron van der Lans

plv. voorzitter

2012

2020

Janneke Oudshoorn

secretaris

2015

2023

Heleen Molenaar

alg. bestuurslid

2012

2020

Peter Vermaat

alg. bestuurslid

2012

2021

Anko Gernaat

alg. bestuurslid

2017

2021

Tijdens de ledenvergadering van 18 juni 2019 is mevrouw Oudshoorn herkozen voor een tweede periode.
Als Raad van Beheer hanteren we de code goed bestuur. Met een Raad van Beheer hanteren we het one tier model.
Naast bovengenoemde toezichthoudende leden is de directeur-bestuurder het uitvoerende lid van de Raad van
Beheer.
De Raad van Beheer kwam in 2019 vijf keer bijeen. Op 5 februari, 16 april, 28 mei, 16 oktober en 18 december. Ook
waren en twee bijeenkomsten met de leden. Op 2 april vond een bijeenkomst plaats over de plannen rondom de
bestuurlijke samenwerking en op 18 juni de gebruikelijke ledenvergadering, waarin de jaarrekening en het
bestuursverslag werden goedgekeurd.
Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van het jaarverslag
en de jaarrekening, is in 2019 veel aandacht besteed aan de bestuurlijke fusie met de besturen van Primovpr, Floréo
en Stichting Samenwerkingsscholen. In het najaar zijn er ook twee vergaderingen geweest met de Raden van
Toezicht van de genoemde fusiepartners.
Bij de begroting en het formatieplan zijn er keuzes gemaakt om de scholen goed te faciliteren. Er is extra formatie
ingezet bij de dislocatie van CBS De Bron aan de Christinaplaats in Hellevoetsluis. Helaas heeft dit niet het gewenste
resultaat gehad en is het aantal leerlingen gedurende het schooljaar verder gedaald. Hierdoor zijn we genoodzaakt
deze locatie per 1 augustus 2020 te sluiten. Leerlingen worden in overleg geplaatst op andere scholen in de wijk en
gaan voor een deel ook mee naar de hoofdlocatie van de school.
Strategisch Beleidsplan 2019-2023
In onze vergadering van april hebben we het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft in
hoofdlijnen weer waar VCO De Kring en de scholen de komende jaren op gaan inzetten. De scholen gaan werken aan
de versterking van de kwaliteit van het onderwijs, onder meer door te werken in leerteams. Ook wordt ingezet op
voortdurende ontwikkeling en scholing van de medewerkers in de VPR Academie.
Een ander belangrijk punt betreft de samenwerking tussen de schoolbesturen. Dit alles in het kader van goed
onderwijs aan de leerlingen in onze regio. Een onderwerp dat ook deels is geïnitieerd door de schooldirecteuren.
Door samen te werken, in plaats van concurreren, kan gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en kan een
betere invulling worden gegeven aan passend onderwijs. Voor VCO en de scholen is hierbij het behoud van werken
vanuit de christelijke identiteit een voorwaarde.
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Bestuurlijke fusie
Zoals hierboven al genoemd heeft de bestuurlijke samenwerking veel tijd gevraagd in 2019. Op 18 april 2019 is een
intentieverklaring ondertekend door toezichthouders, GMR-voorzitters en bestuurders om een onderzoek te starten
naar een bestuurlijke fusie van Floréo, Primovpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring.
Het betreft nadrukkelijk een bestuurlijke fusie, geen scholenfusie.
Vervolgens zijn er werkgroepen en een stuurgroep ingericht, waarin personen vanuit alle gremia van de organisaties
hebben geparticipeerd. Dit heeft geresulteerd in een Fusie Effectrapportage die op 10 januari 2020 is aangeboden
aan de GMR’s. Eind februari 2020 hebben deze daarmee ingestemd.
Voor VCO De Kring is het behoud van de christelijke identiteit van de scholen een voorwaarde geweest in dit proces.
Hierover heeft de Raad van Beheer ook contact gehad met de heer Dick den Bakker, die voorheen het taakveld
identiteit bij de besturenorganisatie Verus behartigde. De identiteit van de christelijke scholen binnen de nieuwe
gefuseerde organisatie is vastgelegd en in de statuten gewaarborgd.
Als Raad van Beheer zien wij ook de voordelen van een bundeling van kennis en expertise voor de leerlingen van
onze scholen. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs ook voor de toekomst bestendigen. Ook voor het
personeel biedt deze besturenfusie meer mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitoefenen van expertise. Door
een bundeling van de krachten, ontstaat er een sterke organisatie die beter in staat is om goed in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen.
(Gemeenschappelijke ) medezeggenschap
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De
medezeggenschapraad van iedere school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft als primaire taak het toetsen van het bestuursbeleid. Daarnaast kan
men ook geraagd of ongevraagd advies geven aan de Raad van Beheer. De directeur-bestuurder voert namens de
Raad van Beheer het overleg met de GMR. Ook is er een gezamenlijke vergadering van de GMR met de Raad van
Beheer.
Onderwerpen die in 2019 in de GMR aan de orde kwamen zijn o.a. het bestuursformatieplan, de
(meerjaren)begroting, het vakantierooster, de samenwerkingsscholen en de voorgenomen bestuurlijke fusie.
Het jaarverslag van de GMR is te vinden op www.vcodekring.nl
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Strategisch beleidsplan
De vereniging wil rechtvaardige kansen bieden aan alle kinderen, ongeacht achtergrond of milieu. Onze scholen
hebben hoge verwachtingen van kinderen en garanderen goed onderwijs. Ons onderwijs streeft drie doelen na, te
weten het aanleren van kennis en vaardigheden, persoonsvorming en burgerschapsvorming. Onze scholen richten
zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.
Kennis en vaardigheden
In ons onderwijsaanbod zijn wij voortdurend op zoek naar een goede balans tussen het aanleren van kennis en
vaardigheden.
Persoonsvorming
Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om
de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf
en de wereld om hen heen.
Wereldburgerschap
Wereldburgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van
onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving.

Samenwerken aan goed en passend onderwijs
De vier besturen PO op Voorne-Putten willen samenwerken om hun wettelijke en maatschappelijke opdracht zo
goed mogelijk uit te voeren: elk kind op Voorne-Putten heeft immers recht op goed passend onderwijs, zodat elk
kind goed wordt voorbereid op de toekomst. Scholen moeten hiertoe samenwerken met elkaar, met ouders en met
andere leden van de gemeenschap om de educatieve ervaring van de kinderen te optimaliseren. Scholen spelen een
belangrijke rol in het toekomstige succes van het leven van leerlingen en hun gemeenschap. Wij willen jonge mensen
een fundament geven waarop zij uit kunnen groeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de
samenleving om hen heen begrijpen en die in staat zijn het verschil te maken in die samenleving.
Niet alleen de bestuurders maar ook de directeuren van de vier besturen geloven dat het best mogelijke onderwijs
kan worden verkregen als alle energie en aandacht uitgaat naar het verder verbeteren van het onderwijs:
“Elke dag samen een beetje beter”.
Daarvoor is ontschotting nodig en samenwerking in plaats van concurrentie. Directeuren hebben deze wens in
oktober 2018 vastgelegd in een intentieverklaring, waarin zij onderschrijven dat ze het onderwijs in onze regio een
kwaliteitsimpuls willen geven en pleiten voor een verdergaande bestuurlijke samenwerking, waardoor een vrij
verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen mogelijk is. De intentieverklaring gaat uit van de volgende
leidende principes:
Samen verantwoordelijk voor het onderwijs in Voorne/Rozenburg/in de gemeente/in de wijk
Open staan voor elkaar
Respect hebben voor elkaars (culturele) achtergrond en identiteit
Onderdeel te zijn van een (nog) groter geheel
Samen optrekken
Problemen samen oplossen
Expertise delen
Diversiteit
Maatschappelijke meerwaarde creëren
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Eigen kwaliteit: onze parels
Vanzelfsprekend zorgt onze vereniging voor basiskwaliteit. Onze financiën zijn op orde en onze scholen leveren de
verwachte kwaliteit (zie de uitslagen van de zelfevaluatie). Onze ambities reiken verder dan het leveren van
basiskwaliteit: we willen toegevoegde waarde hebben en de basiskwaliteit ontstijgen. Onze organisatie heeeft ook
veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).
Wij zijn een professionele en lerende organisatie
Wij hebben een duidelijke visie op leren en organiseren
Er is een cultuur van gezamenlijk verantwoordelijkheid voor goed onderwijs
op alle scholen
Samenwerking en fusies zorgen voor sterkere scholen
De positieve financiële positie biedt ruimte voor investeringen
Wij bieden ons personeel veel mogelijkheden zich te ontwikkelen
Onze grote doelen
Tijdens het proces van visieontwikkeling hebben we een aantal grote doelen vastgesteld, die de leidraad vormen
voor de komende vier jaar.
De aandachtspunten die we oppakken, willen we steeds verbinden met deze grote doelen. Onze grote doelen zijn
erop gericht om het onderwijs elke dag verder te verbeteren. Op deze manier versterken we ook de
basisondersteuning en zullen we steeds inclusiever onderwijs kunnen aanbieden op onze scholen. De scholen zullen
in hun schoolplan een koppeling beschrijven tussen de hieronder geformuleerde speerpunten en de eigen grote
doelen.
Speerpunten
1. Realiseren van verdergaande bestuurlijke samenwerking
2. Het vakmanschap van de professional staat centraal
3. We werken met een kennisrijk en gegarandeerd curriculum
4. De scholen functioneren als professionele en lerende organisaties en hebben daarbij voortdurende focus op
het verbeteren van het onderwijs
5. Wij bieden een doorgaande lijn voor 2 - 14 jarigen
6. De vereniging is een aantrekkelijke werkgever
7. De vereniging behoudt de financiële stabiele positie
Toegankelijkheid & toelating
De scholen van VCO De Kring zijn toegankelijk voor iedereen. Wel vragen wij respect voor het christelijk onderwijs en
uitingen die daarbij horen. Alle leerlingen doen mee aan de levensbeschouwelijke activiteiten.
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1.3 Dialoog
Belanghebbenden
Met de volgende belanghebbenden (ouders, leerlingen, medewerkers, gemeenten, instellingen voor kinderopvang,
vervolgonderwijs, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg etc.) is regelmatig contact.
Belanghebbende
organisatie of groep
Onderwijskantoor de
Cirkel

VPR Pool

Kindkracht (2808)
St.
Samenwerkingsscholen
Voorne-Putten (42738)

Gemeente Rotterdam
(deelgemeente
Rozenburg), gemeente
Nissewaard, gemeente
Hellevoetsluis, gemeente
Westvoorne, gemeente
Brielle
Kinderkoepel, Bonte
Vlinder, Humankind
PENTA-college CSG
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Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog
Per 1 januari 2015 heeft VCO de Kring de werkzaamheden op het gebied van
personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie ondergebracht bij
Onderwijskantoor de Cirkel. Het onderwijskantoor ressorteert onder het bestuur van
VCPO Spijkenisse. De werkzaamheden voor de andere besturen (St.
Samenwerkingsscholen, PRIMOvpr en Prokind) worden uitgevoerd op basis van een
samenwerkingsovereenkomst (met kosten voor gemene rekening). Het
onderwijskantoor is gehuisvest in Abbenbroek.
Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de VPR Pool gestart. Penvoerder van de VPR
Pool is Prokind. Binnen deze pool werken de vijf primair onderwijsbesturen op
Voorne-Putten samen om langdurige vervanging mogelijk te maken. Daarnaast is
deze pool een kweekvijver voor jong onderwijs talent.
Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs, gericht op Passend Onderwijs. Hierin
werken alle schoolbesturen op Voorne-Putten en Rozenburg samen.
Per 1 augustus 2016 is de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten opgericht.
Dit is een co-creatie tussen de besturen PRIMOvpr en VCO de Kring met als doel het
voorzien van kwalitatief goed onderwijs binnen de krimpende regio Voorne-Putten.
Onder deze stichting ressorteren de zgn. samenwerkingsscholen. Dit zijn scholen die
vanuit deze twee besturen zijn gefuseerd tot één school. Er is een sprake van een
personele unie.
Met gemeenten wordt onderwijsinhoudelijk het gesprek gevoerd binnen het LEA
(Lokaal Educatieve Agenda)-overleg. Daarnaast vindt met de gemeenten veelvuldig
overleg plaats over onder andere huisvesting, VVE, subsidies en nieuwkomers.

Met deze kinderopvangorganisaties wordt het gesprek gevoerd over VVE,
kinderopvang en IKC-vorming.
Het PENTA-college is partner in het po/vo overleg. Binnen dit overleg wordt beoogd
een goede doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs mogelijk te maken.

Klachtenbehandeling
Er zijn dit jaar twee klachten binnen gekomen en ook behandeld door de geschillencommissie voor het christelijk
onderwijs.
Het ging om de volgende zaken:
Klacht naar aanleiding van verwijzing van een leerling naar het speciaal onderwijs. De school zou zich te weinig
ingespannen hebben voor de leerling. Uitspraak van de geschillencommissie is dat de school voldoende onderwijs en
ondersteuning heeft aangeboden. Aandachtspunt is het hanteren van het schorsingsbeleid. Ook is opgemerkt dat
verder moet worden gekeken dan de scholen die zijn aangesloten binnen het Samenwerkingsverband Kindkracht.
Klacht naar aanleiding van het onderzoek naar een fusie tussen CBS Geuzenschip en de openbare basisschool
Meester Eeuwout. Een ouder deed een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Hij was van mening dat er
besluiten moesten zijn, voorafgaand aan het besluit om de genoemde fusie te onderzoeken. Deze klacht werd
ongegrond verklaard.
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2. Verantwoording beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs streeft, volgens ons, drie doelen na, te weten het
aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij
op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling
tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.
Kennis en vaardigheden
Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een democratische samenleving,
die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen functioneren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden.
Wereldburgerschap
Wereldburgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van
onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving.
Persoonsvorming
Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om
de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf
en de wereld om hen heen.
Zicht op onderwijskwaliteit
Uiteraard heeft iedere school zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt. Dit krijgt de school door:
- het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin de resultaten van de leerlingen worden bijgehouden;
- het vergelijken van de jaarlijkse toetsen binnen de school en met andere scholen (het gemiddelde in Nederland en
scholen met een vergelijkbare populatie);
- de uitkomsten van audits;
- het rapport van de onderwijsinspectie;
- tevredenheidsonderzoek en veiligheidspeilingen bij leerlingen, ouders en personeel.
Op bestuursniveau is op dezelfde wijze zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen en kan op deze wijze op
bestuursniveau conclusies hieruit trekken die input leveren voor eventuele verbeteracties.
Daarnaast worden twee maal per jaar managementgesprekken gevoerd met de directies van de scholen gericht op
onderwijskwaliteit en wordt de voortgang van de grote doelen gemonitord.
Op de website http://www.scholenopdekaart.nl zijn per school de resultaten te zien.
Verder zijn de volgende vier vragen leidend in het kijken naar de kwaliteit op onze scholen.
Leren de leerlingen voldoende?
Wordt er goed lesgegeven?
Zijn de leerlingen veilig?
Is er zicht op de ontwikkeling van de leerlingen?
Deze vragen zijn de basis tijdens de managementgesprekken, de doorloopdagen en de audits op de scholen.
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Werken aan onderwijskwaliteit
Onze professionals werken samen aan het continue verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door:
-

-

het planmatig werken aan de doelstellingen van het schoolplan van de school deze doelstellingen zijn
afgeleid van het strategisch beleidsplan
het volgen van trainingen en cursussen o.a. bij de VPR Academie, welke is gestart in augustus 2019
het delen van kennis en ervaring binnen netwerken (denk aan expert leerkracht per vakgebied, intern
begeleiders, etc.)
het delen van kennis en ervaring binnen een professionele leergemeenschap
het uitvoeren van collegiale consultatie en het leren van feedback
het delen van 'best practices' om van elkaar te leren
het uitvoeren van onderzoek binnen een leerteam

Bij het werken aan onderwijskwaliteit wordt gebruik gemaakt van WMKpo. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt
van de zelfevaluatie, veiligheidspeilingen bij leerlingen, ouders en medewerkers (jaarlijks), tevredenheidspeilingen
bij leerlingen, ouders en medewerkers (elke twee jaar), quickscans die passend zijn bij de schoolontwikkeling en het
strategisch beleidsplan, de schoolplannen, de jaarplannen en de jaarverslagen.
Verantwoording onderwijskwaliteit
Iedere school rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs aan de directeur-bestuurder. Deze rapportage wordt
voorbereid binnen de gesprekscyclus met het bestuurskantoor. De directeur-bestuurder en de betrokken
beleidsmedewerkers bezoeken regelmatig de scholen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad
van Beheer en de onderwijsinspectie.
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Doelen en resultaten

De grote doelen waaraan gewerkt wordt binnen de huidige strategische beleidsplan periode zijn:
Het realiseren van een verdergaande bestuurlijke samenwerking.
Het vakmanschap van de professional staat centraal.
We werken met een kansrijk en gegarandeerd curriculum.
De scholen functioneren als professionele en lerende organisaties en hebben daarbij voortdurende focus op het
verbeteren van onderwijs.
Wij bieden een doorgaande lijn 2-14 jarigen.
De vereniging is een aantrekkelijk werkgever.
De vereniging behoudt de financiële stabiele positie.
Analyse op de voortgang van de doelen:
Bestuurlijke samenwerking:
Gedurende het jaar 2019 is gewerkt aan de bestuurlijke samenwerking op meerdere niveaus.
Op onderwijskundig gebied betekende dit voor VCO de Kring dat medio 2019 de adviseur Onderwijs en Kwaliteit ook
voor VCO de Kring werkzaamheden is gaan verrichten. Er is binnen de werkgroep Onderwijs & Kwaliteit vanuit de
fusie onderzoek gedaan naar een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit. Er is een voorstel voor een gezamenlijke
visie geformuleerd en aangeboden aan de stuurgroep. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de gewenste
kwaliteitsstructuur, -cultuur en instrumenten in de kwaliteitscyclus.
In 2019 is, naast de reguliere managementgesprekken, een start gemaakt met doorloopdagen en audits op de
scholen. Aandachtspunt hierin was voornamelijk het toepassen van EDI (Expliciete Directe Instructie) Het thema
vakmanschap van de professional staat centraal: is een belangrijk thema tijdens netwerkbijeenkomsten van de
intern begeleiders en op de studiedagen op de scholen. Hierin is in 2019 een start gemaakt, er zijn tussen de scholen
nog wel verschillen waargenomen. Het doel is om in de komende jaren hier verder van elkaar te leren.
Ten aanzien van de resultaten zien we dat ambitieniveau nog niet behaald wordt, alhoewel een aantal scholen zeer
dichtbij de ambitie presteert.
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We constateren dat er meer kennis nodig is op de scholen voor de ontwikkeling van leerteams waarin voortdurend
de focus is op het verbeteren van onderwijs. Mede hiertoe wordt binnen de VPR Academie, gestart in schooljaar
2019-2020 en ontwikkeld om vakmanschap te verbeteren, een uitdagend programma voorbereid.

Conclusies
We slaagden erin om de focus te houden op het primaire proces, ondanks de extra werkzaamheden rondom de
fusie.
De doorloopdagen en audits waren ontwikkelingsgericht en hebben positief bijgedragen aan de schoolontwikkeling.
Vooruitlopend op onze wens om ook in de toekomst auditteams te gaan formeren hebben twee mensen de
auditorentraining van de PO-raad gevolgd. We concluderen dat dit verder afstaat van de ontwikkelingsgerichte
doorloopdagen en zullen dit voor het najaar van 2020 agenderen.
Interventies van afgelopen periode:
Afgerond:
- opzetten van het potentieelprogramma onderwijsassistenten
- doorontwikkeling van managementgesprekken
- opzetten en ontwikkeling van de VPR Academie
Nog bezig:
- Doelen stellen ten aanzien van speerpunt doorgaande lijn 2-14 jarigen
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Resultaten
Zeven van de acht scholen binnen VCO de Kring hebben de ondergrens van de referentieniveaus zoals vastgesteld
door de commissie Meijerink (2012) behaald. Voor het eerste referentieniveau is de norm gesteld op 85%. Voor het
tweede referentieniveau wordt gekeken naar de schoolweging die gebaseerd is op de volgende kenmerken:
het opleidingsniveau van de ouders
het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school ????
het land van herkomst van de ouders
de verblijfsduur van de moeder in Nederland
of ouders in de schuldsanering zitten.
De schoolweging wordt berekend door het CBS.
Aan de schoolweging wordt een signaleringswaarde toegekend en deze waarde is de ondergrens voor het tweede
referentieniveau.
Overzicht referentieniveaus eindtoets 2019 VCO de Kring
Lezen
Taalverzorging
Rekenen
Signaleringswaarde Schoolweging en schoolspreiding
1F
2F
1F
2F
1F
1S
2F/1S
Bron
100% 66,70% 96,30%
63% 92,50% 48,10%
43,50%
32,8/5,2
Rank
95,40% 54,50% 86,40%
50% 63,70% 27,30%
41,50%
33,7/6,1
Regenboog R
96,60%
69% 96,60% 69,00% 93,10% 51,70%
43,50%
32,2/6,2
Regenboog H
100% 86,50%
100% 83,80% 91,90% 59,50%
43,50%
32,3/4,8
Geuzenschip
100% 71,40% 85,70%
50% 85,70% 28,60%
52,10%
27,2/6,1
Anker
90%
47%
80%
33%
73%
30%
47,30%
30,3/6
CNS
100% 88,50%
100% 76,90% 96,10% 53,80%
52,10%
27,5/5,5
Aanwas
100% 92,80% 96,20% 57,70% 88,50% 73,10%
49%
29,1/5,6
Signaleringswaarde is de minimale score voor 1F/1S op basis van de schoolweging.
Schoolweging wordt bepaald door CBS.

Opvallend is dat op CBS Anker de eindtoets in 2019 onvoldoende is over de gehele linie. Alleen het eerste
referentieniveau van lezen werd behaald. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en daarom is de school in 2019 extra
gemonitord en de ontwikkelingen binnen deze school worden op de voet gevolgd.
Op CBS Geuzenschip is zichtbaar dat de goede leerlingen onvoldoende profiteerden van het onderwijsaanbod op de
gebieden taalverzorging en rekenen.
Op de Rank is het rekenonderwijs op basis van de resultaten van deze eindtoets onvoldoende.
Op basis van onze eigen ambities op de referentieniveaus ziet het beeld er echter iets minder rooskleurig uit.
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Overzicht referentieniveaus eindtoets VCO de Kring met bestuursambitie
Lezen

Taalverzorging

1F
Bestuursambitie

2F

1F

Rekenen

2F

1F

1S

99%

85%

98%

65%

95%

65%

Bron

100%

66,70%

96,30%

63%

92,50%

48,10%

Rank

95,40%

54,50%

86,40%

50%

63,70%

27,30%

Regenboog R

96,60%

69%

96,60%

69%

93,10%

51,70%

Regenboog H

100%

86,50%

100%

83,80%

91,90%

59,50%

Geuzenschip

100%

71,40%

85,70%

50%

85,70%

28,50%

90%

47%

80%

33%

73%

30%

CNS

100%

88,50%

100%

76,90%

96,10%

53,80%

Aanwas

100%

92,80%

96,20%

57,70%

88,50%

73,10%

Anker

Rekenen is vanuit de bestuursambitie voor alle scholen een duidelijk aandachtspunt. Met ingang van schooljaar
2020-2021 zal daarom worden gestart met lezingen over effectief rekenonderwijs van Marcel Schmeier. Sommige
scholen hebben ook al andere interventies ingezet op rekenen.
Tevens is taalverzorging op het eerste referentieniveau ook een aandachtspunt. Dit is door de meeste scholen al
opgepakt met extra aandacht en instructie op spelling, ontleden en interpunctie.
Uitstroom en adviezen

In 2019 zijn, in vergelijking met 2018, iets meer adviezen gegeven die onder het advies van de eindtoets lagen. Een
stijgende trend is zichtbaar in het geven van hogere adviezen dan de adviezen van de eindtoets. De schooladviezen
over de afgelopen jaren laten een redelijk stabiel beeld zien.
Onderzoek door Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) heeft per brinnummer in beeld gebracht of de adviezen
passend zijn bij de populatie en of de adviezen kloppen bij het schoolsucces van de leerlingen in de eerste drie
leerjaren van het voortgezet onderwijs. Met het schoolsucces wordt bedoeld of kinderen hun schoolloopbaan
zonder onderbrekingen voortzetten en of zij op het niveau blijven wat door de basisschool geadviseerd is. Tevens
wordt dit afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat de meeste scholen passende adviezen geven.
Naar voren komt dat een enkele school regelmatig te lage adviezen geeft en een andere school te hoge adviezen.
Door de leerlingen de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs te volgen wordt dit mooi zichtbaar. De
scholen zijn zich hier, door dit onderzoek, van bewust en kunnen hun advisering verbeteren en aanpassen.
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Doublures, kleutergroep verlenging en versnellers

In 2019 zijn er weinig opvallende zaken t.a.v. doublures, kleur verlening en versnellers. De Regenboog in Rozenburg
valt op vanwege het hoge aantal leerlingen dat een kleuter verlenging krijgt. Dit lijkt een trend te zijn op deze school.
De school heeft een bijsturingsmaatregel ingezet. Deze trend wordt geanalyseerd en voor komend schooljaar zal
hierop actie worden ingezet.
Inspectie
In het verslagjaar heeft geen inspectiebezoek of bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Naar verwachting vindt deze
plaats in het najaar van 2020.
Passend onderwijs
Voor het vormgeven van passend onderwijs wordt nauw samengewerkt met samenwerkingsverband Kindkracht. Het
samenwerkingsverband en de schoolbesturen hebben met elkaar enkele leidende principes afgesproken waartegen
ze het beleid en de ontwikkeling van beleid kunnen afwegen.
Leidende principes:
- Alles wat we ontwikkelen moet een meerwaarde hebben voor het kind;
- Schoolbesturen en samenwerkingsverband gaan uit van ruimte en vertrouwen gekoppeld aan heldere
verwachtingen, doelen en resultaten;
- Tussen scholen/schoolbesturen onderling en het samenwerkingsverband is een vrij verkeer van kennis, kunde,
personeel en leerlingen.
De middelen vanuit de lumpsum en vanuit het samenwerkingsverband worden aangewend om de volgende
strategische doelstellingen te kunnen bereiken:
1. Kinderen gaan naar school in hun eigen wijk/ dorp;
2. Kinderen die het nodig hebben krijgen op de school in de wijk/het dorp extra ondersteuning;
3. Een klein deel van de kinderen heeft een kwalitatief hoogwaardige specialistische setting nodig;
4. Er is een sterke verbinding tussen de voorschool en de school;
5. Risico’s bij (jonge) kinderen signaleren we vroeg en ondersteuning op maat wordt snel ingezet;
6. Er is een sterke verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (school en thuis).
7. Het samenwerkingsverband zorgt voor de realisatie van passend onderwijs door een doelmatige inzet van het
beschikbare budget en inzet van expertise/deskundigheid.
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Bij de start van schooljaar 2019-2020 is, om zo effectief mogelijk de gestelde doelen te kunnen bereiken vanuit
Kindkracht ingezet op bundeling van krachten in regio-vorm, de zogenaamde ROK’s. Binnen deze ROK’s zijn
directeuren, Intern Begeleiders en schoolbegeleiders voortdurend in overleg om passend onderwijs te kunnen
bieden van alle scholen in de wijk/regio.
Hiertoe wordt onder andere ingezet: deelname aan de leeskliniek, bovenschoolse plusklassen en vooruitwerklab en
de impulsklas in Rozenburg.
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2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn de strategische doelen m.b.t. personeel en professionalisering als volgt
omschreven:
De school is een professionele en lerende organisatie. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van ons
onderwijs, o.a. door gerichte feedback op het dagelijks handelen in de klas, gezamenlijk voorbereiden van lessen,
gericht onderzoek om herkende problematiek op te lossen. Leerkrachten staan open voor het geven en ontvangen
van feedback. Elke leerkracht werkt aan een jaarlijks persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Deze pop wordt gemaakt
op basis van de schoolontwikkeling en georganiseerde feedback van collega's en directie.
Teamleden zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en delen deze kennis met
collega's. Teamleden zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de doelstellingen van de school. De school
verantwoordt zich regelmatig naar stakeholders (ouders, Raad van Beheer, GMR, inspectie).
Wij verwachten van onze leerkrachten dat:
Zij werken volgens de visie op leren van de onderwijsgroep.
Zij de focus altijd leggen op de verbetering van het onderwijs voor de leerlingen.
Zij zich bij ontwikkelingen laten informeren door wetenschappelijk onderzoek in combinatie met praktijkervaringen
Zij actief participeren in de professionele leerteams, waarin onderzoek het uitgangspunt is.
Zij gericht onderzoek doen.
Zij feedback en collegiale consultatie binnen en buiten de school organiseren.
Zij werken aan gezamenlijke lesontwerp.
Zij continu werken aan eigen ontwikkeling.
Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Zij medeverantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen de hele organisatie.
Zij verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen over werkwijze, keuzes, voortgang en resultaten.
Deze doelen gelden voor de volledige strategische beleidsplanperiode en zijn in 2019 nog niet allemaal behaald.
We constateren dat er meer kennis nodig is op de scholen (te starten bij de directeuren) voor de ontwikkeling van de
leerteams. De VPR Academie speelt hier een belangrijke rol in en is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een
passend opleidingsaanbod om deze behoefte in te kunnen vullen.
De vereniging wil ook een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Hiertoe zijn enkele acties ondernomen in 2019. Het
vernieuwde functiehuis is gereed. Er zijn zij-instromers gestart en de eerste evaluaties van zij-instroomtrajecten zijn
positief. Er is een start gemaakt met het talentmanagement; assessments en opleiding voor potentiele schoolleiders.
En er is in 2019 een succesvolle interne loopbaanmarkt geweest.
Uitkeringen na ontslag
In het jaar 2019 is in totaal € 112.000 besteed aan uitkeringen na ontslag. Dit betreft de zogenaamde
transitievergoedingen.
Om medewerkers duurzaam in te kunnen zetten wordt in brede zin gewerkt aan ontwikkeling van medewerkers
(leerteams, opleiding binnen de VPR Academie, mobiliteit, professionele dialoog). Hierdoor blijven medewerkers
breder en duurzaam inzetbaar en zal uitval worden beperkt. Startende medewerkers worden intensief begeleid.
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Aanpak werkdruk
Vanuit het werkdrukakkoord hebben de scholen middelen ontvangen om de werkdruk te verlagen.
De teams zijn betrokken in de keuze voor besteding van de beschikbaar gelden. Per school heeft de PMR instemming
verleend voor het bestedingsplan.
Op alle scholen van VCO de Kring zijn de beschikbare middelen geheel besteed aan personele inzet (onderwijzend
personeel, onderwijs ondersteunend personeel, vakleerkrachten).
Daarnaast zijn er op enkele scholen, niet financiële, maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen.
Voorbeelden hiervan zijn:
Invoering van het continurooster met speciale aandacht voor de pauzes van leerkrachten en het gebruiken
van specifieke talenten van leerkrachten.
Het schrappen van taken die niet per sé noodzakelijk zijn.
Het onderzoeken van mogelijkheden om groepsplannen anders vorm te geven.
Verzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 uitgekomen op 4,37%. Het ziekteverzuim is hiermee lager dan in 2018. Toen
was het ziekteverzuimpercentage 5,02 %. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het po ( bron: DUO
Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO, 2018).

Ziekteverzuim
7,00%
6,00%

6,39%

6,13%

6,22%

6%

5,00%

5,02%
4,37%

4,06%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hieronder is het verzuim per kwartaal schematisch weergegeven. Als wij kijken naar dit overzicht dan is er met name
in het langmiddel verzuim (43-366 dagen) en het lang verzuim ( > 366 dagen) een daling te zien. In 2019 is er één
langdurige zieke medewerker geweest waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV is vastgesteld
op minder dan 35%. Deze medewerker is per 1 juni 2019 uit dienst gegaan.
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Verzuim

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal 2019

Verzuimpercentrage 4,8

5,8

3,3

3,6

4,37

Kort verzuim (0-8)

0,8

0,5

0,2

0,9

0,60

Kort Middel (8-43)

0,8

0,7

0,4

0,9

0,62

Lang Middel (43-366) 2,0

3,8

2,3

1,5

2,47

Lang (>366)

0,9

0,4

0,4

0,68

0.71

0.25

1.3

0.86

1,2

Meldingsfrequentie 1.17

De meldingsfrequentie, de mate waarin het personeel zich het afgelopen jaar heeft ziek gemeld, is in 2019 0.86. Dit
ligt onder de gestelde norm van 1. Al zien wij in het eerste en laatste kwartaal een hoge meldingsfrequentie.
Strategisch personeelsbeleid
Afstemming van personeelsbeleid op onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan:
Het personeelsbeleid binnen de vereniging is afgestemd op de gestelde strategische doelen. In het strategisch
beleidsplan 2019-2023 worden nauwkeurig de onderwijskundige doelen beschreven. Dit neemt mee dat een hoge
mate van professionaliteit en vakmanschap verwacht wordt van onze medewerkers. Het beleid is zo ingezet om onze
medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in het bereiken van deze gestelde onderwijskundige doelen.
Implementatie, monitoring en evaluatie
Implementatie van nieuw beleid vindt plaats nadat advies is ingewonnen binnen het directeurenoverleg. Tijdens de
managementgesprekken (2x per jaar) wordt het toegepaste beleid geëvalueerd. HRM bespreekt met de directeuren
de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het personeel om te monitoren of de onderwijskundige doelen
behaald kunnen worden.
Dialoog met leraren en schoolleiders
Via de nieuwsbrief worden medewerkers geïnformeerd over ontwikkelmogelijkheden, nieuw beleid, en protocollen.
Leidinggevenden stimuleren de ontwikkeling van medewerkers via de jaarlijkse gesprekkencyclus. En HRM bespreekt
de voortgang hiervan tijdens managementgesprekken.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Hiertoe is de VPR academie in 2019 van start
gegaan.
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2.3 Huisvesting & facilitair
Doelen en resultaten
De inrichting en uitstraling van schoolgebouwen en schoolpleinen bepalen voor een groot deel de indruk van de
kwaliteit van een school. Daarnaast schrijft de wettelijke zorgplicht een gezonde en veilige leer- en werkomgeving
voor.
We onderkennen de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en
leeromgeving. Er bestaat samenhang tussen een geordende omgeving en de leerprestaties van de leerlingen. Het
onderhoud, de inrichting en de uitstraling van onze gebouwen wijzen op kwaliteit, professionaliteit en
duurzaamheid.
In het kader van onderwijsvernieuwing en passend onderwijs is er in toenemende mate behoefte aan een
andersoortige indeling van de scholen. Bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie zetten we vooral in op het
aanpassen van de scholen aan de eisen van de toekomst en passend binnen de visie van de school. De
samenwerkende besturen trekken juist ook op dit gebied heel nauw samen op, bij voorkeur ook zoveel mogelijk met
de andere onderwijspartners (kinderopvang, bibliotheek, etc).
Belangrijke gesprekspartner op het gebied van huisvesting is de gemeente. De situatie in de diverse gemeentes is als
volgt:
Hellevoetsluis
De gemeente Hellevoetsluis zet in op Integrale Kindcentra (IKC). In de eerste helft van 2019 werd een start gemaakt
met de ontwikkeling van een nieuw Integraal huisvestingsplan(IHP). Hierin treedt VCO de Kring op samen met de
andere besturen, waarbij passend onderwijs en het tegengaan van kansenongelijkheid meegenomen worden. Naar
verwachting wordt het IHP in Hellevoetsluis voor de zomer van 2020 vastgesteld.
CBS De Bron
In verband met het zeer geringe leerlingenaantal en de te verwachten verdere terugloop is besloten de dislocatie
van De Bron aan de Christinaplaats per 1 augustus 2020 te sluiten.
De hoofdvestiging van De Bron aan de Plataanlaan participeert in het IKC De Zeester. Dit IKC werkt nog vanuit drie
scholen en locaties. Naast CBS De Bron, zijn ook OBS De Brandaris en de RK school De Sterrenwacht bij dit IKC
betrokken. De wens van de schoolbesturen is dat er op termijn gewerkt kan gaan worden vanuit één IKC locatie. In
2019 is bij de ontwikkeling van het nieuwe IHP de wens uitgesproken voor nieuwbouw.
PCBS De Regenboog
Deze school is gehuisvest op twee locaties. Het hoofdgebouw staat aan de Kreeft, naast OBS De Houthoeffe. Ook
hier speelt de IKC vorming. Beide gebouwen zijn al relatief oud en te klein voor de gehele schoolpopulatie. In 2019 is
bij de ontwikkeling van het nieuwe IHP de wens uitgesproken voor nieuwbouw.
De dislocatie van De Regenboog is gehuisvest in een gebouw aan het Schelpenpad, dat door de gemeente in
medegebruik wordt gegeven.
Nissewaard
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PCBS de Aanwas
Binnen de gemeente Nissewaard wordt gewerkt aan een nieuw IHP. Voor de huisvesting van PCB De aanwas heeft
dit vooralsnog geen gevolgen. PCB De Aanwas is gehuisvest op één locatie. Gelet op het te verwachten aantal
leerlingen is de huisvesting passend. In het gebouw is een peuterspeelzaal gehuisvest.
Brielle
CBS Geuzenschip
Deze school is gehuisvest in een oud monumentaal gebouw dat een aantal jaren geleden is gerenoveerd. Via een
gang is dit gebouw verbonden met de openbare school. Er zijn concrete plannen om tot een samenwerkingsschool
te komen tussen deze twee scholen. Streefdatum is 1 augustus 2020. Het aantal leerlingen in de binnenstad van
Brielle groeit. In 2019 is gebleken dat de schoolgebouwen te klein zijn voor het aantal te huisvesten leerlingen. Optie
is om gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Hierover hebben in 2019 gesprekken met de gemeente
plaatsgevonden.
CBS Anker
Deze school staat met twee andere scholen (openbaar en RK) aan het Gooteplein. Het betreft drie gebouwen uit
2008. Voorts is er het Bresgebouw met vijf lokalen voor basisonderwijs en het Zorggebouw met twee lokalen. CBS
Anker gebruikt twee lokalen in het Bresgebouw. Afhankelijk van de realisatie van de woningbouwplannen is er voor
de school voldoende ruimte. Het is de wens van de schoolbesturen om ook op het Gooteplein tot meer
samenwerking en afstemming te komen. In 2019 was in het gebouw van CBS Anker een peuterspeelzaal gehuisvest.
Westvoorne
CNS De Nieuwe Weg
In Oostvoorne zijn er drie basisscholen, twee openbare en één christelijke. CNS De Nieuwe Weg is gehuisvest in een
verouderd gebouw met onvoldoende mogelijkheden. Er is sprake van verouderde gemeenschappelijke ruimtes.
Twee kleuterlokalen worden door de gemeente gehuurd in een naastgelegen gebouw van de kerk. Ook zijn er twee
semi-permanente lokalen die mede door hun langgerekte vorm niet goed bruikbaar zijn. In 2019 is door de
gemeente besloten een onderzoek uit te voeren naar een andere locatie voor deze school, waarbij samenwerking
met de andere scholen en kinderopvang in Oostvoorne een belangrijk aandachtspunt is.
Rozenburg
PCBS De Regenboog
PCBS De Regenboog is gehuisvest in twee gebouwen. In beide gebouwen is er leegstand ontstaan door daling van
het aantal leerlingen. Vooralsnog is het niet mogelijk alle leerlingen in het gebouw aan de Perengaarde onder te
brengen. Een peuterspeelzaal is in het hoofdgebouw gehuisvest.
PCBS De Rank
De Rank is passend gehuisvest met in het gebouw een peuterspeelzaal. Door de daling van het aantal leerlingen is er
sprake van geringe leegstand. Op het dak van deze school zijn zonnepanelen aangebracht.
Voor alle scholen van VCO De Kring geldt dat er buitenschoolse opvang in het gebouw plaats vindt.
Veiligheid
In 2017 is een onderzoek uitgevoerd door de Veiligheidsregio Rotterdam. Hieruit is gebleken dat in een aantal van
onze gebouwen geïnvesteerd diende te worden in brandveiligheid. Om dit te realiseren zijn in 2018 en 2019
investeringen gedaan. Naar verwachting is dit traject in 2020 afgerond.
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2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten

VCO De Kring en haar scholen voeren een strategisch financieel beleid, gericht op het bevorderen van de
onderwijskwaliteit en de levensvatbaarheid van de organisatie.
Strategische keuzes voor de diverse beleidsterreinen worden uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. Een
belangrijk onderdeel hierbinnen is de financiële continuïteit, het vermogen om zowel op korte als op lange
termijn zonder grote risico’s aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Het financieel beleid van VCO De Kring is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het strategisch beleid
(de koers), door financiële faciliteiten op een zodanige wijze in te zetten en te beheren, dat aanwezige risico’s op
verantwoorde wijze worden gedekt.
Financieel beleid bestaat uit drie componenten:
• Het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn);
• Het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn);
• Het managen van risico’s.
Dit komt tot uiting in de volgende vastgestelde indicatoren opgenomen uit het strategisch beleidsplan:
Alle scholen werken in het kader van het strategisch beleid met een beleidsrijke begroting
De solvabiliteit bedraagt minimaal 50%
De rentabiliteit ligt tussen -3% en +1% in lijn met het extra investeringsplan
Het weerstandsvermogen is ten minste 10%
In 2019 wordt aan deze indicatoren voldaan. De solvabiliteit (Eigen vermogen + Voorzieningen/Totaal vermogen) is
in 2019 78,1%. De rentabiliteit (netto resultaat/totale baten) bedraagt -2,24%. Het weerstandsvermogen (Eigen
vermogen/Totale baten) is 35,1%. Hiermee kan worden gesteld dat de vereniging een zeer solide financiële positie
heeft, hetgeen mogelijk maakt een beleid te voeren dat gericht is op het bevorderen van onderwijskwaliteit door in
te zetten op het realiseren van de strategische doelstellingen.
Aandachtspunten voor het bestuur binnen het financiële beleid in 2019 waren:
Implementeren van goed risicomanagement, waarbij beheersmaatregelen uitwerking vinden in de begroting:
Dit aandachtspunt voor 2019 is opgepakt door het opnemen van passende investeringen in de begroting voor het
jaar 2020. Hier moet gedacht worden aan investering in de ontwikkeling van onderwijskundige visie,
professionaliseren van leerkrachten en het bestuurskantoor. In het kader van de bestuurlijke samenwerking is het
voornemen om in geval van bestuurlijke fusie te komen tot de invulling van een nieuw risicobeheersingsbeleid..
Verbeteren van de onderlinge samenhang tussen documenten en concreter formuleren van beoogde resultaten en
het duiden van de gepresenteerde informatie
In 2019 is gestart met het opstellen van de bestuursrapportages waarbij een link is tussen de beoogde strategische
doelen en de status daarvan. Deze hebben ook een link naar de begroting en verslaglegging over het boekjaar.
Extra aandacht voor het ramen van personele lasten:
In 2019 is nadrukkelijk aandacht geweest voor de formatieplannen voor schooljaar 2020-2021. In samenspraak met
directeuren werd zoveel als mogelijk getracht de geformuleerde toewijzingssystematiek te hanteren. Hieruit is naar
voren gekomen dat in het verleden gedane toezeggingen of besluiten impact hebben op de personele lasten en
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daarmee kan afwijken van de geldende toewijzingssystematiek. Daarnaast is gekozen om te investeren in het open
houden van locatie Bron/Brug.
Treasury
Het treasurystatuut is conform de meest recente versie van de regeling belenen en beleggen van het ministerie van
OCW. De wettelijke kaders voor het beleid inzake beleggen, lenen en financiële derivaten zijn opgenomen in de
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 december 2018, nr. FEZ/1402273.
Er is gebruik gemaakt van een spaarrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. Rekeningen-courant
rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank. VCO De Kring leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft
geen bijzondere financiële producten in haar bezit anders dan reguliere spaar- en betaalrekeningen.
Allocatie middelen
De besluitvorming omtrent de allocatie van middelen vindt plaats middels het goedkeuren van de kadernota.
Voor de start van de begroting wordt een kadernota opgesteld. In de kadernota wordt uiteengezet op welke wijze de
middelen in het begrotingsjaar worden verdeeld en ingezet. De kadernota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
directeur-bestuurder, raad van beheer en de GMR.
De baten worden conform onderstaande uitgangspunten in de exploitatierekening verwerkt:
a) Bekostiging OCW :Op basis van het aantal leerlingen, verdeling onder- en bovenbouw en de subsidie
onderwijsachterstandenbeleid worden de baten berekend;
b) Subsidie Werkdrukakkoord: wordt volledig toegerekend aan het BRIN-nummer. De hoogte van de subsidie wordt
separaat in de (school-)begroting vermeld.
c) Subsidie samenvoeging scholen, wordt volledig toegerekend aan het BRIN-nummer.
d) Onderwijsachterstandenbeleid, deze middelen worden toegerekend aan het BRIN-nummer
e) Subsidie Leren Loont (Gemeente Rotterdam), deze middelen worden toegerekend aan het BRIN-nummer.
f) Samenwerkingsverband Kindkracht: met ingang van schooljaar 2019/2020 worden de middelen verdeeld op ROKniveau. De gelden worden volledig ingezet en daarom budgetneutraal in de begroting verwerkt.
f) Jeugdhulp arrangementen (OJA’s)
- Bijdrage in de basisondersteuning vanuit Kindkracht (EUR 80 per lln) wordt aangemerkt als geoormerkte subsidie
- Maatwerkafspraken voor (beperkt) aantal kinderen met ernstige fysieke beperkingen die participeren op reguliere
scholen. Vanuit het samenwerkingsverband worden dergelijke scholen benaderd om afspraken daarover te maken.
g) Detacheringen; De opbrengst van de detacheringsovereenkomsten wordt volledig verwerkt in de
exploitatierekening. De opbrengsten vanuit de inzet van de VPR Pool worden eveneens verwerkt. . Gezien de
risicofactor (m.b.t. daadwerkelijk te ontvangen baten) geldt overigens een terughouden beleid op het aangaan van
detacheringsovereenkomsten.
h) Binnen de begrotingen is sprake van een solidariteitsprincipe. Voor het voeren een bestuurskantoor wordt vanuit
de schoolbegrotingen een afdracht naar de bestuursbegroting verwerkt. Deze afdracht is gebaseerd op het
leerlingaantal per 1 oktober 2019. Het totaal van deze afdracht van de scholen vormt het totaal van de baten in
de bestuursbegroting.
Lasten:
Binnen de besturen wordt een groot aantal van de uitgaven op bovenschools niveau georganiseerd en
gebudgetteerd. Dit met als doel directies van scholen te ontlasten zodat zij de focus kunnen behouden op hun
onderwijskundig leiderschap en schaalvoordeel op contracten te kunnen bewerkstelligen.
De scholen dragen in hun schoolbegrotingen hiertoe een bedrag af aan de bovenschoolse organisatie. Deze afdracht
is evenredig verdeeld over de scholen, gebaseerd op het leerlingaantal per 1 oktober 2018. Het totaal van deze
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afdrachten vormt de dekking voor de totale som aan bovenschoolse- en bestuurlijke lasten. Het uitgangspunt is dat
de bovenschoolse begroting op nihil uitkomt.
Bovenschools wordt onder meer voorzien in:
a. Het organiseren van een bestuurskantoor vanuit waar ondersteuning plaatsvindt voor de scholen op onder
andere het gebied van HRM, Control en Onderwijs & Kwaliteit.
b. Huisvesting, zoals huisvestingsbeheer, correctief onderhoud, klachten onderhoud
c. Facilitair, zoals facilitair beheer, telefonie, beheer van ICT en drukwerk, verzekeringen en abonnementen.
d. Arbodienstverlening, voor Arbodienstverlening wordt gebruik gemaakt van een externe organisatie. De
intentie is om per 1 augustus 2020 een gezamenlijke arbodienstverlener te hebben.
e. Administratie & beheer, zoals juridische dienstverlening, accountant, communicatie, telefoon -en
internetkosten, verzekeringen en overige ondersteuning.
De lopende contracten zijn tegen huidige contractwaarde verwerkt in de meerjarenbegroting.
Onderwijsachterstandenmiddelen
De onderwijsachterstandenmiddelen zijn toegewezen aan de BRIN-nummers waar deze gelden betrekking op
hebben. De middelen worden ingezet om de onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk terug te kunnen dringen. In
2019 is binnen de scholen voornamelijk ingezet op extra formatie (onderwijsassistentie waarbij extra aandacht is
voor de leerlingen met achterstanden)en interne begeleiding en bekostiging voor de leeskliniek.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
In 2018 is binnen de vereniging een start gemaakt met het opzetten van een risicobeheersingssysteem. Hierbij is
onderzoek gedaan naar bestaande risico’s binnen de organisatie. De uitkomsten hiervan werden zoveel mogelijk
verwerkt in het strategisch beleidsplan 2019-2023 en kunnen de basis vormen voor de in de toekomst te formuleren
investeringsplannen.
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s begeven zich binnen de volgende aandachtsgebieden:
- Kwaliteit en kwantiteit van primair proces en medewerkers (onderwijs en personeel)
- Continuïteit (bestuurlijke samenwerking)
- Inzet inrichting en capaciteit op bovenschools niveau
Een mogelijk investeringsplan zal inhoudelijk vorm krijgen door op deze risico’s beheersmaatregelen te treffen. In
2019 is ervoor gekozen om te investeren in de opzet en ontwikkeling van de VPR academie.
Corona-crisis
In de periode waarin het jaarverslag 2019 wordt opgesteld, en daarmee dit hoofdstuk inzake risicomanagement, is
het COVID-19-virus (het coronavirus) wereldwijd verspreid. Tot op heden heeft het coronavirus ertoe geleid dat de
vereniging extra uitgaven heeft gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld repatriëring van leerlingen en medewerkers,
extra uitgaven voor schoonmaak en desinfectie, en aanschaf van laptops ter ondersteuning van het thuisonderwijs
aan bepaalde leerlingen. In de (recente) toekomst zal deze pandemie voor de vereniging ook andere gevolgen
hebben. Het risico is bijvoorbeeld aanwezig dat het leerproces van de (ingestroomde) leerlingen niet regulier
verloopt, waardoor mogelijk extra inzet van personeel nodig is in het najaar van 2020. De momenteel verwachte
impact zal niet leiden tot discontinuïteit van de vereniging. De extra uitgaven zullen opgevangen worden uit de
exploitatie van 2020, en indien noodzakelijk, uit de reserves van de vereniging.
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3. Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig
perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste
paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
R2018
Aantal leerlingen (telling 1 oktober)

1.631

R2019
1.590

P2020
1.544

P2021

P2022

1.544

1.539

NB Is er sprake van doordecentralisatie van huisvesting? Geef dan prognose tot en met T+5

De ingezette leerling daling zal zich voortzetten. Hierop wordt in 2020 gehandeld door het sluiten van een dislocatie
van één van de scholen (De Christinaplaats). De leerlingdaling is ook één van de redenen voor het bestuur om te
onderzoeken of een bestuurlijke fusie met de andere stichtingen haalbaar is.
FTE
Aantal FTE (stand per 31 dec)
Bestuur / management / bovenschoolse functies

R2018

R2019

P2020

P2021

P2022

9,19

10,05

9,05

9,05

9,05

Onderwijzend personeel

88,49

87,93

78,02

78,02

78,02

Ondersteunend personeel

10,82

13,51

14,97

14,97

14,97

NB Is er sprake van doordecentralisatie van huisvesting? Geef dan prognose tot en met T+5

Ten aanzien van de fte voor bestuur/management/bovenschools dient in ogenschouw te worden genomen dat 3
fte aan directie wordt ingezet als OP/leerkracht en dat op 1 van de 8 scholen een interim-directeur wordt ingezet
(is kosten personeel niet in loondienst).
Het bestuur zet in op efficiëntere groepenindeling in 2020 wat een terugloop in OP als gevolg zal hebben.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie
2018
BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT

2019

2019

Begroting Begroting Begroting
2020

2021

2022

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.557.457 9.569.912 9.903.605 9.469.964 9.060.140 9.023.255
219.732
86.400
268.003
82.000
82.000
82.000
0
0
0
0
0
0
377.269
54.600
359.453
289.272 266.583 266.583
10.154.458 9.710.912 10.531.061 9.841.236 9.408.723 9.371.838
8.330.304 7.966.546 8.470.672 7.772.899 7.273.792 7.311.569
286.518 306.725
283.959
289.413 271.905 257.751
841.558 792.500
886.868
857.443 863.145 829.108
881.512 873.950 1.171.984 1.132.287 1.016.272 1.010.475
10.339.892 9.939.721 10.813.483 10.052.042 9.425.114 9.408.903
-185.434
-4.884
0
-190.318

-228.809
-5.000
0
-233.809

-282.422
-5.001
0
-287.423

-210.806
-5.500
0
-216.306

-16.391
-5.500
0
-21.891

-37.065
-5.500
0
-42.565

Verschil
Verschil verslagjaar
verslagjaar
t.o.v. vorig jaar
t.o.v. begroting
EUR
EUR
333.693
346.148
181.603
48.271
0
0
304.853
-17.816
820.149
376.603
504.126
-22.766
94.368
298.034
873.762

140.368
-2.559
45.310
290.472
473.591

-53.613
-1
0
-53.614

-96.988
-117
0
-97.105

Toelichting op de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar t.o.v. begroting
Hogere rijksbijdragen van EUR 333.693
 in december 2019 is bekostiging ontvangen ten bedrage van EUR 162.075 voor uitkeringen n.a.v. het CAO akkoord. Ten tijde van het opstellen van de begroting
2019 waren deze CAO afspraken nog niet bekend. De bekostiging is in 2019 als baten verantwoord. De uitkering waarvoor deze bekostiging is bedoeld vind plaats in
2020. In 2019 is een bestemmingsreserve gevormd ten bedrage van deze uitkeringen ad EUR 283.921.
 Definitieve regeling bekostiging PO 18/19 betrof een bate van EUR 129.810.
 Bijzondere bekostiging asielzoekers EUR 9.225 welke niet was begroot.
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Hogere overige overheidsbijdragen van EUR 181.603
 Toegekende subsidie van de gemeente Rotterdam voor 18/19 is ruim EUR 17.000 hoger dan begroot (EUR
103.589 i.p.v. EUR 86.400). Tevens is de afrekening over 17/18 verantwoord van EUR 14.353 welke niet was
begroot.
 Een loonkosten subsidie van EUR 15.680 welke niet was begroot.
 In december 2019 is EUR 30.000 aan subsidie voor zij-instromers ontvangen evenals EUR 97.450 aan
Teambeurs subsidie. Beiden waren niet begroot en hebben voor een groot deel betrekking op loon- en
studiekosten die in 2020 gemaakt gaan worden. Een bedrag van EUR 53.509 van deze ontvangen gelden zal
daarom in 2020 als baten worden verantwoord. Administratief is deze correctie verwerkt onder de overige
baten. Zie laatste bullet hieronder.
Hogere overige baten van EUR 304.853
 vrijval voorziening langdurig zieken (EUR 48.081) en duurzame inzetbaarheid (EUR 35.902) levert een nietbegrote bate op van EUR 83.983. Beide voorzieningen zijn per eind 2019 niet meer nodig waardoor vrijval
van het volledige saldo heeft plaats gevonden.
 Vrijval van de reservering participatiefonds 2013/2014 ad EUR 50.000 a.g.v. het opschonen van de balans.
 Detacheringsbaten ad EUR 22.381 voor detacheringen aan externe partijen. Dit betreft coaching en
onderwijzend personeel.
 Hoger baten verhuur ad EUR 21.571.
 Niet begrote subsidie LGF Visio, EUR 23.108.
 Subsidie voor de focusgroep ad EUR 18.798 welke niet was begroot.
 Doorstroomprogramma POVO opbrengsten welke niet waren begroot ad EUR 35.136.
 Niet begrote mutatie op de schoolbankrekeningen van EUR 28.079.
 Baten uit hoofde van te ontvangen transitievergoeding ad EUR 36.489 welke niet was begroot. Voor dit
bedrag zijn tevens loonkosten gemaakt.
 Correctie op ontvangen zij-instroom subsidie (EUR 23.750) en ontvangen teambeurs subsidie (EUR 29.759)
i.v.m. doorschuiven van gelden naar 2020.
Hogere personeelslasten van EUR 504.126
 Gedurende het jaar 2019 is meer personeel ingezet dan begroot a.g.v. het inzetten op kleinere groepen
 Er zijn betalingen n.a.v. vaststellingsovereenkomsten uitbetaald voor circa EUR 112.000.
 Inhuur personeel voor EUR 195.000 meer dan begroot. Dit betreft voornamelijk de inzet van een interimdirecteur.
Lagere afschrijvingskosten van EUR 22.766
 In 2019 is er, met het oog op ontwikkelingen in de toekomst zoals een IKC, minder geïnvesteerd dan
begroot, dit heeft lagere afschrijvingslasten als gevolg.
Hogere huisvestingslasten van EUR 94.368
 Schoonmaakkosten zijn EUR 52.528 hoger dan begroot als gevolg van het niet meenemen van een school in
de begroting en doordat er meer aan sanitaire artikelen is uitgegeven dan begroot.
 Onderhoudskosten zijn EUR 19.403 hoger uitgevallen dan begroot, hiervoor is niet één specifieke oorzaak
aan te wijzen.

32

Hoger overige lasten van EUR 298.034
 Kosten van ICT contracten, licenties en overige ICT kosten zijn EUR 60.997 hoger dan begroot. Het
toenemende gebruik van ICT middelen is hier de achterliggende oorzaak van.
 De overige bestuurskosten bedragen EUR 209.273 meer dan begroot, dit betreft voor EUR 146.000 de
doorbelasting van (loon)kosten van het Bestuurskantoor en de kosten voor de bestuurlijke fusie. Overige
niet begrote bestuurskosten betreft de inzet van adviseurs voor projecten zoals IKC-traject, scholenfusies,
potentieelbepalingen en ESF-subsidies.
 De kosten van de accountant overschrijden met EUR 9K de begroting waarvan EUR 4.000 betrekking heeft
op de niet-gereserveerde afrekening over 2018.

Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar t.o.v. voorgaand jaar?
 De hogere rijksbijdragen t.o.v. 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door de definitieve bekostiging 18/19
van EUR 129.810 en de in 2019 ontvangen aanvullende bekostiging van EUR 162.075 die in februari 2020
besteed is. Ten aanzien van de overige subsidies OCW zijn er meer loonkosten subsidies ontvangen van EUR
23.000.
 Personele lasten zijn gestegen voornamelijk door de eenmalige kosten van vaststellingsovereenkomsten van
circa EUR 112.000. Binnen de personeelslasten is een verschuiving zichtbaar van personeel niet in loondienst
naar bestuurskosten (inzet van Bestuurskantoor) en naar ‘eigen’ personeel.
 Stijging van de overige lasten is voornamelijk het gevolg van de hogere bestuurskosten. Daarbij is een
verschuiving t.o.v. 2018 van personeel niet in loondienst naar overige bestuurskosten waar het gaat om de
inzet van het Bestuurskantoor (EUR 146.000) en de inzet van adviseurs voor trajecten van IKC, scholenfusie,
potentieeltrajecten en ESF-subsidies.
 In de leermiddelen en ICT-kosten is een stijging van EUR 57.787 gerealiseerd als gevolg van meer inzet van
ICT hulpmiddelen.
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting.
De ingezette leerlingendaling zal naar verwachting doorzetten. Dit heeft een lagere bekostiging als gevolg en het
personeelsbestand zal daarnaar worden aangepast.
De meerjarige personeelskosten zijn begroot o.b.v. de geprognotiseerde formatie, dit betekent dat de in februari
2020 gedane uitkering n.a.v. CAO afspraken uit 2019 niet als last is meegenomen in de meerjarenbegroting. Gelijk
daaraan is ook de ontvangen bekostiging voor deze uitkering niet mee begroot.
Er wordt geïnvesteerd in de opzet en ontwikkeling van de VPR Academie, de leeskliniek en de Focusgroep. Daarnaast
zal een beleidsrijke investeringsplanning worden opgesteld, met als doel het kunnen uitvoeren van
beheersingsmaatregelen om de belangrijkste risico’s binnen de organisatie mee af te kunnen dekken.
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Balans in meerjarig perspectief
Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves en fondsen
Totaal eigen vermogen
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA

0
1.106.578
42.600
1.149.178

0
0
1.035.396 1.030.000
40.500
40.000
1.075.896 1.070.000

0
0
1.030.000 1.030.000
40.000
40.000
1.070.000 1.070.000

0
793.050
0
4.596.507
5.389.557
6.538.735

0
0
775.083
620.000
0
0
4.334.268 4.062.516
5.109.351 4.682.516
6.185.247 5.752.516

0
0
620.000 620.000
0
0
4.040.626 3.998.060
4.660.626 4.618.060
5.730.626 5.688.060

3.043.762
602.483
0
3.646.245
1.932.009
0
960.481
6.538.735

2.478.154
880.668
0
3.358.822
1.794.081
0
1.032.344
6.185.247

2.495.626
625.000
0
3.120.626
1.780.000
0
830.000
5.730.626

2.517.516
625.000
0
3.142.516
1.780.000
0
830.000
5.752.516

2.453.060
625.000
0
3.078.060
1.780.000
0
830.000
5.688.060

Wat zijn de belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande jaar?
 De vorderingen dalen met EUR 17.967. Binnen de vorderingen is een verschuiving te zien overlopende activa
en debiteuren. Dit is het gevolg van eerder factureren waardoor vorderingen onder de debiteuren worden
verantwoord.
 Daling van de voorzieningen is voornamelijk het gevolg van een vrijval langdurig zieken en voorziening
duurzame inzetbaarheid. Voor beide voorziening geldt dat er per einde boekjaar 2019 geen personen meer
zijn die voor deze voorziening in aanmerking komen.
 Stijging overige schulden met EUR 71.863 is enerzijds het resultaat van een lagere crediteurenstand van circa
EUR 125.000 en anderzijds de nog te besteden gelden ad EUR 70.000 GroenBlauw schoolplein subsidie voor
één van de scholen. Deze subsidie zal in 2020 besteed gaan worden. De lagere crediteurenstand wordt
veroorzaakt doordat in 2019 de VPR pool regelmatiger is afgerekend waardoor eindafrekening 2019 gering
is (EUR 1.560).
 Stijging bestemmingsreserve voor EUR 21.549 a.g.v. mutaties op de schoolbankrekeningen. Tevens is een
nieuwe bestemmingsreserve gevormd ad EUR 283.921 voor de uitkering van lonen in februari 2020 n.a.v.
het CAO akkoord in 2019. De loonkosten van deze uitkering bedragen EUR 283.921.
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Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans?
 Verwachting dat balanstotaal de komende jaren licht zal dalen.
 In de meerjarenbalans wordt ervan uitgegaan dat het resultaat het effect in de vlottende activa
(kasstroommutatie) bepaalt.
 Verwachting is dat vorderingen en schulden gelijk blijven aan 2019.
 Eigen vermogen zal muteren met de te verwachten resultaten.
 Voorzieningen zullen licht afnemen a.g.v. investeringen in huisvesting.
Wat zijn de belangrijke toekomstige investeringen en uitgaven vanuit de voorzieningen?
 Voorzieningen betreffen groot onderhoud en personele voorzieningen. Voor de groot onderhoud
voorziening zal met name de investeringen op het gebied van binnenklimaat en energiebesparende
maatregelen. Personele voorzieningen betreft m.n. de jubilea voorziening, de uitgaven voor jubilea zullen
naar verwachting geen afwijkend beeld laten zien t.o.v. afgelopen jaren.
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3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal
Solvabiliteit 2

R2018

R2019

B2020

B2021

B2021

Signalering

78,1%

75,4%

77,0%

76,9%

76,7% Ondergrens: <0,30

5,6

4,9

5,6

5,6

5,6 Ondergrens: <0,75

-1,87%

-2,73%

-2,20%

-0,23%

-0,5% Afhankelijk van
reservepositie van
het schoolbestuur.

35,9%

31,9%

31,9%

33,2%

(eigen vermogen +
voorzieningen)/totaal vermogen

Liquiditeit
vlottende activa/kortlopende
schulden

Rentabiliteit
nettoresultaat/totaal baten

Weerstandsvermogen

32,8%

EV/totale baten

Reservepositie
Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur per einde van het verslagjaar?
X

Op niveau




Boven niveau
Onder niveau

De reservepositie van de vereniging is praktisch uitgekomen op het niveau waarop het bestuur had ingezet. Het
verschil tussen begrote en behaalde resultaat is circa EUR 53.000 negatief. Het bestuur zet voor het komende
jaar verder in op de afbouw van het vermogen door bestuursgerichte investeringen (zij-instroom, VPR
Academie).


Welke keuzes worden gemaakt om financiële ruimte in te zetten of om de financiële positie tot een
aanvaardbaar niveau te brengen?
Voor 2020 zijn door het bestuur een aantal extra investeringen voorgenomen op het gebied van personeel;
namelijk scholing (De Academie) en zij-instroomtrajecten. Op het gebied van huisvesting verwacht het bestuur
de komende jaren investeringen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In 2020 zal een risicoinventarisatie worden uitgevoerd waarna de meerjareninvesteringen in kaart kunnen worden gebracht. Het
bestuur zal ervoor zorgen dragen dat deze meerjareninvesteringen de financiële positie naar een aanvaardbaar
niveau zullen brengen.



Hoe verhoudt de ontwikkeling van het resultaat/de rentabiliteit de komende jaren - negatief, rond de 0 of
positief - zich tot het financieel beleid van het bestuur?
Het resultaat voor 2020 van de verenging is bewust negatief begroot, dit is het gevolg van bestuursinvesteringen
om het vermogen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De meerjarenbegroting voor 2021 zal, op
grond van de in 2020 uit te voeren risicoinventarisatie aangevuld worden met bestuursinvesteringen. Hierbij zet
het bestuur in op een negatieve rentabiliteit waardoor de financiële positie naar een aanvaardbaar niveau wordt
teruggebracht.
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