
JAARVERSLAG 2018

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei

te DRIEL

 



Inhoudsopgave

Blad

Bestuursverslag en kengetallen

Bestuursverslag 3

Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 33

Kengetallen 35

Jaarrekening

Grondslagen 37

Balans per 31 december  40

Staat van baten en lasten 41

Kasstroomoverzicht  42

Toelichting behorende tot de balans 43

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 47

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 48

Overzicht verbonden partijen 54

Verantwoording subsidies OCW met/zonder bestedingsverplichting 55

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 56

Gebeurtenissen na balansdatum 57

(voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat 58

Ondertekening 59

Overige gegevens

Controleverklaring 60

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon 64

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei



 

 
 
 
 

Bestuurlijk  
en school 

Jaarverslag 2018 
 

 
  



Bestuurlijk jaarverslag 2018 

4 

 

INLEIDING 

 
 

Voor u ligt het jaarverslag van basisschool de Vallei van het jaar 2018. Basisschool De Vallei is een 

democratische school voor Natuurlijk Leren op algemeen bijzondere grondslag. De Vallei is aangesloten 
bij de VBS als éénpitter. 

 
Dit jaarverslag is zowel een jaarverslag over de school als een bestuurlijk en financieel jaarverslag. De 

reden waarom we deze zaken bundelen is omdat dit als éénpitter logischer is en wij dit zien als 1 verhaal 

over de school.  
 

In dit jaarverslag kunt u lezen welke mensen op welke manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 
van onze basisschool, de doelen die we bereikt hebben en ambities die we nu nastreven.  

 

Het jaarwerkplan is een concreet uitgewerkt plan waarin de verbeteringen staan weergegeven met de 
daarbij behorende stappen en data.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Driel, april 2019
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1 ALGEMENE INFORMATIE 

 

1.1 ZAKELIJKE GEGEVENS 

 

Bestuur:    Stichting Democratische Onderwijs de Vallei 
Bestuursnummer:  42674 

School:    Basisschool De Vallei  
Brin:    30 XC 

Adres:    Fazantstraat 

    6665 AX Driel 
Postadres:   Lindelaan 23 

    6871 DW Renkum 
Telefoon:   026-7370308 

Mail:    Maaike@basisschooldevallei.nl 

Info:     www.basisschooldevallei.nl 
 

1.2 VISIE EN MISSIE 

 

Basisschool De Vallei is een school voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De Vallei is een democratische 

school voor Natuurlijk Leren. Dat is een school waar kinderen de vrijheid krijgen om over zichzelf en 
hun omgeving te leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Een school waar kinderen eigenaar 

zijn van hun eigen leerproces en zelf beslissen hoe en met wie ze hun tijd besteden. Door hun 
nieuwsgierigheid en het verlangen om onafhankelijk te zijn, leren kinderen om ondernemer te zijn van 

hun eigen leven en dit op een zinvolle en betekenisvolle manier vorm te geven. Het concept waaruit De 
Vallei lesgeeft is vraag gestuurd onderwijs. Meer over de visie en werkwijze is te vinden in onze 

schoolgids en schoolplan en op de website van de school. De basisschool heeft heel 2018 gewerkt 

volgens deze visie. 
 

1.3 KINDEROPVANG 

 

Onze kinderopvang (BSO) valt per 1 januari 2016 onder een eigen stichting. De basisschool onderhoudt 

intensief contact met kinderopvang De Vallei omdat deze werkt vanuit dezelfde pedagogische 
uitgangspunten en uitsluitend kinderen opvangt die op BS De Vallei zitten. Heel het jaar 2018 was dit 

het geval. De BSO heeft ook een aantal extra dagen gedraaid als de basisschool studiedagen had.  
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1.4 ORGANISATIE 

 
Momenteel wordt er gewerkt met het Holacratische overlegmodel. 

 

Dit heeft geleid tot het volgende schema: 
 

 
 
 

Het bestuur van de school bestaat uit de directeur en twee teamleden. Het bestuur wordt gecontroleerd 
door de Raad van Toezicht (RvT) welke uit drie leden bestaat. Het bestuur is uitvoerend en de RvT 

houdt toezicht. Wij voldoen hiermee aan Code Goed Bestuur. De RvT vergadert enkele keren per jaar 

met het bestuur. 
 

Het team en het bestuur werken op basis van Holacracy. Dit is een manier van organiseren die uitgaat 
van autonomie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Zie ook: www.holacracy.org en ons 

schoolplan. Heel 2018 heeft de school gewerkt volgend dit organisatiemodel.  

 
In 2018 zijn er een aantal keren teamdagen geweest. Teamdagen zijn er om nieuw beleid en 

verbeteringen met elkaar af te stemmen. In het voorjaar van 2018 is er een team tweedaagse geweest. 
Deze twee dagen zijn gebruikt om het schooljaar te evalueren en te analyseren, het jaarwerkplan te 

bespreken en nieuwe verbeterplannen te maken voor het huidige schooljaar.  
 

Door een zeer zwak oordeel van de onderwijsinspectie in mei 2018 stonden beide teamdagen geheel in 

dit licht. Er zijn die dagen teambreed gedragen beslissingen genomen die ertoe hebben geleid dat er 
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wijzigingen zijn aangebracht in de werkwijze op school. Omdat wij door het oordeel van de inspectie 
verplicht waren een plan van aanpak te maken hebben wij voor 2018-2019 geen jaarwerkplan gemaakt. 

Dit leek ons dubbel omdat het in beide gevallen gaat om een verbeterplan t.b.v. van de kwaliteit van 

de school.  
 

Deze verbeterplannen staan kort weergegeven in dit jaarverslag en zijn uitgebreid terug te lezen in het 
plan van aanpak.  

 

De ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en in de oudercirkel. De MR beslist en 
adviseert mee conform de wettelijke richtlijnen en heeft overleg met het bestuur. De oudercirkel helpt 

mee in de school.  
 

De schoolkring bestaat uit het team van de school en de kinderen. Door de kinderen zoveel mogelijk 
direct te betrekken bij de gang van zaken worden vele vaardigheden geleerd en is de motivatie om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de processen op school groter. De kinderen beslissen mee over 

zaken die hen direct aangaan in de schoolvergadering.  

 1.4.1 SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestond in 2018 uit: 

Maaike van Mourik (directeur)  in functie sinds 28-01-2005 
Esther Snelders (leerkracht)  in functie sinds 22-01-2010 

Dorothe Volckmann (leerkracht)  in functie sinds 05-03-2014 
In de praktijk vergadert het bestuur elke week samen met het team.  

1.4.2 SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

In 2018 bestond de personele bezetting van De Vallei uit een  

 
- Een Directeur  

- 12 leerkrachten, waarvan 
o Een is gestopt per 1 dec 2018   

o Een is gestopt per juli 2018 

o Twee leerkrachten d.m.v. een zij instroom traject.  
- pedagoog/ib-er 

- drie onderwijsassistenten  
- een procesbegeleider sociaal/ emotionele ontwikkeling 

- een Ow ass./ admin medewerker 
 

 

De school besteedt extern uit:  
- ICT  

- Huisvesting  
- Invoering AVG  

- Schoonmaak  

 
De school wordt ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding 

conform de geldende regels.  
 

1.4.5 SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPS RAAD 

De MR bestond in schooljaar 2017-2018 uit 2 ouders en 2 personeelsleden 
 

De MR bestond in schooljaar 2018-2019 uit 3 ouders en 3 personeelsleden 
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1.4.6 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 

De raad van toezicht hoort drie leden te hebben. In 2018 bestond de raad uit: 

Gerard Slot  in functie per 01-10-2009 

Liesbeth Klaver  in functie per 01-12-2010 gestopt per maart 2018 functie tot heden vacant 
Ard Jan Bolijn  in functie per 01-04-2014  

 
 

 
Werkzaamheden Raad van Toezicht  

 

In 2018 vergaderde de raad van toezicht in aanwezigheid van het bestuur over de volgende 
onderwerpen:  

 
de begroting 2018, Jaarverslag en jaarrekening 2017, huisvesting van de school en uitbreiding 

daarvan, Inspectieoordeel en plan van aanpak, financiële gang van zaken van de school, het 

(meerjaren)-formatieplan en aanname van personeel en het leerlingaantal van de school. 
 

De volgende bevoegdheden zijn toegekend aan de raad van toezicht: 
 

 Goedkeuren van samenstelling van het bestuur; 

 Goedkeuren van de arbeidsvoorwaarden; 

 Goedkeuren van formatiesamenstelling; 

 Vaststellen van de begroting en financieel jaarverslag; 

 Bepalen van financiële kaders waarbinnen het bestuur kan handelen; 

 Benoemen en ontslaan van de accountant; 

 Goedkeuren van schoolplan en schoolgids; 

 Het regelen van de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht. 

 
Ontwikkelingen 
In 2018 hebben is gestart met het werven van nieuwe leden van de raad van toezicht. Dit werving- en 

selectieproces is inmiddels succesvol beëindigd. Start schooljaar 2019-2020 wordt een nieuwe raad 
met vijf leden geïnstalleerd.  
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2 LEERLINGEN 

2.1 SCHOOLPOPULATIE EN GROEI 

Nadat wij op 1 oktober 2016 de stichtingsnorm hebben gehaald hebben wij besloten vanwege de 
kwaliteit van het onderwijs en de te krappe huisvestingssituatie om voorlopig geen leerlingen meer aan 

te nemen en de populatie ondanks de wachtlijst te laten teruglopen. Op 1 oktober 2017 waren er 177 
leerlingen ingeschreven.  

 

Op 1 oktober 2018 stond de leerling telling op: 
4 t/m 7 jaar:  56 

8 jaar en ouder: 83 
Totaal:   139 

 
Hiervan waren er 0 kinderen met gewicht en drie kinderen met Nederlands als tweede taal. 

 

3.2 IN- EN UITSTROOM 

In 2018 had de school instroom en uitstroom van leerlingen. 19 leerlingen zijn doorgestroomd naar VO-

scholen. Daarnaast was er sprake van zij-uitstroom.  
 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 hebben we geen nieuwe leerlingen aangenomen behalve 

ingeschreven vierjarigen die gedurende het schooljaar zijn ingestroomd op het moment dat zij vier 
werden. In mei en juni hebben enkele nieuwe leerlingen proefdagen meegedraaid en deze groep nieuwe 

leerlingen is aan het begin van het schooljaar 2018-2019 gestart op school. Vanaf november 2018 laten 
we weer mondjesmaat leerlingen toe.  

 

Na het oordeel van de onderwijsinspectie is de wachtlijst wel teruggelopen. Op het moment van 
schrijven van dit verslag telt de wachtlijst 51 leerlingen waarvan een aantal nog vier moet worden.  

3.3 RESULTATEN 

 

De resultaten van ons onderwijs worden op meerdere manieren zichtbaar. We volgen de kinderen met 
het leerlingvolgsysteem Spectrovita. Twee keer per jaar toetsen we de kinderen op basis van de 

leerlijnen van Spectrovita door middel van observaties.  

 
We doen mee met de landelijke eindtoets. In 2018 hebben we de centrale eindtoets van Cito gedaan.  

 2015 2016 2017 2018 

Welke eindtoets Cito IEP IEP Cito 

Aantal ll die meededen 5 10 9 19 

Gemiddelde score 518,4 72 72,7 

(bijgesteld 

naar 75,7) 

534,1 
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Aantal ll die langer dan 

2 jaar op De Vallei 

zitten 

3 1 7 17 

Gemiddelde score van 

die leerlingen die 

langer dan 2 jaar op 

onze school zitten 

517,7 83 73 (bijgesteld 

naar 

onbekend) 

534,5 

Percentage leerlingen 

die uitstromen op 

niveau van hun keuze 

100% 100% 100% 100% 

Percentage van 

leerlingen die in 

tweede jaar nog op 

zelfde niveau zitten 

100% 100% Nog niet van 

alle leerlingen 

informatie 

binnen. 

onbekend 

 

De overheid stelt dat wij eens in de drie jaar boven de 535,2 moeten zitten met onze gemiddelde cito 

score. Momenteel is dit het geval als je kijkt naar de laatste drie jaar. Echter dit resultaat is gebaseerd 

op te weinig leerlingen en dus niet te beoordelen.  

De resultaten van 2018 zijn gebaseerd op 19 leerlingen waarvan er 17 langer dan 2 jaar bij ons op 

school zitten. We zien in deze resultaten al veel verbetering ten opzichte van de jaren ervoor maar we 

halen nog niet de score van 535,2 en dit moeten we in 2019 wel halen. 

Tijdens de bespreking van de eindresultaten kwamen meerdere oorzaken naar voren: 

 2015 werd de toets voor het eerst verplicht en moesten leerlingen hem maken die dit 

helemaal niet wilden en dat had effect op de score.  

 De groei en te kort aan huisvesting en verhuizingen hebben impact gehad op de kwaliteit van 

de school en de eindscores hebben daaronder geleden.  

 De focus op de veiligheid heeft de overhand gekregen t.o.v. de focus op cognitieve 

ontwikkeling. 

 Leerlingen die extra zorg op cognitieve ontwikkeling nodig hadden waren onvoldoende in 

beeld.  

 Sommige leerlingen wilden de toets maken terwijl wij eigenlijk vonden dat ze er nog helemaal 

niet klaar voor waren om uit te stromen. De vrij keus van leerlingen zou daarin beter begeleid 

moeten worden 

 Het automatiseren is het grootste struikelblok geweest en daar zou meer aandacht op moeten 

zitten 

 

Een andere manier om de resultaten te laten zien is door de kinderen te volgen die doorstromen naar 
het voortgezet onderwijs. We kijken niet alleen waar ze na onze school naar toe gaan maar indien 

mogelijk volgen we ze ook in hun tweede en derde jaar.  
 

Ten tijde van de tussentijdse evaluatie hebben wij nog niet alle informatie binnen van onze oud-

leerlingen die uitgestroomd zijn in 2018. De tussentijdse resultaten die wij hier presenteren hebben dus 

betrekking op de leerlingen van voor 2018. Met 3 leerlingen hebben wij geen contact meer kunnen 

krijgen. Deze gegevens zijn dus niet meegenomen in de grafiek. Eén leerling is naar het buitenland 

geëmigreerd omdat de ouders thuisonderwijs wilden geven (deze leerling zie je terug als 2% in de 

grafiek) hoewel wij niet met zekerheid kunnen zeggen of deze leerling momenteel nog steeds 

thuisonderwijs krijgt.  
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Uit de grafiek blijkt dat ongeveer de helft van onze leerlingen naar havo of vwo gaat. Een kwart gaat 

naar mavo of vmbo-t. 5% zit op mavo-havoniveau. 10% zit op vmbo k, vmbo b of VSO. Van 12% 

hebben we geen niveau kunnen vaststellen omdat ze naar particuliere scholen of thuisonderwijs zijn 

uitgestroomd.  

Tot nu toe blijkt wel dat wij bij 1 leerling een te hoog advies hebben gegeven. Deze leerling zat in het 

tweede jaar op een lager niveau dan zijn keuze was.  Alle andere leerlingen hebben het vervolgonderwijs 

van hun keuze kunnen volgen. 

Hieruit blijkt dat we m.b.t. ons kengetal boven de 80% zitten.  

3.4 VEILIGHEID 

In 2018 hebben wij weer de veiligheidsmonitor afgenomen bij de leerlingen. We maakten hiervoor 

gebruik van Scholen met Succes. De samenvatting van de resultaten staan hieronder: 
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3.5 LEERLINGENZORG 

Het budget voor leerlingenzorg wordt bij ons ingezet op opleiden van het team, inzet van extra uren 
voor de IB-er, RT-er en procesbegeleider sociaal/emotionele ontwikkeling en extern personeel t.b.v. 

zorg bij de leerlingen en persoonlijke budgetten voor individuele leerlingen die dat nodig hebben.  

 
In 2018 hebben wij leerlingen gehad die extra begeleid worden omdat zij extra zorg nodig hebben. Met 

de ouders, het kind en de coach zijn handelingsplannen gemaakt voor deze kinderen.  
 

Er was in 2018 voldoende geld om, kinderen die dit nodig hebben, individueel en intensief te begeleiden.   
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4 KWALITEITSZORG 

 

4.1 INSPECTIE 

 

De inspectie van het onderwijs heeft in 2016 een bijzonder goed oordeel gegeven op de school. In 2017 
waren er klachten die betrekking hadden op veiligheid en kreeg de school een specifiek onderzoek 

waarna de school op veiligheid onvoldoende kreeg. In dec 2017 zijn de herstelopdrachten m.b.t. 
veiligheid met een voldoende afgesloten. In 2018 werden andere criteria bekeken en als gevolg daarvan 

kreeg de school het oordeel zeer zwak. Het onderzoek was gebaseerd op het oude toezichtkader. 

 
Dit oordeel heeft behoorlijk wat impact gehad op de school en eigenlijk stond heel 2018 daarmee ook 

in het kader van het inspectieoordeel en de kwaliteitsverbeteringen die noodzakelijk waren. 
 

4.2 WAARDOOR IS DE VALLEI ONVOLDOENDE GEWORDEN 

Dit heeft volgens ons diverse oorzaken. Ten eerste zijn wij een vernieuwingsschool met een zeer 

vernieuwende kijk op onderwijs. Democratisch onderwijs neerzetten binnen de huidige wetgeving voor 

bekostigde scholen betekent steeds opnieuw het wiel uitvinden. We zoeken steeds weer opnieuw ernaar 

om een goede modus te vinden tussen de eis van de wetgever en de wens om te vernieuwen en het 

anders te doen. We willen eigenlijk niet tussentijds genormeerd toetsen en deden dit dus ook niet 

waardoor we een onvoldoende hebben gekregen op zicht op ontwikkeling en didactisch handelen. Onze 

oplossing was het werken met Spectrovita. Dit werd door de inspectie in 2016 als goed beoordeeld maar 

momenteel wordt dit wordt niet meer als voldoende gezien. 

Naast de uitdaging om vernieuwing neer te zetten, moest de school een zeer harde groei doormaken 

om de stichtingsnorm te halen. Deze hebben we gehaald maar wel tegen een prijs. Groei van de school 

betekende ook groei van de organisatie en daarmee steeds weer nieuwe manieren van werken 

implementeren om democratisch onderwijs mogelijk te maken voor een grotere school. Wij vinden zelf 

dat er nog best veel te verbeteren valt als het gaat om goed democratisch onderwijs neerzetten in een 

grote school. We zijn het in dat opzicht eens met de onderwijsinspectie dat er meer aandacht moet 

gaan naar het cognitieve leren van de kinderen. We kunnen ons ook vinden in het beeld van de inspectie 

dat dit hele proces van groeien een na-ijleffect heeft gehad.  

De uitdagingen op het gebied van de huisvesting heeft veel invloed gehad. Los van dat de kinderen een 

lange tijd zeer krap hebben gezeten (200 leerlingen in vier lokalen) is daarmee ook de aandacht van de 

school voor een groot deel gegaan naar de huisvesting, nl: inrichten en organisatie van nood huisvesting 

in een oude supermarkt, organiseren van noodhuisvesting, inrichten van de noodlokalen her organisatie 

van gebruik van de school, steeds weer groepen verhuizen of de school als geheel verhuizen. Dit is 

voortdurend onrust voor de kinderen en het team en leidt af van de core business van de school.  

 

4.3 JAARWERKPLAN/ PLAN VAN AANPAK 

 

Zoals al eerder vermeld hebben wij in het jaar 2018-2019 geen jaarwerkplan gemaakt omdat het plan 

van aanpak al dekkend was voor de kwaliteitsverbeteringen die wij moesten doorvoeren.  
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Na het inspectieoordeel hebben wij als team een een flinke slag moeten slaan. Er zijn vergaande 

veranderingen doorgevoerd in het onderwijs waarvan het jaarlijks tussentijds toetsen van de leerlingen 

op de gebieden rekenen en taal het meest ingrijpend was. De beslissing om dit toch te gaan doen is 

uiteindelijk wel door het hele team gezamenlijk genomen.  

Het uitgangspunt bij aanpassingen was steeds dat we zo dicht mogelijk willen blijven bij het principe 

van democratisch onderwijs. Natuurlijk leren, gelijkwaardigheid, eigenaarschap en stemrecht zijn 

uitgangspunten waar we vanuit willen blijven werken.  

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij de volgende veranderingen doorgevoerd:  

Aanbod 

 Dagstart invoeren 

 Werken met modules voor rekenen en taal 

 Verbeterde focus op meesterschap wensen van de kinderen 

 Verbeterd lesrooster 

 Informeel leren meer zichtbaar maken voor leerlingen en leerkrachten en dit ook meer 

activeren 

Zicht op ontwikkeling 

 Invoeren van tussentijds genormeerde toetsen 

 Verbeterde aandacht op stagnerende cognitieve ontwikkeling (zorglijst aanpassen) 

 Referentieniveaus in Spectrovita inbouwen. 

Didactisch handelen 

 Jaarplan maken voor elk kind betere controle van meesterschap 

 Feedback systeem voor het team 

 Betere coaching vaardigheden bij het team stimuleren 

Kwaliteitszorg 

 Bredere evaluaties uitvoeren 

 Kengetallen vaststellen voor diverse onderdelen van ons onderwijs 

 Nieuw schoolplan maken 

 Betere uitstroom procedure 

Overig 

 Stopzetten van de vrij op te nemen vakantieweken voor ouders (dit is inmiddels gebeurd; de 

vakantie is nu voor iedereen tegelijk) 

 Vermelden van de eindtoetsresultaten in de schoolgids; de schoolgids wordt aangepast. 

 Vaardigheden op het gebied van gelijkwaardig communiceren verbeteren bij het team 

 

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn de meeste actiepunten gerealiseerd.  
 

Nog niet gerealiseerd zijn: 
 

 Informeel leren meer zichtbaar maken voor leerlingen en leerkrachten en dit ook meer 

activeren 

Het zichtbaar maken van het informeel leren willen wij doen aan de hand van de 21e -

eeuwse vaardigheden en de leerlijnen die hiervoor ontworpen zijn door de universiteit 
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van Wageningen. We zijn hier nog niet aan toegekomen door alle omstandigheden 

maar deze wens blijft nog steeds bestaan. 

 Referentieniveaus in Spectrovita inbouwen. 

Spectrovita wordt op dit moment herbouwd door ICT-ers. Het systeem zal straks 

sneller en veiliger zijn en er kunnen nieuwe functies ingebouwd worden waaronder 

een mogelijkheid om de referentieniveaus weer te geven. De planning is dat het 

nieuwe systeem volledig operationeel zal zijn in het nieuwe schooljaar.  

4.4 TUSSENTIJDSE GESPREKKEN 

Bij een zeer zwakke school volgt er een traject waarbij de school moet voldoen aan tussentijdse 

opdrachten van de inspectie. Wij hebben inmiddels twee van deze gesprekken gehad en alle 

tussentijdse opdrachten staan momenteel op voldaan behalve: 

 Eindtoets 2019 moet voldoende gemaakt worden 

Nog niet voldaan omdat de toets pas eind april is 

 

 De school geeft aan welke vaardigheidsgroei zij van individuele leerlingen en groepen 

leerlingen verwacht om uiteindelijk tot voldoende eindresultaten te komen 

Gedeeltelijk voldaan omdat we de groepsanalyses nog niet in beeld hebben. Hier 

wordt nog aan gewerkt. 

Verder heeft de inspectie mondeling aangegeven dat zij tevreden zijn met de vorderingen die de 

school tot nu toe heeft gemaakt. Het kwaliteitsonderzoek zal plaatsvinden op 13 mei. 

 

4.5 VERANTWOORDING AAN DERDEN 

Wij verantwoorden ons aan ouders, mr, personeel, raad van toezicht, inspectie en overheid. Alle 

partijen ontvangen de wettelijk vereiste stukken. Dit jaarverslag zal gestuurd worden naar het 

personeel, de mr, de rvt en de overheid.  
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5 PERSONEEL 

 

5.1 FUNCTIE EN TAKEN VERDELING 

Op onze school vinden wij het belangrijk om te kijken naar de talenten van mensen. Wij hebben een 

functieprofiel waarmee duidelijk wordt welke competenties en taken er horen bij een specifieke functie. 
De leadlink binnen het Holacratische besturingsmodel wijst rollen toe aan medewerkers. Maaike van 

Mourik was heel 2018 leadlink van de organisatie. Sommige rollen volgen als vanzelf uit de functie op 

basis van het functieprofiel van onze school en de cao. Andere rollen worden aan personeelsleden door 
de leadlink toegewezen op basis van motivatie en competentie.  

 
Binnen de het Holacratische besturingsmodel is er een rol P&O. Deze rol heeft als 

verantwoordelijkheden: 

 Uitvoeren van een zorgvuldige aanname procedure 
 Definiëren van de aanname procedure 

 Toetsen van de indiensttreding aan wetgeving 

 Up to date houden van het dossier 

 Communiceren met en naar betrokken partijen 

 Begeleiden van nieuw personeel 

 Toetsen aan de begroting 

 Formuleren van benodigde competenties met betrekking tot Democratisch onderwijs en 

natuurlijk leren 

 Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van teamleden 

Vanuit deze rol zijn er in 2018 gesprekken gevoerd met de teamleden. 

 

De rol P&O werd heel 2018 uitgevoerd door: 
Esther Snelders 

Maaike van Mourik 

5.4 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

De school heeft in 2018 € 10.000, - beschikbaar gesteld voor deskundigheidsbevordering van 
teamleden. Dit bedrag hebben we evenredig verdeeld onder teamleden. Teamleden mogen hun eigen 

potje opmaken, opsparen, overdragen aan een ander teamlid of alvast geld opmaken waar ze het jaar 

erna recht op hebben. Teamleden kunnen zelf kiezen waar zij zich verder in willen bekwamen en wat 
ze nodig hebben met als eis dat ieder moet kunnen verantwoorden dat het ten goede komt aan het 

werk op school. 
 

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering zijn er verder in 2018 verschillende acties ondernomen:  

 
 Deelname aan het platform democratische scholen 

 Er is een teamlid opgeleid als rots en water trainer 

 Er zijn cursussen gevolgd t.b.v. de aanpak bij faalangst 

 Er zijn cursussen gevolgd m.b.t. trauma, rouw, scheiding en verwerking bij kinderen 

 Er zijn cursussen gevolgd m.b.t. kernvisie, beelddenkers en hoogbegaafden 

 Team brede begeleiding door deskundigen t.b.v. de nieuwe AVG wet 

 Begeleiden van elkaar in de leren van elkaar kringen en collegiale overleggen 

 Er zijn collegiale visitaties geweest t.b.v. de verbetering deskundigheidsbevordering m.b.t. 

lesgeven en coachen van leerlingen 
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5.5 LANGDURIGE UITVAL 

In 2018 zijn er drie teamleden langdurig uitgevallen door medische omstandigheden. Twee daarvan zijn 
inmiddels hersteld en in goed overleg gestopt met het werk bij ons op school en hebben ander werk 

gevonden. Eén medewerker zit nog ziek thuis.  

 
De school is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Hierdoor kon er direct vervangen worden. De 

vervanging is wisselend opgevangen door overige teamleden die extra dagen konden werken en 
vervangers van buiten.  
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6 HUISVESTING  

6.1 FAZANTSTRAAT 2 

In de zomer van 2015 zijn we verhuisd naar onze huidig locatie. In het jaar 2015-2016 liep er een 

gebruikscontract met de gemeente over het gebruik van het pand. Het plan was om dat jaar te 
gebruiken om de overdracht in eigendom te regelen en het groot onderhoud even op te schorten. Aan 

het eind van dat schooljaar was er echter nog niks geregeld door de gemeente en zat de school met 

197 leerlingen in vier lokalen en waren drie van onze vier cv-ketels per direct afgekeurd wegens 
ouderdom. Wij hebben toen externe hulp gezocht bij Klasse Advies om mee te helpen om oplossingen 

te vinden voor het huisvestingsprobleem in de breedste zin. Inmiddels hebben we financiële middelen 
van de gemeente toegezegd gekregen zijn er al verschillende stappen genomen. Het pand is echter nog 

steeds niet in eigendom overgedragen.  

6.2 ONTWIKKELINGEN 

 

In 2018 zijn de volgende stappen gezet: 
 

 Een noodgebouw op het terrein van vijf lokalen en twee gesprekskamers vanaf maart 2017 tot 

heden. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de gemeente.  
 Een deel van de extra benodigde vierkante meters wordt gerealiseerd door de bouw van een 

zogenaamd hobbit unit op het terrein. In 2017 is vooral gewerkt aan de planning voor dit project 

en het verkrijgen van goedkeuring van de gemeente, welstandscommissie en het daarna 

rondkrijgen van de vergunning. De vergunning is in maart 2018 officieel geregeld en daarna is 
de bouw gestart. De verwachte datum dat we van deze ruimtes gebruik kunnen maken is mei 

2019. Een groot deel van 2018 was de helft van het schoolplein een bouwplaats. 
 Een ander deel van de extra benodigde vierkante meters zullen gerealiseerd gaan worden door 

verbouwingen aan het huidige pand. Door dit samen te plannen met de benodigde 

herstelwerkzaamheden kunnen er kosten bespaard worden. In 2018 zijn er concrete plannen 
verder uitgewerkt en is een vergunning voor deze aanbouw aangevraagd en toegezegd. Vanaf 

mei 2019 zal er in afwachting van Liander gestart worden met de bouw.  

 Een deel van het pand werd tot 1 oktober 2018 aan de onderwijsbestemming onttrokken en 

werd verhuurd aan de SKAR. Er zat een kinderopvang en BSO in. Per okt 2018 maakt de school 
gebruik van deze lokalen en heeft de jongste kinderen in deze vleugel ondergebracht. Het deel 

moet nog wel verbouwd worden en weer geschikt gemaakt worden voor onderwijs. Deze 
werkzaamheden zullen starten per april 2019. 

 Nadat de verbouwingen klaar zijn willen we het schoolplein opknappen en er een groen 

schoolplein van maken. We hebben hiervoor op drie plekken subsidie aangevraagd waarvan die 

van groene schoolpleinen (17.500 euro), het waterschap (5.000 euro) en inmiddels ook Jantje 
Beton zijn toegezegd.  

 De extra 5 ton voor achterstallig onderhoud is inmiddels (in 2018) door de gemeente toegezegd. 

Daarnaast bleek er toch ook nog asbest in het pand te zitten. Dit is in oktober 2017 gesaneerd. 
De kosten hiervoor hebben wij voorgeschoten en teruggestort gekregen.  

 De riolering onder het schoolplein is vervangen op kosten van de gemeente. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de riolering onder het gebouw niet vervangen is. Een onderzoek door 

een rioleringsbedrijf toont aan dat de afwatering niet steil genoeg is en er water in de buizen 
blijft staan. Dit leidt met regelmaat tot verstopping van de toiletten en hier is nog geen oplossing 

voor gevonden. 
 

 
De problemen die wij hebben gehad met de huisvesting hebben behoorlijke impact op de school gehad. 

Het heeft de kinderen in een onveilige situatie gebracht met klachten en een slecht inspectierapport tot 

gevolg. Het heeft de school ook veel geld gekost omdat wij veel dingen zelf uitbesteed hebben wat 
eigenlijk de taak van de gemeente Overbetuwe zou moeten zijn. De problemen zijn nog niet opgelost 
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maar er worden wel belangrijke stappen gezet en het er is zicht op een opgeloste situatie. In de tabel 
hieronder is een overzicht weergegeven van de ruimtebehoefte en waar we die ruimte willen gaan 

realiseren. 

 
 

 

Ruimtebehoefte op basis van 225 kinderen     

  Variabelen Aantal ll. M2   

Basis 200  200   

Per leerling 5,03 225 1132   

Ruimtebehoefte      1332   

Ruimte behoefte wordt als volgt ingevuld      

Beschikbare ruimte School volgens opgave en tekening 

gemeente     

Begane grond     591 M2 

Verdieping    143 M2 

     734 M2 

Af wegens noodzakelijke sloop berging   -20 M2 

Af wegens niet inzetbare m2 kelder   -22 m2 

Af wegen niet inzetbare zolder   -54 m2 

BVO huidige 

school     638 m2 

       

Beschikbare ruimte Skar volgens opgave en tekening gemeente     

Begane grond     256 m2 

Verdieping    82 m2 

     338 m2 

Werkelijk afmeting zolder gemeten   41 m2 

Gemeten BVO         

Af voorwerkelijk BVO-zolder    -41 m2 

BVO SKAR werkelijk   297 m2 

Beschikbaar         
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Totaal aan inzetbaar BVO ook volgens NEN 935 m2 

Te realiseren BVO Green unit 160 m2   160 m2 

Totaal aan m2 BVO    1095 m2 

         

Nog te realiseren BVO als uitbreiding op bestaand 237 m2 

Inzetbaar maken van zolderruimte    75   

Uitbreiding nieuwbouw bestaande permanente huisvesting  160 m2 

Restant      2 m2 

 

6.3 HUISVESTINGSPLAN 

Voor realisatie van voldoende huisvesting is een integraal investeringsplan opgesteld dat bestaat uit 

begroting van de kosten van de volgende voorzieningen 

1. Uitvoeren van planmatig onderhoud opdat het huidige gebouw de komende 15 jaar in een 

goede conditie is/blijft. 
2. Geschikt maken van het kinderopvangdeel voor onderwijs. 

3. Uitbreiden van de bestaande permanente bouw met 160m2 
4. Uitbreiden van de huisvesting met de Hobbit – unit van 160 m2 buiten het huidige bouwvlak. 

 

Voorzieningen 1,2,3, kennen een dusdanige samenhang1 dat het gewenst is om deze integraal uit 
te voeren en niet als losse onderdelen. 

De hobbit -unit wordt door gemeente in de omgevingsvergunning gezien als een tijdelijke voorziening, 

maar de uitvoering wordt zodanig dat deze voldoet aan de eisen van een permanente voorziening. Denk 

hierbij aan fundering en permanente installatietechnische voorzieningen zoals energieverbruik en 

energieneutraliteit. De gemeente is namelijk voornemens om over vijf jaar de status te veranderen van 

tijdelijk in permanent 2 zodat ook de Hobbitschool minimaal 15 jaar kan blijven staan. 

  

                                                             

1 Het uitvoeren van planmatige onderhoud aan installaties , dak  en goten, plafonds en  vloeren zal in samenhang moeten worden 
uitgevoerd om dubbele kosten te voorkomen en synergie voordeel te behalen 
2 Het veranderen van de status van tijdelijk naar permanent  gaat  via een partiële ontheffing van het bestemmingsplan, 
gemeentelijke taak. 
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Tabel investeringen en dekking 

 

 

Toelichting 

De kosten van de Hobbit - unit vallen hoger dan eerder begroot. Dit heeft te maken met dat de 

gemeente er in eerste instantie vanuit ging dat het een tijdelijke voorziening voor maximaal 5 jaar 

betrof, maar is tot inzicht gekomen dat het een permanente voorziening moet worden, die om ander 

voorzieningen vraagt (bv. een onderheide vloer en permanente installaties etc.)  

De kosten voor de permanente aanbouw vallen ook hoger uit door een verhoging van de 

normbedragen per 2019 en daartegenover de bedragen die wij toegezegd hebben gekregen vanuit de 

gemeente waarbij die normverhoging niet is meegerekend. 

6.4 DEKKINGSPLAN  

Onderwijshuisvesting kent twee bekostigingssystematiek.  

Bij stichting en of uitbreiding ligt de zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid voor bekostiging bij 

de gemeente.  
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Voor onderhoud en exploitatie ligt de verantwoordelijkheid bij schoolbesturen en die ontvangen 

middelen van het rijk. Daarvoor dient het gebouw wel in eigendom van de school te zijn gebracht.  

In het project Vallei spreken we over bestaande huisvesting die de gemeente wil overdragen aan een 

schoolbestuur. Jurisprudentie over deze overdracht zegt dat de gemeente een gebouw kan overdragen 

indien het in een goede conditie verkeerd dan wel dat door de gemeente de middelen beschikbaar 

worden gesteld om het gebouw voor een bepaalde periode in een goede conditie te houden. 

De bedragen die door de gemeente inmiddels beschikbaar zijn gesteld staan vermeld in de tabel.  

 

Afspraken die gekoppeld zijn aan deze bekostiging   

 Gemeente draagt bij aan onderhoud gebouw voor komende 15 jaar. Daarna wordt huisvesting huidige 

voorzieningen opnieuw bekeken. 

 Schoolbestuur is bouwheer bij onderhoud huidige gebouw, permanente uitbreiding 255 m2 en tijdelijke 

uitbreiding hobbitschool 

 Het  is de bedoeling van het schoolbestuur en de gemeente om de drie genoemde voorzieningen 

integraal te benaderen en realiseren. 

 Gemeente en schoolbestuur gaan daarbij uit van een integrale financiële beschikking inzake 

bekostiging. 

 De Vallei krijgt toestemming om het gezamenlijk budget in te zetten voor het uitvoeren van de losse 

onderdelen indien men er maar voor zorgt dat de school uiteindelijk over 1332 m2 bvo beschikt en 

men zelf de exploitatie de komende 15 jaar kan bekostigen uit rijksmiddelen 

 

Er wordt gewerkt met een sluitende begroting.  
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6 ONDERWIJS 

 

6.1 LEERMIDDELEN EN METHODES 

 

In samenspraak met de kinderen werd aanbod door leerkrachten verzorgd in de vorm van verschillende 
soorten lessen, cursussen, wrokshops, projecten, museumbezoek e.a. Dit aanbod is vaak 

vakoverstijgend. Alle leergebieden zoals beschreven in de kerndoelen zijn aan bod geweest. Het aanbod 
was zowel groepsgericht als individueel. Bij groepsgericht aanbod waren er meestal kinderen van 

verschillende leeftijden aanwezig. 

 
Taal en rekenen is gegeven in onder andere de vorm van module lessen waar wij zelf het materiaal 

voor hebben gemaakt. We hebben hiervoor wel methode materiaal aangeschaft om dit te kunnen doen 
en om gedeeltelijk mee te werken. Eigen gemaakt materiaal wordt voor de leerlingen gekopieerd. 

 

Aanbod werd ook verzorgd door de kinderen zelf. Kinderen kwamen met enthousiaste ideeën en deze 
werden met of zonder begeleiding uitgevoerd. Onze school is hiermee een levendige plek vol met 

activiteiten.  

6.2 ACTIVITEITEN 

Workshops en activiteiten 

In het jaar 2018 zijn er weer vele workshops aangeboden. We hebben natuurlijk meegedaan aan het 
techniek toernooi en zoals elk jaar hebben we ook meegedaan aan de mediamasters en de lego league. 

Er zijn regelmatig mensen van buiten gekomen om een aanbod te verzorgen. Zie hiervoor ook onze 
activiteiten lijst 2018  

 
Musea en excursies 

Zoals we al jaren gewend zijn op de Vallei hebben we ook in het schooljaar 2018 weer regelmatig 

uitstapjes gemaakt met leerlingen. Kinderen gaan regelmatig in kleine groepen op excursie. Er gingen 
regelmatig grotere en kleinere groepen naar musea, of kinderen gingen op werkbezoek bij een bedrijf.  

Kinderen organiseerden ook zelf uitstapjes, deden mee aan techniek wedstijden of gingen op kamp. 
 

Vertraagde week 

In het schooljaar 2018 is er vijf keer een vertraagde week ingepland. In de vertraagde weken waren er 
geen lessen maar wel werden er workshops verzorgd door externen. De leerkrachten/ coaches zijn dan 

vrij geroosterd om met elk van hun coachkinderen een leer en doe wensengesprek te voeren. Kinderen 
blikken samen met hun coach terug op de afgelopen periode en maken plannen voor de nieuwe periode.  

 

Activiteiten 2018 
 

Januari 
15 Crappy robots challenge (techniekwedstrijd alle leeftijden)  

18 Bright Ideas Challenge 8+  
25 Workshop Lichtschrijven  

29 Uitje naar Wageningen HUB, 30 kinderen Bright Ideas Challenge  

31 Presentatie/demonstratie Schoolvergadering Meesterschappers  
 

Februari 
5 Gastles Waterwachter groep 4-8 jaar 

8 Uitje Starwars tentoonstelling Utrecht  
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Maart 
20 Voorstelling Dansstorm Oost 8+  

26-29 Kuikens in de klas 

28 Theatervoorstelling kleuters De oude boom  
29 Ei-challenge (techniekwedstrijd, alle leeftijden)  

 
April 

6 Voice of De Vallei 

19 Junior Technovium  
 

Mei 
14 Gastles over geld  

14 Crappy robots challenge (techniekwedstrijd alle leeftijden)  
18 Sport- en speldag Democratische scholen  

22 Uitje Efteling 8+  

24 Uitje Land van Jan Klaassen jonge kinderen  
24 Uitje Junior Technovium 9+ (30 ll) 

 
Juni 

7 Techniektoernooi 

 
September 

3 Uitje Burgers Zoo  
20 Uitje naar appelboomgaard jonge kinderen  

 
Oktober 

11 Gastles over de ruimte door onderzoeker Christiaan Brinkerink van Universiteit Nijmegen 

22 Escape the Classroom  
25 Bosuitje jonge kinderen, met gids   

29 Bosuitje oudere kinderen Meinerswijk  
 

November 

2 Circusworkshop  
9 Circusworkshop  

16 Circusworkshop  
19-23 Mediamasters wedstrijd  

23 Circusworkshop  

24 First Lego league Wedstrijd Nijmegen  
29 Uitje Museum Beeld en geluid  

 
December 

4 Pepernotenschietmachine wedstrijd (techniekwedstrijd alle leeftijden)  
14 karateles  

14 Circusworkshop  

18 Uitje Junior Technovium  
19 Uitje openluchtmuseum  

19 Workshop kerststukjes maken  
19 Kerstfeest met Kerstcircus  
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7 OUDERS 

 

7.1 BETROKKENHEID BIJ ACTIVITEITEN 

Door de mogelijkheid om op school bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen nog even op de 

school een kopje koffie of thee te drinken is er veel contact met ouders. Ouders kunnen deelnemen aan 
de ouderkring, de MR of ze komen naar de ouderavonden. In 2018 was de betrokkenheid minder groot 

dan we gewend waren. We schrijven dit toe aan de aandacht die het team moest geven aan allerlei 
interne processen. We willen dit in de toekomst weer wat meer leven inblazen. 

 

Voor de overige informatievoorziening naar ouders zijn er verschillende methoden: 
 Ouders kunnen via een wachtwoord in het digitale leerlingvolgsysteem van hun kind komen. In 

het kader van de pedagogische driehoek kunnen ouders hier zelf ook tekst of beeldmateriaal 

van hun kind invullen.  
 We werken met Social Schools, een programma waarbij ouders en team makkelijk 

nieuwsberichten kunnen delen met elkaar. Dit programma vervangt de nieuwsbrieven. 

 Een aantal keer per jaar zijn er oudergesprekken/ spectrovita gesprekken tussen ouders, coach 

en leerling 

 Er vinden ouderavonden plaats die wordt voorgezeten en vormgegeven door de ouderkring. 

Een deel van het team van de school is altijd aanwezig om te vertellen hoe het gaat op school 
en om vragen te beantwoorden. 

 De ouderkring zorgt voor hulp op school zoals, pleinouders, moestuinouders of ouders die willen 

rijden bij excursies.  
 Er worden leren van elkaar kringen georganiseerd voor ouders om met elkaar te praten over 

onderwijs en opvoeding. 

7.2 MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (MR) 

Heel 2018 hadden wij een voltallige MR. Vanuit de ouderkring is er een regelement opgesteld en twee 

ouders en twee teamleden hebben zitting genomen in de MR. De MR neemt altijd deel aan de 

ouderavonden en overlegd met het bestuur. De MR heeft bevoegdheden conform de wettelijke 
richtlijnen. 

7.3 OUDERKRING. 

Alle ouders kunnen zitting nemen in de ouderkring. De ouderkring bestaat uit ouders die helpen. Ouders 

worden vanuit de ouderkring gesteund in omgaan met het concept van de school en met de opvoeding. 

Daarnaast zijn de ouders een bron van advies en ideeën om de school steeds verder te 
professionaliseren.  

 

7.4 KLACHTEN 

Er zijn in 2018 geen klachten van ouders geweest.  
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9 FINANCIËN 

9.1 MIDDELEN 

Heel 2018 was de school een overheid bekostigde school. Daarnaast betalen ouders een vrijwillige 

ouderbijdrage van 200,- per kind per jaar. In 2018 is er net als in voorgaande jaren geen sprake geweest 
van sponsorgelden. Heel 2018 hadden wij Cabo als administratiekantoor.  

9.2 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

De ouderbijdrage is €200 per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt gebruikt om de kosten 
van uitstapjes c.q. excursies te betalen. Het schooljaar waarover ouders een ouderbijdrage betalen loopt 

niet synchroon met het boekjaar.  
 

Niet alle ouders betalen de ouderbijdrage. Vanuit de school is er te weinig aandacht om ouders te laten 
betalen. Dit komt omdat er de afgelopen jaren andere prioriteiten lagen waar de aandacht naar toe 

moest gaan. Het binnengekomen bedrag en het begrote bedrag ligt daarom lager dan wat je op grond 

van de leerling populatie zou verwachten. In het schooljaar 2017-2018 heeft ongeveer een derde van 
de ouders de ouderbijdrage betaalt. In het schooljaar 2018-2019 is dit op het moment van schrijven 

lager maar het schooljaar is nog niet voorbij en de ervaring leert dat er ook altijd nog mensen zijn die 
aan het eind van het schooljaar pas betalen. Zodra er meer rust in de school is op andere gebieden 

verwachten wij dat er ruimte komt om meer aandacht te besteden aan het innen van de ouderbijdrage. 

We hebben het probleem inmiddels aangekaart bij de MR en hen verzocht om ons van passend advies 
te voorzien t.a.v. de ouderbijdrage. 

 
In de tabel een overzicht: 

 

2017-2018 2018-2019 

 €                               11.275,00   €                                   8.600,00  

  €                                 19.875,00  

ontvangst 2018  €                                 15.775,00  

Verschil  €                                   4.100,00  

  
 

9.3  MEERJARENBEGROTING 

In de meerjaren begroting is te zien dat we de komende jaren een tekort begroot hebben. Dit is te 
verklaren uit het feit dat we zijn gedaald in leerlingaantal en de verwachting dat we de komende jaren 

weer in leerlingaantal zullen groeien.  We hebben om die reden besloten om het aantal FTE’s niet te 
laten mee dalen en groeien maar te handhaven. Dit leidt ertoe dat we de komende jaren te veel 

personeel zullen hebben ten opzichte van ons leerlingaantal t-1. Het financieel begrotingstekort zullen 

we opvangen met onze algemene reserve.  

9.4  BEGROTING 2019 

De begroting voor 2019 is gemaakt voor onze school door Cabo en na vastgesteld door de Rvt.  

9.5  EERSTE INRICHTING 

Van de gemeente hebben wij in augustus 2014 geld ontvangen voor de eerste inrichting van onze 

school. Dit bedrag was gebaseerd op 50 leerlingen omdat wij die rond augustus ingeschreven hadden 
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staan. Op 1 oktober telde we 70 leerlingen. Hierdoor hadden we achteraf recht op meer geld en dit is 
door de gemeente toegekend voor het jaar 2015. In 2016 is er wederom een bedrag ontvangen voor 

de eerste inrichting. In 2017 en 2018 is er wederom geld beschikbaar gesteld voor de eerste 

inrichting. Zie tabel: 
 

Te ontvangen:  

 €                                       33.077,00   

 €                                       36.619,36   

 €                                       69.696,36   

 reeds gedeclareerd 25-10-2018:   

 €                                       26.664,93   

over  €                      43.031,43  

Ontvangst werkelijk  

 €                                       27.389,64   

over  €                      42.306,72  

 
 

Wij hebben daar in 2018 een deel van uitgegeven maar nog niet gedeclareerd. In 2019 zullen we de 

hobbit en het extra lokaal en de ruimtes op de zolder nog inrichten. 

9.6 BELEGGEN EN BELENEN 

 
De stichting heeft een treasury statuut. Dit document is door Helder onderwijs herzien in 2016 en 

voldoet aan de wettelijke normen. In 2016 bleek er nog een lening open te staan bij een medewerker. 

Deze is in 2018 geheel terugbetaald.  
 

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op 
uitstaande middelen. Voor direct beschikbare liquiditeiten heeft de stichting een spaarrekening bij de 

ING bank die momenteel vrijwel geen rente uitkeert. 
 

De reden dat wij hier geen actie op gezet hebben is dat goed onderwijs realiseren grotere prioriteit 

heeft dan het zoeken naar het beste rendement op het spaargeld. 
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9.7 CONTINUITEIT 

Continuïteitsparagraaf 42674    

     
Personele bezetting in FTE 2018 2019 2020 2021 

Management/directie 0,80 0,80 0,80 0,80 

Onderwijzend personeel 6,97 6,60 6,60 6,60 

Wetenschappelijk personeel         

Overige medewerkers 3,85 3,50 3,50 3,50 

     

Totaal aantal begrote fte's 10,90 10,90 10,90 10,90 

     

 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 177 137 140 150 

     
Balans 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA     
    Vaste activa     

          Immateriële vaste activa 0 0 0 0 

          Materiële vaste activa 4.207 4.001 2.301 1.601 

          Financiële vaste activa 0 0 0 0 

    Totaal vaste activa 4.207 4.001 2.301 1.601 

    Vlottende activa         

          Voorraden 0 0 0 0 

          Vorderingen 79.585 186.440 186.440 186.440 

          Effecten 0 0 0 0 

          Liquide middelen 987.878 850.034 638.834 558.234 

    Totaal Vlottende activa 1.067.463 1.036.474 825.274 744.674 

TOTAAL ACTIVA 1.071.670 1.040.475 827.575 746.275 

     
PASSIVA     
    Eigen vermogen     

          Algemene Reserve 559.223 553.023 440.123 358.823 

          Bestemmingsreserve publiek 0 0 0 0 

          Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0 

          Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0 

          Bestemmingsfonds privaat 0 0 0 0 

    Totaal Eigen vermogen 559.223 553.023 440.123 358.823 

    Voorzieningen 87.452 87.452 87.452 87.452 

    Langlopende schulden 0 0 0 0 

    Kortlopende schulden 424.995 400.000 300.000 300.000 

TOTAAL PASSIVA 1.071.670 1.040.475 827.575 746.275 
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Staat/Raming baten en lasten 2018 2019 2020 2021 

     
BATEN     

  Rijksbijdrage 1.037.514 904.600 812.200 852.500 

  Overige overheidsbijdragen en subsidies 11.832 3.000 3.000 3.000 

  Overige baten 17.275 8.000 8.000 8.000 

  College-, cursus- en examengelden 0 0 0 0 

  Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 

TOTAAL BATEN 1.066.621 915.600 823.200 863.500 

     
LASTEN     

  Personeelslasten 769.458 760.500 775.900 785.600 

  Afschrijvingen 6.784 2.900 1.700 700 

  Huisvestingslasten 71.103 76.200 76.200 76.200 

  Overige lasten 75.329 82.200 82.300 82.300 

TOTAAL LASTEN 922.674 921.800 936.100 944.800 

Saldo Baten en Lasten 143.947 -6.200 -112.900 -81.300 

Saldo financiële bedrijfsvoering 96 0 0 0 

Saldo buitengewone baten en lasten 21.114 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT 165.157 -6.200 -112.900 -81.300 

Incidentele baten en lasten         

     
 

        

       

       

Kengetallen: 
 

signalering 2018 2019 2020 2021 
 

Kapitalisatiefactor  … 1,00 1,14 1,01 0,86 
 

Solvabiliteit 1  (eigen 
vermogen/totaal vermogen) 

0,3 - 0,7 0,52 0,53 0,53 0,48 

 

Solvabiliteit 2  (eigen vermogen + 
voorzieningen /totaal vermogen) 

0,3 - 0,7 0,60 0,62 0,64 0,60 

 

Liquiditeit (current ratio) 1,00 2,51 2,59 2,75 2,48 
 

Weerstandsvermogen PO 0,05 - 0,20 0,52 0,60 0,53 0,41 

 

Weerstandsvermogen VO 0,10 - 0,40 0,52 0,60 0,53 0,42 
 

Rentabiliteit 0,00 0,15 -0,01 -0,14 -0,09 

 

 

Toelichting 
Het bestuur verwacht dat het leerlingaantal eerst stabiel blijft of mogelijk nog iets daalt en nadat de 

school weer in rustiger vaarwater terecht komt en de verbouwingen klaar zijn zullen we pas weer 
langzaam gaan groeien. Het aantal Fte’s zal in eerste instantie nog iets te hoog zijn voor het aantal 

leerlingen maar zal daarna meegroeien conform het aantal leerlingen.  

 
Het is niet gelukt om het gebouw in 2018 in eigendom over te nemen en we verwachten opnieuw dat 

dit in 2019 gerealiseerd zal zijn. We verwachten dat in 2020 alle verbouwingen gereed zijn.  
 

De meerjarenbegroting is ontleend aan de planning- en controle cyclus. 
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9.9 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

 
In 2018 lagen er risico’s op het gebied van de onderwijsinspectie. Na een intensief traject waarbij de 

inspectie onofficieel heeft laten doorschemeren dat de verbeteringen de goede kant op gaan verwachten 

wij het komende schooljaar weer een voldoende school te zijn. Hiermee zullen de risico’s op dat gebied 
verminderen. 

 
Er liggen ook risico’s op het gebied van huisvesting en verbouwingen. Dit wordt op dit moment 

gemonitord door een externe specialist op dat gebied waardoor de risico’s voor het schoolbestuur zoveel 
mogelijk worden afgedicht.  

 

Er zijn risico’s op het gebied van de ontwikkeling van het leerlingaantal. We hadden een grote wachtlijst 
maar deze is in de loop van 2018 redelijk opgedroogd. Dit is te wijten aan het slechte inspectierapport 

en de onrust rondom de huisvesting. We verwachten dat het leerlingaantal wel weer zal aantrekken in 
de toekomst maar dit is niet zeker. Voorlopig kunnen we het financieel tekort wat ontstaat makkelijk 

opvangen met onze reserve maar er zal wel aandacht moeten gaan naar dit risico.  

Zodra de onderwijsinspectie in mei weer een positief oordeel afgeeft zullen we ook de PR om leerlingen 
aan te trekken weer intensiveren.  

 

9.10 INTERNE BEHEERSING EN HORIZONTALE VERANTWOORDING 

Om te zorgen dat we financieel niet in de problemen komen zijn er een aantal afspraken gemaakt 

m.b.t. interne beheersing en horizontale verantwoording. 
 De raad van toezicht kijkt mee met de begroting, jaarverslag, jaarrekening en formatieplan. 

Ze geven advies en accorderen de stukken. 

 Bij aannemen van personeel werken we volgens het formatieplan of we overleggen het eerst 

met de raad van toezicht. 
 Uitgaven boven de € 10.000,- worden door middel van het vierogen principe geaccordeerd. 

 Teamleden die materialen willen bestellen kunnen dit vrij doen tot een bedrag van € 50,- 

 De directie heeft de rol financiën en houdt de ontwikkelingen m.b.t. de financiële stand van 

zaken in de gaten.  

 We maken gebruik van het administratiekantoor Cabo waar wij diverse zaken aan uitbesteden 

op het gebied van financieel en personeel 
 We zijn aangesloten bij het vervangingsfonds  

 

9.11 BELEID BEHEERSING INZAKE UITKERINGEN NA ONTSLAG 

Wij zijn aangesloten bij het vervangingsfonds om risico’s m.b.t. uitkeringen na ontslag af te dekken. 

Daarnaast zorgen wij voor voldoende reserve om risico’s te kunnen dekken.  

9.12 INZET EXTRA WERKDRUKMIDDELEN 

In 2018 is er door de overheid een bedrag beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. Dit bedrag 

hebben wij besteed door een extra teamlid aan te nemen voor 0,6 FTE die als onderwijsassistent 

teamleden gedurende de dag kan aflossen zodat ze pauze kunnen nemen. Daarnaast doet zij 

administratief werk en kunnen teamleden haar vragen om bepaalde administratieve taken over te 

nemen. De beslissing om de middelen op deze manier in te zetten is genomen op advies en met 

goedkeuring van de MR en rvt. 

 



Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€
Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 toegenomen met 105.186       

Toename resultaat t.o.v. 2017 is grotendeels toe te rekenen aan een stijging van de Rijks-

bijdragen en afname van advieskosten.

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2018

Het werkelijke resultaat 2018 bedraagt 165.157       

Het begrote resultaat 2018 bedroeg 60.500         
104.657       

Het verschil is als volgt te verklaren:

3.1 De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot, mede door verhoging van de personele bekostiging 33.514         

2017-2018 en 2018-2019. Hierin zijn de CAO afspraken en werkdrukmiddelen meegenomen.

Daarnaast is er een niet begrote nabetaling personele groei 2016-2017 ontvangen.

3.2 Overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit vanwege een niet begrote vergoeding 9.832           

voor advieskosten Inspectrum, schoolbegeleiding en een subsidie praktijkleren van RVO.

3.5 Overige baten zijn hoger vanwege niet begrote overige baten en hoger dan begrote 9.275           

ouderbijdragen.

5 Financiële baten zijn hoger vanwege niet begrote rentebaten. 96                

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2018 52.717         

4.1 Personeelslasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er iets 29.258         

meer FTE's zijn ingezet dan begroot. Daarnaast is de werkelijke GPL hoger doordat het 

effect van de cao-stijging hoger is dan begroot en is er in april een bestuurstoelage 

betaald die niet was begroot, deze toelage komt ten laste van de private reserve.

Overige personeelslasten lager dan begroot door onder andere lagere lasten extern personeel

en overige personele lasten. Daarnaast is er een niet begrote bonusuitkering over 2017 van

het Vervangingsfonds en een positieve correctie op de door Helder onderwijs opgenomen 

reservering vakantie uitkering.

4.2 Afschrijvingen zijn lager dan begroot, de begrote investeringen worden deels vergoedt in het 216-              

kader van eerste inrichting.

4.3 Huisvestingslasten zijn lager dan begroot. Dit vanwege lager dan begrote uitgaven voor 15.797-         

herstelonderhoud, het onderhoud wordt nu deels vergoed door de gemeente. Daarnaast is 

er een positieve afrekening energielasten ontvangen over het jaar 2017.

4.4 Overige lasten zijn lager dan begroot. Met name deskundigenadvies, de begrote kosten 44.071-         

hebben deels betrekking op de lopende huisvestingsprojecten en worden vergoed door de

gemeente. Daarnaast zijn er minder uitgaven voor inventaris, ICT en bijdrage samenwerkings-

verband. Accountantskosten vallen lager uit omdat de werkelijke kosten voor de controle 

2017 lager zijn dan het gereserveerde bedrag.

9 Buitengewoon resultaat 21.114         

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2018 51.940-         

Recapitulatie:

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2018 52.717         

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2018 51.940-         
104.657       
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2018 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 2.694€         

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2018 investeringen gepland voor een bedrag van 15.000€       

Langlopende leningen

Per balansdatum 31-12-2018 zijn er geen langlopende leningen.

Ondertekening

Datum: 

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei

Handtekening bestuurder:

………….
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Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 1,00 is voldoende.

Vlottende activa € 1.067.463     
Kortlopende schulden € 424.995        2,51 5,22 5,44 4,50

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk.

Eigen vermogen en voorzieningen € 646.675        
Balanstotaal € 1.071.670     0,60 0,81 0,82 0,78

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 165.157        
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.066.717     0,15 0,06 0,15 0,24

Kapitalisatiefactor

Een kengetal om te signaleren of misschien een deel van het kapitaal niet of

inefficiënt benut wordt voor de vervulling van de onderwijstaken. 

Balanstotaal minus boekwaarde gebouwen en terreinen en privaat vermogen € 1.071.670     
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.066.717     1,00 0,56 0,51 0,46

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk

Eigen vermogen € 559.223        
Totale baten € 1.066.621     0,52 0,40 0,38 0,37

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting

wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk

Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen € 71.103          
Totale lasten € 922.674        0,08 0,08 0,11 0,07
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Kengetallen

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen / baten * 100% € 1.037.514  97,3 % 98,1 % 98,6 % 93,8 %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 11.832        1,1 % 0,8 % 0,2 % 2,8 %

Overige baten / baten * 100% - 17.275        1,6 % 1,1 % 1,2 % 3,5 %

Financiële baten / baten * 100% - 96               0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.066.717  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

Personeelslasten / totale lasten * 100% € 769.458      83,4 % 80,5 % 76,9 % 83,4 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 6.784          0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,2 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 71.103        7,7 % 7,9 % 10,6 % 6,8 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 75.329        8,2 % 11,3 % 12,1 % 9,6 %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 922.674      100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 137             

Rijksbijdragen per leerling € 1.037.514  € 7.573   € 5.484    € 4.366   € 3.007   

Overige overheidsbijdragen per leerling - 11.832        - 86        - 44         - 8          - 88        

Overige baten per leerling - 17.275        - 126      - 63         - 53        - 111      

Financiële baten per leerling - 96               - -           - 1           - 2          - -           
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.066.717  € 7.785   € 5.592    € 4.429   € 3.206   

Lasten per leerling

Personeelslasten per leerling € 769.458      € 5.616   € 4.228    € 2.900   € 2.039   

Afschrijvingen per leerling - 6.784          - 50        - 21         - 12        - 6          

Huisvestingslasten per leerling - 71.103        - 519      - 413       - 401      - 165      

Overige lasten per leerling - 75.329        - 550      - 592       - 458      - 234      

Financiële lasten per leerling - -                  - -           - -            - -           - -           
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 922.674      € 6.735   € 5.254    € 3.771   € 2.444   
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Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de jaar-

verslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) en de beleidsregels WNT van toepassing 

zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs welke 

gelijk is aan de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen 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 in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Activiteiten

De Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 9148620.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van basisonderwijs aan leerplichtigen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Met ingang van 2006 zijn de investeringen in meubilair, ICT en onderwijsleerpakket op de balans gewaardeerd tegen  

de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 500

gehanteerd. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven en afschrijvingen vinden plaats vanaf moment

ingebruikname. Investeringssubsidies die ontvangen zijn worden in mindering gebracht op de investering.

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

ICT 3 jaar

Inventaris en apparatuur 10 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Meubilair 20 jaar

Afschrijving eerste waardering geschiedt op basis van het jaarlijkse vergoedingsbedrag OCW/EZ minus de

werkelijke afschrijvingslast in het betreffende boekjaar.

Investeringssubsidies

Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaf van materiële vaste activa worden in mindering gebracht 

op de investeringen

Eigendom

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de 

gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.

Planmatig groot onderhoud met een meerjaren karakter wordt geactiveerd volgens de componentenbenadering.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van 

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Grondslagen (vervolg)

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve

gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan

worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden

voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die

voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie

van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening jubilea

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen

te worden betaald. De voorziening is conform uitspraak PO-raad 2010 bepaald op basis van € 690 per FTE

per jaareinde.

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 5 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt

ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties,

toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de

geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar

toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

hebben.

Rijksbijdragen OCW/EZ

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is

verlopen op de balansdatum.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra 

personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei blad 38



Grondslagen (vervolg)

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend 

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffende op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 

en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op 

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Per 31 december 2018 bedraagt de dekkingsgraad van de Stichting Pensioenfonds ABP 97,0% (31-12-2017: 104,4%).

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden en bedroeg per 31 december 2018 103,8%

(31 december 2017: 101,5%).

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk

te maken.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. 

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 4.207           8.297           

4.207           8.297           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 79.585         78.176         

1.7 Liquide middelen 987.878       480.963       

1.067.463    559.139       

Totaal activa 1.071.670    567.436       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 559.223       394.065       

2.2 Voorzieningen 87.452         66.246         

2.4 Kortlopende schulden 424.995       107.125       

Totaal passiva 1.071.670    567.436       
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Staat van baten en lasten 

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.037.514    1.004.000    970.744       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 11.832         2.000           7.802           

3.5 Overige baten 17.275         8.000           11.140         

Totaal baten 1.066.621    1.014.000    989.686       

Lasten

4.1 Personeelslasten 769.458       740.200       748.333       

4.2 Afschrijvingen 6.784           7.000           3.786           

4.3 Huisvestingslasten 71.103         86.900         73.055         

4.4 Overige lasten 75.329         119.400       104.747       

Totaal lasten 922.674       953.500       929.921       

Saldo baten en lasten 143.947       60.500         59.765         

5 Financiële baten en lasten 96                -                   206              

Resultaat 144.043       60.500         59.971         

9 Buitengewoon resultaat 21.114         -                   -                   

Resultaat 165.157       60.500         59.971         

Resultaatbestemming

Algemene reserve centraal budget 176.448       60.500         59.971         

Bestemmingsreserve privaat 11.291-         -                   -                   
165.157       60.500         59.971         

Een analyse van de verschillen tussen de werkelijke en de begrote bedragen is te vinden op blad 40.
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Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 143.947       59.765         

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 6.784           3.786           

- mutaties voorzieningen 21.206         25.935         

27.990         29.721         

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 1.409-           31.230-         

- Langlopende schulden -                   -                   

- kortlopende schulden 317.870       25.613         

316.461       5.617-           

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 488.398       83.869         

Ontvangen interest 96                206              

Betaalde interest -                   -                   

Buitengewoon resultaat 21.114         

21.210         206              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 509.608       84.075         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 2.694-           -                   

Desinvesteringen in financiële vaste activa -                   -                   

2.694-           -                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                   -                   

Aflossing langlopende schulden -                   -                   

-                   -                   

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties eigen vermogen -                   -                   

-                   -                   

Mutatie liquide middelen 506.914       84.075         

Beginstand liquide middelen 480.963       396.888       

Mutatie liquide middelen 506.914       84.075         

Eindstand liquide middelen 987.878       480.963       
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Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen Cumulatieve

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvest. Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

afschrijvingen 1-1-2018 2018 2018 2018 2018 Aanschafprijs 31-12-2018 31-12-2018

€ € € € € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT 9.502         6.424         3.078         2.694         -                 -                 5.772         12.196       12.196       -                 

Inventaris en apparatuur 6.194         975            5.219         -                 -                 -                 1.012         6.194         1.987         4.207         

15.696       7.399         8.297         2.694         -                 -                 6.784         18.390       14.183       4.207         

1.2.3 Leermiddelen

Leermiddelen -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal materiële vaste activa 15.696       7.399         8.297         2.694         -                 -                 6.784         18.390       14.183       4.207         
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2018 31-12-2017

€ €

1.5 Vorderingen

1.5.2 OCW/EZ

Lumpsumvergoeding boekjaar 44.247         51.479         

1.5.6 Overige overheden

Vorderingen gemeente 1.383           15.960         

1.5.7 Overige vorderingen

Diverse nog te ontvangen bedragen 27.241         4.733           

27.241         4.733           

1.5.8 Overlopende activa

Rente spaarrekening 92                -                   

Vooruitbetaalde bedragen 6.622           6.004           

6.714           6.004           

Totaal vorderingen 79.585         78.176         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

ING Zakelijke rekening NL19 INGB 0006 4059 46 731.286       240.090       

ING spaarrekening NL19 INGB 0006 4059 46 181.008       180.802       

Rabobank NL48 RABO 0137 4470 27 58.959         43.419         

Rabobank spaarrekening NL46 RABO 1337 2785 72 16.625         16.621         

Kas -                   31                

Totaal liquide middelen 987.878       480.963       
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 382.774       176.448       -                   559.223       

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Verenigingskapitaal 11.291         11.291-         -                   -                   

Totaal eigen vermogen 394.065       165.157       -                   559.223       

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2018 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € €

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Jubilea 6.246           1.206           -                   -                   7.452           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud 60.000         20.000         -                   -                   80.000         

Totaal voorzieningen 66.246         21.206         -                   -                   87.452         

Kortlopende Langlopende Langlopende Totaal

deel < 1 jaar deel > 1 jaar deel > 5 jaar

€ € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 483              1.932           5.037           7.452           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud -                   80.000         -                   80.000         

483              81.932         5.037           87.452         
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2018 31-12-2017

€ €

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 25.281         20.172         

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen december 27.002         25.339         

Premies PF december 1.959           1.303           

Premies VF december 2.183           1.715           

31.144         28.357         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

ABP december 7.034           7.397           

2.4.9 Overige kortlopende schulden

Accountantskosten jaarrekening 2.500           4.500           

Advies en ondersteuning -                   6.400           

Zorgmiddelen samenwerkingsverband -                   3.500           

Nog te betalen facturen 13                -                   

Overige nog te betalen bedragen 2.243           2.493           

4.756           16.894         

2.4.10 Overlopende passiva

Netto salarissen 636              3.343           

Nog te besteden subsidie Zij-instroom 10.174         10.174         

Gemeente inzake huisvesting 324.565       -                   

Aanspraken vakantie-uitkering 21.405         20.788         

356.780       34.305         

Totaal kortlopende schulden 424.995       107.125       
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

Verplichting

Ingangsdatum per jaar

contract looptijd (incl. BTW)

CABO Administratieve dienstverlening 1-1-2018 2 jaar 10.668        

Klasse Advies Advieswerkzaamheden 1-9-2017 1 jaar 40.878        

Van Dalen Installatietechniek Hobbitschool 16-5-2018 1 jaar 50.082        

Van Swaay Bouw Hobbitschool 1-5-2018 1 jaar 13.911        

Dennis Picard Ruwbouw Hobbitschool 10-5-2018 1 jaar 6.887          

Duurzame inzetbaarheid

In de CAO PO zijn een aantal afspraken opgenomen rondom duurzame inzetbaarheid van personeel

en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling betreffende de duurzame inzetbaarheid

geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur.

Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling

BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor de financiële

verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar 2018.

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid

in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd.

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden.

Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor

ouderenverlof.

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een

plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het

waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de

hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze

plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening

houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans).

Aangezien er over het kalenderjaar 2018 niet wordt gespaard kan er per ultimo 2018 geen voorziening

worden gevormd.
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

3.1 Rijksbijdragen 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 1.000.323    969.300       924.990       

3.1.2.2 Overige subsidies OCW/EZ niet geoormerkt -                   -                   9.826           

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen SWV 37.191         34.700         35.928         
1.037.514    1.004.000    970.744       

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 8.332           2.000           5.215           

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 3.500           -                   2.587           
11.832         2.000           7.802           

3.5 Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 15.775         8.000           10.540         

3.5.6 Overige 1.500           -                   600              
17.275         8.000           11.140         

   

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen* 733.757       670.500       686.950       

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.206           600              5.935           

4.1.2.2 Extern personeel 30.864         36.000         34.002         

4.1.2.3 Overige personele lasten 23.813         33.100         29.618         

4.1.3 Uitkeringen 20.182-         -                   8.172-           
769.458       740.200       748.333       

   

FTE's: 11,05            10,90            10,70            

* Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 541.633       494.939       510.117       

Sociale lasten 126.282       115.395       112.211       

Pensioenpremies 65.842         60.166         64.622         
733.757       670.500       686.950       

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 6.784           7.000           3.786           

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur -                   -                   -                   

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 9.635           23.000         15.244         

4.3.4 Energie en water 17.387         20.700         20.379         

4.3.5 Schoonmaakkosten 20.136         20.100         14.922         

4.3.6 Heffingen 938              100              55                

4.3.7 Overige huisvestingslasten 23.007         23.000         22.455         
71.103         86.900         73.055         
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 16.933         47.400         46.428         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 29.283         38.600         36.097         

4.4.4 Overige lasten 29.113         33.400         22.222         
75.329         119.400       104.747       

   

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 96                -                   206              
96                -                   206              

   

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 436              6.500           6.529           

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   -                   

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst -                   -                   -                   
Accountantslasten 436              6.500           6.529           

De post accountantskosten bevat in 2018, naast de vooruit opgenomen kosten voor de controle jaarrekening 

2018 ( € 2.500), ook werkelijke kosten controle 2018 (€ 1.016) en een correctie op de stelpost 2017 (€ -3.080).
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel 691.779       687.600       605.180       

800070 Prestatiebox 34.283         32.600         25.973         

800090 Lumpsumvergoeding groeiformatie 8.943           -                   46.146         

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 127.815       111.600       100.410       

820000 Materiële instandhouding 137.503       137.500       147.281       

1.000.323    969.300       924.990       

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

831000 Lerarenbeurs/Zij-instromers -                   -                   9.826           

3.1.3 Rijksbijdrage SWV

837000 SWV inzake passend onderwijs 37.191         34.700         35.928         

Totaal rijksbijdragen 1.037.514    1.004.000    970.744       

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

840000 Overige gemeentelijke bedragen 8.332           2.000           5.215           

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

850000 Overige overheidsbijdragen 3.500           -                   2.587           

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 11.832         2.000           7.802           

3.5 Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen

862000 Ouderbijdragen 15.775         8.000           10.540         

3.5.6 Overige

869900 Overige baten 1.500           -                   600              

Totaal overige baten 17.275         8.000           11.140         
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 

400000 Loonkosten algemeen -                   -                   686.950       

400100 Loonkosten directie 72.456         70.200         -                   

400200 Loonkosten OP 456.017       435.900       -                   

400300 Loonkosten OOP 178.174       164.400       -                   

706.647       670.500       686.950       

411900 Loonkosten vervanging VF 22.815         -                   -                   

411950 Loonkosten vervanging eigen rekening 4.295           -                   -                   

733.757       670.500       686.950       

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

412500 Dotatie voorziening jubilea 1.206           600              5.935           

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

413000 Extern personeel 30.154         35.000         33.206         

413200 Vrijwilligersvergoedingen 710              -                   -                   

413100 Schoolbegeleidingsdiensten -                   1.000           796              

30.864         36.000         34.002         

4.1.2.3 Overige personeelslasten

414000 Scholing 23.842         20.000         24.781         

414100 Arbodienst contract 2.061           -                   -                   

414400 Bonus Vervangingsfonds 6.314-           -                   4.762-           

414600 Dienstreizen 21                500              248              

414800 Werving en selectie personeel -                   200              -                   

415000 Feesten en jubilea 480              500              -                   

415200 Kantinekosten 3.236           2.500           3.431           

416100 Verzekeringen personeel -                   1.400           -                   

416900 Overige personele lasten 675-              7.000           5.398           

416950 Werkkostenregeling 1.162           1.000           522              

23.813         33.100         29.618         

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkeringen Vervangingsfonds 20.182-         -                   8.172-           

419200 Uitkeringen UWV -                   -                   -                   

20.182-         -                   8.172-           

1.000           
Totaal personeelslasten 769.458       740.200       748.333       
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

423000 Afschrijving ICT 5.772           4.000           3.167           

424000 Afschrijving meubilair -                   300              -                   

424700 Afschrijving inventaris en apparatuur 1.012           2.100           619              

425000 Afschrijving leermiddelen -                   600              -                   
Totaal afschrijvingen 6.784           7.000           3.786           

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.3 Onderhoud

433000 Herstelonderhoud 3.483           18.000         13.274         

433010 Onderhoudscontracten 2.229           2.000           -                   

433070 Beveiliging 3.923           2.500           1.970           

433100 Verzekering huisvesting -                   500              -                   

9.635           23.000         15.244         

4.3.4 Energie en water

434000 Energie 16.906         20.000         19.687         

434400 Water 481              700              692              

17.387         20.700         20.379         

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 17.481         16.000         12.759         

435400 Schoonmaakartikelen 975              2.500           565              

435800 Containerkosten 1.680           1.600           1.598           

20.136         20.100         14.922         

4.3.6 Heffingen

436000 Publiekrechtelijke heffingen 938              100              55                

4.3.7 Overige huisvestingslasten

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 20.000         20.000         20.000         

437000 Tuinonderhoud 3.007           3.000           2.435           

438000 Overige huisvestingslasten -                   -                   20                

23.007         23.000         22.455         

Totaal huisvestingslasten 71.103         86.900         73.055         
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2018 2017

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Administratiekantoor 11.408         10.900         15.534         

441120 Accountantskosten 436              6.500           6.529           

441500 Deskundigenadvies 4.227           30.000         24.365         

441600 GOVAK-gelden en arbeidsmarktmiddelen 862              -                   -                   

16.933         47.400         46.428         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur 3.504           2.000           642              

442200 Onderhoud inventaris en klein inventaris 1.994           7.000           4.123           

442300 Kantoorbenodigdheden 54                200              1.822           

455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen 15.547         15.500         15.175         

455100 Verbruiksmateriaal ICT 2.465           8.000           8.606           

455110 ICT hardware 2.292           2.000           1.896           

455200 Verbruiksmateriaal culturele vorming 735              -                   -                   

456300 Licenties ICT-leermiddelen 2.675           3.800           3.809           

457000 Toetsen 17                100              24                

29.283         38.600         36.097         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 1.050           700              585              

446100 Portikosten -                   -                   14                

446200 Contributies en abonnementen 2.888           2.000           992              

446300 Verzekeringen 793              2.100           2.025           

447000 Representatie en PR 471              1.000           170              

447200 Juridische bijstand 20                300              313              

449400 Bijdragen aan samenwerkingsverband 5.843           15.000         10.332         

449500 Sportdag en vieringen 554              1.500           1.077           

449600 Reizen en excursies 8.726           8.000           4.332           

449700 Leerlingenzorg 2.418           1.500           1.090           

449900 Overige kosten 5.834           500              936              

456000 Bibliotheek / mediatheek -                   500              -                   

472000 Bankkosten 516              300              356              

29.113         33.400         22.222         

Totaal overige lasten 75.329         119.400       104.747       

   

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten

870000 Rentebaten banken 96                -                   206              

Saldo financiële baten en lasten 96                -                   206              

   

9 Buitengewoon resultaat

880000 Buitengewone baten* 21.114         -                   -                   

Buitengewoon resultaat 21.114         -                   -                   

* Buitengewone baten betreft de vergoeding van de gemeente Overbetuwe voor de huisvestingslasten

van de SKAR over de periode 1 agustus 2015 tot oktober 2018. Deze kosten zijn ten onrechte door de

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei betaald.
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Overzicht verbonden partijen

Statutaire Juridische Statutaire Contract- Contract- Onroerende Overige Deelname Consolidatie

Naam vorm zetel onderwijs onderzoek zaken

€ € Ja/Nee % Ja/Nee

Samenwerkingsverband 25-06 PO. Stichting Arnhem - -                   -                   Ja -                   N
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Verantwoording subsidies OCW met/zonder bestedingsverplichting

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

Omschrijving bedrag van ontvangen t/m de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar nog niet geheel afgerond

€ €

Subsidie zij-instroom 2018 842484-1 19-5-2017 20.000             20.000             X

totaal 20.000             20.000             

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving bedrag van ontvangen t/m totale kosten te verrekenen

de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

€ € € €

-                       

totaal -                       -                       -                       -                       

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving bedrag van saldo ontvangen in totale kosten saldo nog te besteden

de toewijzing 01-01-2018 verslagjaar 31-12-2018 ultimo verslagjaar

€ € € € €

-                             

totaal -                       -                       -                       -                       -                             
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

 

Mevrouw M. van Mourik Directeur 2018 1/1-31/12 0,800 nee ja 52.086€           7.401€        59.487€        88.800€      -€                     59.487€     

2017 1/1-31/12 0,800 nee ja 48.454€           7.010€        55.464€        85.600€      -€                     55.464€     

Toezichthoudende topfunctionarissen

De heer G.L. Slot Voorzitter 2018 1/1-31/12

2017 1/1-31/12

Mevrouw E.A. Klaver Leden 2018 1/1-30/6

2017 1/1-31/12

De heer A.M. Bolijn Leden 2018 1/1-31/12

2017 1/1-31/12

2. Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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-/- 
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einde 
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dienst-

verband in 

FTE
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum 31-12-2018 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2018

belangrijk beïnvloed zouden hebben.
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(voorstel) Bestemming van het exploitatieresultaat

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten 2018 bedraagt positief € 165.157  

Hiervan is te bestemmen voor:

Algemene reserve € 176.448  

Bestemmingsreserve privaat € -11.291   

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei blad 58



Ondertekening van de jaarrekening

Vaststellen/Goedkeuren van de jaarrekening

Bestuurders:

Mevrouw M. van Mourik

De heer G.L. Slot

De heer A.M. Bolijn

Plaats, datum

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei blad 59











Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei

Bestuursnummer: 42674

Inschrijvingsnummer KvK: 9148620

Bestuur:

Voorzitter: Mevrouw M. van Mourik

Overige leden: Mevrouw E. Snelders

Mevrouw T.T.E. Volckmann

Raad van Toezicht

Voorzitter: De heer G.L. Slot

Leden: Mevrouw E.A. Klaver

De heer A.M. Bolijn

Scholen

Naam: Basisschool de Vallei

Adres: Fazantstraat 2

Postcode/plaats: 6665 AX Driel

Brinnummer: 30XC

Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 2017 2016

30XC Basisschool de Vallei 137             177             197             
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