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1. Voorwoord
Beste lezer,
Het voelt bijzonder om het bestuursverslag van 2020 te schrijven. In het onderwijs gebeurt in een kalenderjaar
normaliter al genoeg. Het jaar 2020 gaat echter de boeken in als extra bijzonder. Het was een tijd vol zorgen
om gezondheid, trots op de veerkracht en digitale ontwikkeling. Woorden als “afstandsonderwijs”, “hybride
onderwijs”, “spatschermen”, “looproutes” en vele anderen deden hun intrede in het onderwijsjargon. Het was
ook een jaar waarin we ons met elkaar verbonden voelden. We hadden samen de verantwoordelijkheid voor
het door laten gaan van het onderwijs.
Corona
Het moge duidelijk zijn Corona heeft het jaar 2020 gedomineerd en is daar in 2021 nog niet mee geëindigd.
Op 16 maart sloten de schooldeuren voor de eerste keer. De zorgen om kwetsbare kinderen, de gezondheid
van de medewerkers en de kinderen namen hand over hand toe. Het was met grootst mogelijke trots dat we
getuige waren van de bocht van 180 graden die de schoolteams van Talent Primair op onderwijskundig vlak
maakten. Binnen een mum van tijd waren de scholen omgeschakeld naar thuisonderwijs. De continue
doorontwikkeling van het thuisonderwijs naar afstandsonderwijs verliep op elke school anders, maar de
leercurve bij alle scholen was buitengewoon steil.
Er waren natuurlijk veel zorgen om de besmettelijkheid en de snelheid waarmee het virus om zich heen greep.
Het verdient een groot compliment aan de teams dat zij ten tijde van zorg en stress toch bereid waren om een
stap naar voren te doen en het onderwijs aan de kinderen voortgang te laten vinden.
De heropeningen, aanpassingen van de protocollen en het herontwerpen van het onderwijs heeft veel
gevraagd van iedereen. Het heeft ons ook veel gebracht. Er is met ICT als belangrijkste instrument veel
geleerd.
Jaarplan
De voortgang van het jaarplan kwam door alle corona-perikelen ook onder druk te staan. Met een aantal
aanpassingen zijn er toch heel wat mooie verbeteronderwerpen aangepakt:
Er is een op maat gemaakte audit opgezet voor de scholen van Talent Primair. Er zijn leerteams opgericht
voor ‘achterstanden’ en rekenen. De ontvangst en begeleiding van nieuwe medewerkers zijn weergegeven in
een kwaliteitskaart. De binnenkring Professionalisering is in het leven geroepen.
Het onderwerp burgerschap hebben we moeten uitstellen.
Toetreding van de BMS
Per 1 september 2020 is de Bussumse Montessorischool (BMS) toegetreden tot Talent Primair. De fusie is
heel soepel verlopen. Voor beide partijen is er een wederzijds voordeel om met elkaar verder te gaan. Voor
Talent Primair was het op onderwijskundig vlak een verrijking om weer een Montessorischool te verbinden aan
Talent Primair. Daarnaast heeft de toetreding van de BMS een positief effect op de gemiddelde schoolgrootte
van Talent Primair. Voor de BMS was het interessant om met Talent Primair te fuseren om gebruik te kunnen
maken van de faciliteiten die een grotere onderwijsorganisatie kan ontplooien.
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Ziekteverzuim
We zijn in 2020 geconfronteerd met een flink oplopend ziekteverzuimpercentage. Er zijn mensen die
moeizaam re-integreren na getroffen te zijn door uiteenlopende klachten. Helaas zijn er ook mensen dusdanig
ziek geworden dat verwacht wordt dat ze niet meer terug kunnen keren binnen Talent Primair.
Kosten
In de jaarrekening zullen we uiteenzetten hoe het financiële kant van 2020 is verlopen.
Inspectie van het Onderwijs
Het zou vanwege de dominantie van Corona bijna onbenoemd blijven, maar in 2020 is er ook een bestuurlijke
Inspectie van het Onderwijs geweest. De Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat het bestuur op
alle onderdelen een voldoende heeft.
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur.
Roel Hoogendoorn & Fije Hooglandt
College van bestuur Talent Primair

Reageren op het bestuursverslag?
Uw vragen en reacties over of naar aanleiding van dit bestuursverslag worden op prijs gesteld. U kunt deze
richten aan info@talentprimair.nl.
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2. Het schoolbestuur
2.1 Organisatie
Contactgegevens bestuurskantoor
● Talent Primair
● Bestuursnummer: 41367
● Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR Huizen
● 035 - 5257578
● info@talentprimair.nl
● www.talentprimair.nl
Overzicht scholen
De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf
Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair is het bevoegd gezag van 25
scholen (25 locaties, 23 brinnummers). 1
Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is vormgegeven in de Stichting Basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek (werknaam Talent Primair). Onze stichting is op 1 september 2010 ontstaan door een
samenvoeging van twee stichtingen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 32095223.
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van Talent Primair ziet er als volgt uit:

1

5

Zie bijlage 1 voor een overzicht van onze scholen.
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Governance
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het college van bestuur werkt volgens
deze code en er wordt niet van afgeweken. De betrokken gemeenten van de onderwijslocaties van Talent
Primair hebben ook hun toezichthoudende rol vastgelegd in de statuten van de regiegroep waarin de
gemeenten zich verenigd hebben.
Hier vindt u het managementstatuut van de Stichting.
Functiescheiding
De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van Talent
Primair, evenals voor de naleving van de branchecode governance die door hen zijn onderschreven. De
governance codes en – structuur zijn uitgangspunt voor het doen en laten van de raad van toezicht en het
college van bestuur en vormen tevens het beoordelingskader. Bij de stichting is het two-tier (duallistisch
bestuurssysteem) model van toepassing, waarbij de raad van toezicht toezicht houdt op het uitgevoerde
beleid van het bestuur.
De raad van toezicht laat zich waar nodig adviseren door de Vereniging van Toezichthouders in
OnderwijsInstellingen (VTOI-NVTK).
Bestuur
Binnen Talent Primair houdt een raad van toezicht, bestaande uit vijf leden, toezicht op het college van
bestuur. Het huidige bestuur bestaande uit: de heer R. Hoogendoorn voorzitter college van bestuur en
mevrouw F.H. Hooglandt, lid college van bestuur, zijn aangesteld door de raad van toezicht.
Samenstelling raad van toezicht
In 2020 hebben twee leden - vanwege het verstrijken van hun termijn - afscheid genomen van de raad van
toezicht.
In de eerste helft van 2020 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Functie

Naam

Benoemingsdatum

Voorzitter

Mevrouw drs. G.H.H. Vaes

1 september 2019

Vice voorzitter

De heer dr. ing. C.J. Brouwer

1 september 2019

Lid

De heer drs. A. Najib

24 september 2016

Lid

Mevrouw mr. M.L. Daarnhouwer - Beers

11 juni 2016

Lid

Mevrouw M.C.J. Mulder - Dijkman RA

1 januari 2020

Lid

De heer drs. H.J. Spronk

1 januari 2020
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In de tweede helft van 2020 nam de heer drs. A.Najib afscheid van de raad van toezicht en zijn plek is per 1
september 2020 ingevuld.

Functie

Naam

Benoemingsdatum

Voorzitter

Mevrouw drs. G.H.H. Vaes

1 september 2019

Vice voorzitter

De heer dr. ing. C.J. Brouwer

1 september 2019

Lid

Mevrouw M.C.J. Mulder - Dijkman RA

1 januari 2020

Lid

De heer drs. H.J. Spronk

1 januari 2020

Lid

Mevrouw drs. C.P.M. van Oorschot

1 september 2020

De voorzitter noch de leden van de raad bekleden functies of nevenfuncties waardoor belangenverstrengeling
met de activiteiten van de raad van toezicht kan optreden. Een overzicht van de nevenactiviteiten

Naam

Nevenfunctie

Mevrouw drs. G.H.H. Vaes

· Lid Raad van Advies INHOLLAND Haarlem
· Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Amstelland en
Meerlanden

De heer dr. ing. C.J. Brouwer

·
·
·
·
·
·
·

De heer drs. H.J. Spronk

· Bestuurslid Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders
Beroepsonderwijs (VKBBO)
· Bestuurslid MBOexcellent
· Boardlid Human Capital Agenda, Economic Board Utrecht

Mevrouw drs. C.P.M. van Oorschot

·
·
·
·

Mevrouw M.C.J. Mulder RA

· Lid raad van toezicht MBO Amersfoort

Voorzitter bestuur Financieel Fit Rivierenland
Voorzitter Tech Express
Lid Stuurgroepen Bedrijfsvoering en Facilitair MBO-raad
Lid Economic Board Rivierenland (*)
Assessor en examiner WISP (APMG)(*)
Samenwerkingspartner Open Innovation Academy (*)
Eigenaar C.J. Brouwer Consultancy (*)

Bestuurslid en voorzitter Depositogarantiefonds
Bestuurslid en voorzitter Stichting Beleggers Compensatiefonds
Lid Stichtingsraad Netspar
Lid Adviesraad Erasmus Platform for sustainable value creation

(*) bezoldigd
Voor een volledig overzicht van de werkwijze en werkzaamheden, verwijzen wij u naar het verslag intern
toezicht 2020.
Gemeenschappelijke medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Talent Primair wordt gevormd door
afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de basisscholen van Talent Primair. Dit zijn bij voorkeur
ouderleden of personeelsleden uit de MR’en, maar een MR kan ook een ouder of leerkracht van de school
8

afvaardigen die geen MR-lid is. In dat geval worden duidelijke afspraken gemaakt over de interne informatieuitwisseling. Alle scholen binnen de stichting mogen een GMR-lid leveren.
Helaas waren net als voorgaande jaren ook in 2020 niet alle scholen in staat om een afgevaardigde te vinden
voor de GMR, maar het is goed om te merken dat het medezeggenschapswerk op alle Talent Primair-scholen
de aandacht heeft waardoor het aantal GMR-leden sinds september wel is gestegen.
Per 1 augustus heeft de Bussumse Montessorischool zich aangesloten bij Talent Primair en direct ook een
GMR-lid afgevaardigd. De aangesloten basisscholen zijn OBS Blaricum (Blaricum), OBS Bijvanck (Blaricum),
SWS de Catamaran (Loosdrecht), OBS Comenius (Naarden), OBS Curtevenne (Kortenhoef), OBS de
Godelinde (Naarden), OBS Graaf Floris (Loenen aan de Vecht), OBS Hobbedob (Weesp), OBS Kamperfoelie
(Huizen), OBS Koningin Emma (Bussum), OBS de Linde (Loosdrecht), OBS Meester Kremer (Nederhorst den
Berg), OBS De Ploeg (Laren), OBS de Triangel (Weesp), OBS de Tweemaster (Nigtevecht), OBS de
Vinkenbaan/OBS PC Hooft (Muiderberg/Muiden), OBS de Zuidwend (Eemnes), Bussumse Montessorischool
(Bussum), Larense Montessorischool (Laren), Dr. Maria Montessorischool (Huizen), Montessorischool De
Gouden Kraal (Huizen), 2e Montessorischool (Huizen) en Jenaplanschool De Sterrenwachter
(Loosdrecht/Hilversum).

Bijeenkomsten
Gedurende een groot deel van 2020 waren verschillende coronamaatregelen van kracht. De GMR heeft de
vergaderroutine en -faciliteiten hierop aangepast en biedt leden de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan
de vergaderingen. De GMR is in de eerste helft van 2020 (schooljaar 2019-2020) twee keer bijeengeweest
voor een overlegvergadering. De bespreekpunten uit de aprilvergadering, die is geannuleerd vanwege de
eerste lockdown, zijn in een mailronde afgehandeld. Om de basiskennis over het financiële reilen en zeilen van
scholen te vergroten is door de controller van Talent Primair in februari een workshop (G)MR-financiën
gegeven.
In de tweede helft van 2020 (schooljaar 2020-2021) heeft de GMR twee keer een overlegvergadering belegd
en is in september een opstart-werkvergadering georganiseerd. Verder hebben de drie commissies hun
werkplan besproken en een jaarplanning opgesteld. De workshop (G)MR-financiën is in oktober herhaald.
Deze had net als de jaarlijks terugkerende GMR-cursus voor startende en ervaren (G)MR-leden in november
gezien de geldende coronamaatregelen een geheel digitale vorm. De cursusavond is verzorgd door een
trainer van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Gezien de goede ervaring met de gecombineerde GMRcursus voor startende én ervaren GMR-leden is de cursus ook dit jaar opengesteld voor nieuwe MR-leden van
de aangesloten scholen. Het is goed om kennis over het medezeggenschapswerk te borgen en te verdiepen.
In 2020 hebben we tweemaal overlegd met de voorzitter en enkele leden van de raad van toezicht. In februari
is een afvaardiging van de GMR aanwezig geweest bij de vergadering van de raad van toezicht en in
september hebben de voorzitter en drie nieuwe leden van de raad van toezicht een bezoek gebracht aan de
GMR. Daarnaast worden de notulen van de vergaderingen uitgewisseld, zodat we wederzijds op hoofdlijnen
op de hoogte zijn van de gang van zaken.
Een afvaardiging van de GMR heeft geparticipeerd in de Benoemingsadviescommissie voor de nieuwe leden
van de raad van toezicht. Ook is de GMR vertegenwoordigd in verschillende binnenkringen en de Arbocommissie van Talent Primair. Deze commissie is in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd advies
te geven over arbo-gerelateerde zaken en stelt onder andere het Sociaal Jaarplan van de stichting op.
Taakverdeling
De GMR had tot aan de zomer van 2020 een voltallig Dagelijks Bestuur. Dit bestond uit:
Rudolph Donkers, ouderlid van de Godelindeschool, als voorzitter
Maartje van der Wilt, leerkracht Sterrenwachter Loosdrecht, als vicevoorzitter
Judith van den Boom, leerkracht De Zuidwend, als algemeen lid
Carin Smits, extern notulist, als ambtelijk secretaris. Zij is geen stemgerechtigd lid van de GMR.
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Omdat Maartje met ingang van 1 september 2020 bij een andere stichting is gaan werken, is een vacature
ontstaan. Deze wordt per februari 2021 ingevuld door de benoeming van Cornelie Voorink, ouder van de
LMS.
Onderwerpen waarop instemming of advies is verleend:
April 2020
- Bestuursformatieplan 2020-2021 (instemming PGMR/advies OGMR - positief, in schriftelijke consultatieen stemronde): de GMR is blij met de gewijzigde opzet van het BFP, de hoeveelheid informatie die het
biedt en de leesbaarheid ervan. Net als in de voorgaande jaren zijn het risico op een grote uitstroom door
natuurlijk verloop en de krapte op de arbeidsmarkt en het behouden en duurzaam inzetten van
medewerkers belangrijke aandachtspunten. Het BFP bevat verschillende maatregelen om grip op deze
ontwikkelingen te krijgen en te houden.
Juni 2020
Bestuurlijke fusie BMS (instemming): van de MR'en van zeventien scholen is een positief advies
ontvangen over de bestuurlijke fusie met de BMS. De GMR volgt unaniem dit positieve advies en stemt in
met de bestuurlijke fusie. Het is duidelijk dat Talent Primair geen actieve groeiambitie heeft, maar wel van
de situatie gebruik maakt als de gelegenheid zich voordoet
Beleid bovenschools aannemen in het kader van het lerarentekort (instemming)
Functieboek Talent Primair en onderliggende documenten (het herziene Functiehuis OOP en directies,
en het voorstel Vergoeding onderwijsassistent) (instemming)
Regeling Persoonlijke vergoedingen cao PO 2019-2020 (instemming)
Jaarrekening 2019 (ongevraagd advies met aandachtspunten)
Oktober 2020
Wijziging GMR-reglement (op verzoek van de GMR): artikel 3, lid 2b van het reglement wordt als volgt
gewijzigd: “De medezeggenschapsraad van een school bestaat conform de WMS uit ten minste vier
leden, te weten twee personeelsleden en twee ouderleden. Dit minimum geldt, als de situatie hierom
vraagt, ook voor grotere scholen.”
Halfjaarrapportage 2020 (ongevraagd advies met aandachtspunten): de GMR steunt de inzet van het
college van bestuur op een kwaliteitsslag in het financiële planningsproces, zodat de regiefunctie rond de
uitnutting van de begroting goed kan worden uitgeoefend.
December 2020
- Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2021-2024 (positief advies met een aantal duidelijke
aandachtspunten en zorgen): de GMR vraagt aandacht voor de stelselwijziging in de financiering van het
kort ziekteverzuim, het ERD en de stijging van het ziekteverzuim, het tot nu toe ontbreken van personele
kengetallen en het kleinescholenbeleid. Daarnaast doet de GMR de aanbeveling om de cijfers te
normaliseren. Dit geldt ook voor de Kwartaalbegrotingen. Door de eenmalige tegenvallers te benoemen
ontstaat een beter zicht op de structurele tekorten.
Het volledige jaarverslag 2020 van de GMR is te vinden op de website.
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2.2 Profiel
In deze paragraaf beschrijven we onze missie, visie en kernwaarden.
Missie en visie: Talent staat primair!
Vier fundamentele elementen vormen het gemeenschappelijk draagvlak van onze missie: talenten
ontwikkelen, het beste voor de omgeving, autonomie in verbondenheid en goed werk.
Talenten ontwikkelen
Wij bieden kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden om hun talenten te ontwikkelen en hun eigen plek in
de maatschappij in te nemen. Vanuit een positief zelfbeeld bieden we leerlingen kansen en mogelijkheden hun
eigen talenten te verkennen, te ontwikkelen en in te zetten. We zetten daarbij in op brede ontwikkeling. De
landelijk vastgestelde kerndoelen voor het primair onderwijs maken we op maat van het kind.
We stimuleren creatief denkvermogen zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en
handelen, wat in toenemende mate leidt tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Op onze scholen is
veel aandacht voor het leren leren, het kunnen zien van samenhang in informatie en het kunnen maken van
keuzes hierin.
Voortdurend innoveren we ons aanbod gericht op vaardigheden die in deze eeuw van belang zijn. We leren
daarbij van en voor de toekomst. Zo verwerven kinderen functionele kennis en vaardigheden en kunnen zij op
een ontspannen manier een ongewisse toekomst tegemoet treden.
Ons onderwijs boeit en maakt kinderen nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. We gaan daarbij voor
blijvende verwondering en inspiratie voor alle kinderen!
Passend onderwijs is voor ons geen landelijke wetgeving maar een kans om elk kind tot leren te brengen.
Het beste voor de omgeving
We maken het verschil voor onze naaste(n), onze leefomgeving en onze aarde. Dit leren we onze kinderen,
maar doen we ook zelf. Een van de grootste verantwoordelijkheden is dat kinderen en volwassenen zorg voor
elkaar hebben, voor de wereld waarin wij leven en het behoud van onze aarde.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zorgen we ervoor dat onze scholen breed toegankelijk zijn. Vanuit
historisch en statutair perspectief zorgen we in ieder
geval voor het in stand houden en bevorderen van openbaar en bijzonder neutraal onderwijs (Montessori-,
Dalton- en Jenaplan- onderwijs).
Autonomie in verbondenheid
Toenemende autonomie van de leerlingen is een middel en een doel, evenals het vanuit een gezond
zelfvertrouwen streven naar weerbaarheid, samenwerken en sociale verbondenheid. Zo leggen we een goede
basis voor de motivatie tot levenslange, persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Ook onze medewerkers werken vanuit autonomie in verbondenheid. Medewerkers stellen hun bezieling,
passie en vakmanschap in dienst van onderwijs dat de kinderen boeit. Zij werken daarin vanuit een
professionele autonomie en binnen gemeenschappelijke kaders.
Intern leren we vooral samen in het werk. We werken vanuit een systemische benadering hecht samen. Wij
werken vanuit openheid, respect en vertrouwen.
Vanuit goede relaties, zowel intern als extern, dragen we met elkaar bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.
De goede relatie met ouders en opvoeders is cruciaal.
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Goed werk
We zijn gedreven het goede te doen. We zijn nieuwsgierig en samen zoekend hoe die opgave in te vullen.
Goed onderwijs is ons vertrekpunt, beter onderwijs is ons doel. Vakmanschap en passie zijn daarbij nodig om
te komen tot onderwijs dat boeit en hoge opbrengsten levert.
Data en observaties zijn voor ons voortdurend het startpunt voor reflectie, analyse en verbetering.
Kwaliteitszorg is een opdracht aan alle betrokkenen.
Onze kernwaarden
In onze missie en visie verwoorden we waar we voor staan: de reden van bestaan van de scholen van Talent
Primair. In onze kernwaarden geven we aan wat men in ons handelen mag verwachten bij het realiseren van
onze missie en visie.
Het belang van het kind centraal
Iedere volwassene die bij Talent Primair werkt, stelt onvoorwaardelijk de belangen
van de kinderen centraal. Alle andere belangen zijn hier dienstbaar aan. Bij elke
afweging op het niveau van het individuele kind, op klassenniveau, schoolniveau en
stichtingsniveau wordt dit uitgangspunt toegepast. Op deze wijze staat de leerling
daadwerkelijk centraal en hebben we betekenis voor elke leerling.
Vertrouwen
Leerlingen krijgen binnen onze scholen voldoende ruimte en vertrouwen voor hun
eigen ontwikkeling. Ook voor volwassenen is er ruimte om hun eigen bijdragen te
leveren aan goed onderwijs en zijn er volop mogelijkheden voor een eigen,
voortdurende professionele ontwikkeling.
Samenwerking
Gemeenschap, openheid, respect en vertrouwen krijgen binnen de stichting volop ruimte. Vanuit goede
relaties, zowel intern als extern, dragen we met elkaar bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. De goede relatie
met ouders en opvoeders is cruciaal. Solidariteit wordt op alle niveaus nagestreefd: tussen individuen, tussen
scholen en breder ook buiten onze organisatie.
Creatief en nieuwsgierig
Om te kunnen leren, vernieuwen en ondernemen biedt Talent Primair volop
mogelijkheden voor denken buiten bestaande kaders; door het stimuleren van
creatief en nieuwsgierig denken liggen verrassende, nieuwe oplossingen binnen
bereik. Leerlingen die met de ontwikkeling van deze vaardigheid de school
verlaten, kunnen daardoor adequaat anticiperen en positief bijdragen aan een
betere en veranderende wereld.
Enthousiasme
Vanuit innerlijke diepe betrokkenheid zorgen we samen voor boeiend onderwijs,
waar kinderen graag in werken en spelen. Optimisme en doorzettingsvermogen
paren we aan arbeidsvreugde voor medewerkers en kinderen.
Verantwoordelijkheid
Bij Talent Primair liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Een van de grootste
verantwoordelijkheden is dat kinderen en volwassenen zorg hebben voor elkaar. Sociaal bewustzijn en
solidariteit moeten daarom zichtbaar zijn ten voordele van de gezamenlijke zorg voor de wereld.
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Strategisch beleidsplan
In ons koersplan staat omschreven waar we de komende vier jaar aan willen werken. We onderscheiden acht
thema’s. Per thema beschrijven we waar we over vier jaar willen staan. Dit is onze gedurfde en gedroomde
werkelijkheid. Op basis daarvan formuleren we onze kerndoelen. Daarna geven we bij elk thema aan hoe we
gaan werken om die kerndoelen te realiseren. (In aparte planningen is dit verder geconcretiseerd en in de tijd
uitgezet.) Die strategie is echter niet in beton gegoten. We willen ieder jaar samen opnieuw bepalen welke
stappen we het beste kunnen zetten.
De eerste twee thema’s zijn gericht op het onderwijs zelf, het primaire proces. Hoe het onderwijs wordt
vormgegeven valt overwegend binnen de autonomie van onze afzonderlijke scholen. Daarmee is het minder
nadrukkelijk onderdeel voor een bovenschoolse koers. Toch zijn er faciliteiten en kaders gezamenlijk en/of
bovenschools te ontwikkelen die behulpzaam zijn voor scholen.
De overige thema’s gaan over de condities waaronder wij met z’n allen sturen op de kwaliteit van het primaire
proces, zoals personeelsbeleid, communicatie, samenwerking met de ketenpartners, ICT, kwaliteitszorg en
financiën.
Het hele koersplan vind je op onze website of bekijk deze video.
Toegankelijkheid & toelating
Wij zijn een stichting met openbaar onderwijs en zijn dus voor iedereen toegankelijk.

2.3 Dialoog
In onze missie en visie hechten we waarde aan samenwerking op alle niveaus van de organisatie. We leggen
de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, van leerling tot bestuur. Dit echter altijd vanuit
subsidiariteit: nabijheid en dienstbaarheid van en aan de ander. Systemisch denken en samenwerking zijn
cruciaal voor op nog hoger peil brengen van de onderwijskwaliteit.
In 2020 werd dit onder meer zichtbaar in:
● Netwerken op functie en taak: interne begeleiders en ICT-ers komen een aantal keren per jaar bijeen
voor gezamenlijke professionalisering.
● De directeuren zetten binnen en buiten de directeurenraad in op samenwerking en uitwisseling.
● Werken met binnen- en buitenkringen: op een aantal terreinen functioneren binnenkringen. In een mix
van directies, leraren, bureaumedewerkers en GMR-leden wordt beleid voorbereid en geëvalueerd.
Buitenkringen, directeurenraad, GMR en bestuur toetsen het werk van deze binnenkringen en gaan
er verder mee aan de slag.
● Samenwerking met partijen buiten Talent Primair: met verschillende besturen hebben we
samenwerkingsovereenkomsten om te komen tot samenwerkingsscholen of IKC’s.
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Verbonden partijen
Organisatie of groep

Omschrijving

Regiegroep gemeenten

De gemeenten waar de scholen van TP gesitueerd zijn hebben zich verenigd in
een regiegroep. (gemeente Blaricum, Eemnes, Laren, Huizen, Hilversum,
Gooise Meren, Wijde Meren, Stichtse Vecht, Huizen en Weesp)

RTC Transvita

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het
Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die
willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement,
personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

RAL / RAP

Regionale Aanpak Lerarentekort / Personeelstekort. TP neemt deel aan deze
verzameling van regionale besturen om gezamenlijk het lerarentekort tegen te
gaan. Er is een gezamenlijke subsidie ontvangen om dit vorm te geven.

Hogeschool Utrecht

TP en Hogeschool Utrecht zijn partners in opleiding voor voltijd-, deeltijd- en zijinstromende studenten.

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband

Omschrijving

Unita

22 onderwijslocaties vallen onder het samenwerkingsverband Unita. TP neemt
hierin deel aan verschillende projectgroepen.

Passenderwijs

2 onderwijslocaties vallen onder het samenwerkingsverband Passenderwijs. TP
neemt deel aan de directeurenbijeenkomsten en de IB-ers nemen deel aan
inhoudelijke werkgroepen.
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3. Verantwoording beleid
3.1 Onderwijs & kwaliteit
In deze paragraaf beschrijven wij hoe wij kwaliteit definiëren en hoe wij die kwaliteit hebben gerealiseerd in het
dit verslagjaar. Dit doen achtereenvolgens voor het onderwijsleerproces, de behaalde resultaten én de
kwaliteitszorg.

3.1.1 Onderwijsleerproces
Hoe definiëren wij onderwijskwaliteit bij TP?
Onze visie op onderwijs luidt als volgt: vanuit een positief zelfbeeld en autonomie ontwikkelt elk kind de eigen
talenten. Talent Primair biedt daarvoor de juiste pedagogische mix van autonomie, relatie en competentie. De
kinderen verkeren in de scholen in een veilige leeromgeving: ze worden uitgedaagd door onderwijs dat hen
boeit. Wij gaan ervan uit dat kinderen willen leren. De leerkracht helpt hen via een doordachte mix van
materiaal, leeromgeving, instructie en werkvormen naar ‘het punt’ waar het leren kan gebeuren. Leren vindt
meestal plaats via momenten van ongemak en kost moeite. Leerkrachten weten dat en helpen en motiveren
leerlingen om toch naar dat ‘punt van moeite’ te gaan. Zij zorgen voor een zo groot mogelijke kans op succes.
Dat succes maakt leren leuk. Door dit onderwijs wordt bij de kinderen de passie voor levenslang leren
gestimuleerd omdat kinderen weten hoe zij zich door momenten van ‘niet meer weten’ kunnen slaan en hoe
belonend dat is.
Voor de definitie van onderwijskwaliteit betekent dit dat het leerstofaanbod is gericht op een ononderbroken
ontwikkeling, het past dus bij de leerbehoefte van leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs en
helpt hen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfsturing.
Leraren geven motiverend les, zij doen dit op basis van een goede analyse van waar de kinderen zich
bevinden ten opzichte van de leerlijn. Bovendien weten zij hun lessen aan te passen aan specifieke
onderwijsbehoeften. Kinderen krijgen steeds stimulerende feedback zodat zij zelf weten wat de volgende stap
in hun leerproces is. Dit alles leidt tot in ieder geval voldoende leerresultaten.
Kinderen voelen zich veilig en gezien. De school is een samenleving waarin zorg voor elkaar is en voor de
buitenwereld.
Onze scholen voldoen uiteraard aan de wet primair onderwijs, dus ook aan de kwaliteitsvereisten die daar
genoemd staan. Die wet schrijft bovendien voor dat scholen hun eigen ambities hebben (opgeschreven in het
schoolplan).
Hoe staat de kwaliteit van het onderwijsleerproces ervoor?
De kwaliteit van het didactisch handelen
De kwaliteit van lesgeven brengen onze scholen onder andere in kaart met behulp van
tevredenheidsvragenlijsten die wij om het jaar afnemen. Die zijn in 2020 niet afgenomen. In deze paragraaf
baseren we ons op Inspectie van het Onderwijsonderzoek bij een aantal van onze scholen.
De Inspectie van het Onderwijs heeft in de winter van 2020 op zeven scholen een onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van het didactisch handelen (standaard OP3). Deze standaard vormt de kern van de vraag: krijgen
leerlingen goed les?
Alle zeven scholen zijn voldoende op deze standaard beoordeeld. Kinderen krijgen op deze scholen dus op
een voldoende manier les.
Eén van de scholen, de Gouden Kraal, is breder onderzocht. Op deze school bleek het didactisch handelen
weliswaar voldoende, maar heeft het team onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en is het
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daarmee dus ook niet goed in staat om het onderwijs goed af te stemmen op de kinderen. Deze school is
daarom nu een ‘onvoldoende’ school.
De Gouden Kraal was bij ons al één van onze zogenaamde ‘aandachtscholen’. De school zat dus reeds in een
verbetertraject. Dit verbetertraject hebben we geïntensiveerd. Dit houdt in dat het team en directie heel
scherp met elkaar hebben geanalyseerd wat de cultuurelementen zijn die verbeteringen steeds zo kwetsbaar
maken; we meer begeleiding bij de school hebben gezet én we strakke afspraken hebben gemaakt die we
vanuit het bestuur iedere vijf weken bespreken.
Onderwijs ten tijde van Corona
Thuisonderwijs in de lente
In april/mei hebben we met alle scholen contact gezocht en hebben we hen gevraagd hoe ze hun
thuisonderwijs hadden ingericht. Deze bevraging had ook tot doel om hen te ondersteunen en om goede
voorbeelden uit te wisselen. Uit deze rondgang komt het volgende beeld naar voren:
Ongeveer driekwart van de scholen heeft Google Classroom ingezet, met name in de bovenbouw. Dit is de
omgeving waarin ze werk klaar kunnen zetten voor de leerlingen. Ouders en kinderen kregen een dag- of
weekschema van het te maken werk. 90% van de scholen gebruikte een combinatie van papieren
lespakketten en digitale middelen. Bijna de helft van de scholen is begonnen met louter herhalingsstof. Dat gaf
hen de gelegenheid om het thuisonderwijs verder op te tuigen. Eenmaal goed opgestart, ontstond er steeds
meer contact met de leerlingen via online tools en werd er ook online instructie gegeven. Soms door middel
van instructies die van tevoren waren opgenomen, soms real time via Meets.
Enkele leraren voelden zich daar kwetsbaar om in de digitale wereld zichtbaar te zijn met hun instructies en
kozen ervoor om instructiefilmpjes van internet te halen.
De helft van onze scholen had structureel en interactief contact met de leerlingen via Meets. Twintig procent
was dit nog aan het ontwikkelen. De rest verzorgde het contact liever via van tevoren opgenomen lessen of
via de mail of social schools.
Het organiseren en geven van thuisonderwijs was een proces, waarin scholen een ontwikkeling hebben
doorgemaakt. Scholen gaven aan dat ze nog erg aan het zoeken waren naar de goede vorm van
thuisonderwijs, en wellicht ondersteuning konden gebruiken. De werkgroep thuisonderwijs heeft een website
gemaakt met daarop verschillende vormen van ondersteuning, zoals; webinars, tools, leuke ideeën en
websites, aanwijzingen voor digitale didactiek.
Samenvattend: gegeven de uitzonderlijke tijd die het was, zijn wij trots op hoe de teams in korte tijd voortgang
aan het onderwijs hebben weten te geven. Er heerste een sfeer van ‘we gaan ervoor’ en ontwikkelen samen
een manier om de kinderen zo goed mogelijk te bereiken. We zien dat ook terug in de resultaten.
Hybride onderwijs na de zomer
Bij hybride onderwijs gaan we ervan uit dat het onderwijs veelal plaats onafhankelijk gegeven kan worden. Als
het kan, is er fysiek contact, maar als dat onmogelijk is dan kan er ook online gewerkt worden. Denk
bijvoorbeeld aan een lerares die vanuit huis instructie geeft aan haar leerlingen die op school zijn. Of een
leerling die vanuit thuis meekijkt in de klas en de lessen gewoon mee kan doen via een Meet. Het gaat hier
dus niet om een model dat snel uit de kast wordt gehaald in een noodsituatie, hybride onderwijs is het
organisatiemodel voor onderwijs voor elke dag.

We hebben in het najaar met alle scholen gesproken over de mate waarin ze vorm weten te geven aan
hybride onderwijs. Ook hebben we hen bevraagd over de mate waarin ze last hadden van de disrupties van
corona en de stress die daarvan ondervinden. Tussen die twee bleek een omgekeerd verband. We zien dat
scholen die het meest gebukt gingen onder corona-stress het minst in staat bleken vorm te geven aan hybride
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onderwijs. De digitale vaardigheden in die teams zijn ook vaak het laagst, of men beschikt onvoldoende over
hardware zoals Chromebooks voor de kinderen.
Uit onze bevraging kwam het volgende beeld naar voren over de mate waarin scholen aan de slag zijn gegaan
met hybride onderwijs. We hebben binnen de stichting zeven scholen die voorlopers zijn. Dat wil zeggen dat
ze het werk in een digitale omgeving georganiseerd hebben waar leerlingen dus - ongeacht waar ze fysiek zijn
- bij kunnen. Op die scholen kunnen kinderen dus zowel op school als thuis direct aan de slag. Er worden
online instructies gegeven. Soms ook heel mooi als een verlengde of herhaalde instructie. Bovendien krijgen
kinderen goede feedback in zowel google classroom als via de adaptieve methoden waarmee zij werken.
Een even zo groot aantal scholen is nog zoekend en zet elementen in van hybride onderwijs. Soms doen ze dit
pas als een leerling al drie dagen thuis zit. Of er zitten grote verschillen tussen de leraren. Vier scholen hadden
nog niets ontwikkeld. Daar waren andere prioriteiten. Deze scholen hebben we extra steun geboden nu zij
opnieuw thuisonderwijs moeten neerzetten.

3.1.2 Onderwijsresultaten
Door corona is de eindtoets po niet afgenomen in 2020. Hierdoor hebben we geen zicht op de eindresultaten
van onze leerlingen. Om toch enig zicht te krijgen op de leerresultaten hebben we andere bronnen bekeken.
We hebben vergelijkingen getrokken tussen resultaten op het leerlingvolgsysteem. Ook kunnen we het niveau
van de basisschooladviezen vergelijken met voorgaande jaren.
Trends op het leerlingvolgsysteem
De leerlingen van groep 8 hebben geen eindtoets gemaakt, wel maakten ze in januari 2020 toetsen uit het
leerlingvolgsysteem, de zogenaamde b- en m-toetsen. Door de scores daarop te vergelijken met de scores
van de leerlingen van een jaar eerder, kunnen we de resultaten van groep 8 van 2020 enigszins vergelijken
met die van 2019.
Tabel 1: gemiddelde scores leerlingengroep 8 op de m-toetsen in 2019 en 2020

We zien dat de leerlingen uit groep 8 in 2020 op alle vakken lagere resultaten halen dan in 2019. Omdat het
hier om grote aantallen gaat is een gemiddelde daling van 0,3 punten best aanzienlijk. Er zijn vooral minder
kinderen die heel hoog scoren.
Deze daling komt niet onverwacht. Vorig jaar constateerden we al dat een aantal scholen zorgelijk scoren op
de tussenresultaten. Daar zijn verschillende oorzaken debet aan: het lerarentekort en discontinuïteit in enkele
teams. Maar ook een te geringe reflectie op de eigen leskwaliteit waardoor de kwaliteit van het lesgeven hier
en daar onder druk staat.
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Basisschooladviezen
We hebben de basisschooladviezen van 2020 vergeleken met die van 2019. Om de jaren visueel gemakkelijk
te kunnen vergelijken hebben we die percentages in een grafiek gezet.
Tabel 2: percentage per advies van alle scholen binnen TP van 2019 en 2020

Uit de cijfers is af te leiden dat de basisschooladviezen minder hoog zijn dan vorig jaar. In 2019 kreeg
nagenoeg de helft (49,9) van al onze leerlingen een advies dat perspectief biedt op het vwo. In 2020 was dat
gedaald naar 35,9 procent. Dat is een aanzienlijke daling.
De advisering lijkt meer naar het midden te zijn geschoven. Meer leerlingen krijgen adviezen vmbo gt en havo:
in 2020 de helft van onze leerlingen (51,9) tegenover 39.8 procent in het jaar ervoor. Er is weinig verschuiving
in de percentages adviezen vmbo b-k.
Overigens zitten we met onze advisering nog wel altijd boven het landelijk gemiddelde. Vorig jaar lag het
aandeel adviezen richting havo en vwo 20 procent hoger dan landelijk gemiddeld, nu is dat grofweg 6 procent
hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde in 2019. 2
Het is een landelijk beeld dat de basisschooladviezen in 2020 lager zijn dan in voorgaande jaren. Dit komt denkt men - omdat de zogenaamde correctie naar boven op basis van de eindtoets niet heeft kunnen
plaatsvinden. Dat is de correctie die mogelijk is als een leerling haar eindtoets beter heeft gemaakt dan je op
grond van het basisschooladvies zou mogen verwachten. Bij Talent Primair zou dat kunnen betekenen dat
leerlingen die een havo-advies hebben gekregen, niet de kans hebben gehad om door goed te presteren op
de eindtoets een vwo-advies te krijgen. Daarnaast komt de lagere advisering ook doordat ons cohort van
2020 zwakker is dan dat van 2019. (Zie hierboven bij resultaten)

2

Op het moment van schrijven waren de exacte cijfers over de landelijke basisschooladviezen nog niet bekend. Wel is in een kamerbrief
gepubliceerd dat het een landelijk beeld is dat de basisschooladviezen in 2020 lager zijn dan in voorgaande jaren.
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Resultaten in corona-tijd
Begin maart moesten alle scholen dicht en zijn we overgestapt op thuisonderwijs. Dit heeft geduurd tot en met
de eerste week van mei. Tot 8 juni hebben de scholen met halve groepen kinderen gewerkt, dus de helft
thuisonderwijs en de helft op school. Daarna hebben de scholen nog vier weken ‘normaal’ gedraaid.
De vrees was groot dat leerlingen in deze corona-periode veel minder tot leren zouden zijn gekomen. We
komen echter tot de conclusie dat dit reuze meevalt. Bij Talent Primair hebben de leerlingen gemiddeld
nagenoeg evenveel leerwinst gemaakt als van hen verwacht mag worden bij regulier onderwijs.
Dit hebben we als volgt berekend: we hebben gekeken naar het verschil in scores op de toetsen die de
leerlingen in het januari maakten en die ze in juni maakten. Omdat de scores in vaste niveauwaarden 1 t/m 5
worden uitgedrukt, kun je de scores met elkaar vergelijken. Een leerling die in januari scoort op bijvoorbeeld
een niveauwaarde 2 en dat ook doet in juni, heeft dus voldoende bijgeleerd in dat halfjaar.
We zagen dat op alle vakken de kinderen na corona nagenoeg op dezelfde niveauwaarden presteerden als
voor corona (in januari). Rekenen ging 0.1 punt achteruit, maar begrijpend lezen 0.1 punt vooruit. Spelling en
technisch lezen gingen zelfs 0.2 punten vooruit. Het is de vraag of het hier om significante verschillen gaat.
Het goede nieuws is dus dat onze leerlingen gemiddeld niet achteruit zijn gegaan. Dit is verrassend omdat uit
onderzoek blijkt dat in Nederland als geheel leerlingen wel achteruit zijn gegaan. Er wordt een getal genoemd
van 6 tot 8 weken achterstand.3 Dus daar steekt Talent Primair heel positief bij af.
Uiteraard gaat het hier om een gemiddelde. Per school kan het anders uitpakken. Op drie scholen zijn
kinderen gemiddeld wel wat achteruit gegaan. Ook zien we dat verschillen tussen kinderen onderling groter
worden. Dit komt overeen met landelijk onderzoek. Vooral goede leerlingen wisten te profiteren van het
thuisonderwijs.
Maar we kunnen in ieder geval concluderen dat het niveau gemiddeld niet is gedaald.
We denken dat dit samenhangt met het volgende: onze scholen zijn voortvarend overgestapt op
thuisonderwijs. Het stond bij alle scholen binnen drie dagen op de rit. Er is dus weinig onderwijstijd weggelekt.
Gaandeweg hebben scholen hun thuiswerkmodel steeds beter ingericht.
Veel scholen hebben zich vooral gericht op de kernvakken. Wij denken dat die focus heeft bijgedragen aan de
positieve resultaten (immers de resultaten gaan alleen over de kernvakken). Ook is de samenwerking tussen
school en ouders veel intensiever geweest. Ouders waren in hoge mate betrokken bij het onderwijs aan hun
kinderen. Tot slot denken we dat sommige kinderen erg hebben kunnen profiteren van de zelfstandigheid die
van hen gevraagd werd tijdens het thuiswerken. Ze konden in eigen tempo werken aan hun opgaven. Veel
van onze leerlingen hebben in de rust van de thuisomgeving efficiënt aan hun schooltaken kunnen werken.
Leerlingen voor wie thuis juist te onrustig was, mochten gewoon naar school komen en profiteerden daarvan
een rustige schoolomgeving.
Voor leerlingen die toch achterstanden hebben opgelopen, zijn inhaalprogramma’s gestart. 19 scholen doen
mee met de subsidieregeling van de overheid voor in totaal 344 leerlingen. Deze programma´s lopen nog, dus
we hebben nog geen zicht op de effectiviteit ervan.
Samenvattend: onze leerresultaten zijn lager dan in 2019. Het lagere niveau van de resultaten is gelukkig niet
versterkt door het thuisonderwijs in de corona-periode: in die periode hebben kinderen gemiddeld voldoende
leerwinst gemaakt.
De lagere leerresultaten van 2020 ten opzichte van 2019 zorgt voor een beduidend lagere schooladvisering
dan in 2019. Hierin kan wel een corona-effect zitten omdat de eindtoets niet tot positieve bijstelling van advies
heeft kunnen leiden.

3

Aarts, A e.a., Effectief Afstandsonderwijs, Inspectie van het Onderwijs van het onderwijs December 2020 (blz 4)
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3.1.3 Systeem van kwaliteitszorg
Inrichting kwaliteitszorg
Wij hebben de autonomie bij onze scholen belegd. Onze scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bereiken
van deze kwaliteit. Zij verantwoorden zich hierover. Dit doen zij per schooljaar in een zogenaamde
managementrapportage. Wij stimuleren de scholen om die waardering te baseren op zoveel mogelijk feitelijke
evaluatieve data en om deze data samen met hun team te duiden.
Daarnaast hebben wij een eigen verzameling van gegevens over de scholen, het zogenaamde dashboard. Op
basis hiervan krijgen wij inzicht in de leerresultaten, het ziekteverzuim, schoolklimaat en veiligheid en de
tevredenheid van ouders en leerlingen.
De managementrapportage bespreken wij met twee scholen tegelijkertijd. Wij noemen dat de zogenaamde
‘kampvuurgesprekken over onderwijs’. We reflecteren op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en
geven suggesties voor verbetering. Een half jaar later leggen wij een schoolbezoek af. Dan bespreken we
onder andere de ontwikkelingen op de m-toetsen en de voortgang van het jaarplan van de school. Ook gaan
we met het team in gesprek.
Indien wij ons op basis van deze verantwoording zorgen maken over de kwaliteit van de school dan gaan we
intensiever meekijken. We noemen dit onze aandachtscholen. Soms laten we een verdiepende analyse door
een externe onderzoeker uitvoeren om beter zicht te krijgen op de onderwijskwaliteit. Vervolgens volgen wij de
school nauwgezet in de stappen die zij zetten naar verbetering. Onze kwaliteitsmedewerker ondersteunt
daarbij.
Bovenstaande kwaliteitscyclus geeft ons inzicht in hoe wij bovenschools kunnen helpen om de kwaliteit te
stimuleren. Verbeterpunten die bovenschools aangestuurd kunnen worden, komen terug in bestuurlijk
jaarplan. Daarnaast gebruiken wij ons maandelijks overleg met onze directeuren om kennis te delen of kennis
van buiten naar binnen te halen. Ook in onze zogenaamde binnenkringen werken directeuren en andere
medewerkers aan gezamenlijke verbeterpunten.
Verantwoording
Op basis van de kwaliteitsgesprekken en ons dashboard schrijven wij een verslag over de onderwijskwaliteit
van onze scholen. Dat bespreken wij met onze directeuren en toezichthouders. Daarnaast evalueren wij over
de voortgang van ons jaarplan. Ook die evaluaties delen wij met onze toezichthouders en onze directeuren.
Doelen en resultaten
In 2020 hebben wij ons een aantal verbeterdoelen gesteld. Die staan in onderstaande tabel. We geven in die
tabel tevens aan wat we daarvan behaald hebben. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het
geëvalueerde jaarplan 2020.

Verbeteronderwerp

Doel

Kwaliteitszorg en
We zijn tevreden als …..
kwaliteitscultuur
● scholen op basis van meer
Het systeem van kwaliteitszorg
evaluatieve data eigen
staat. Het moet alleen zodanig
normen hun kwaliteit
verdiept worden dat het meer
evalueren.
effect gaat krijgen op de
● we onderling (zowel in
verbetercultuur.
teams als tussen scholen)
met elkaar een ‘reflectieve
dialoog’ voeren.
● teams op risico-scholen zich
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Evaluatie
Op deze doelen zijn we goed op weg.
Steeds meer scholen hebben heldere en
concrete doelen. In onze
kwaliteitsgesprekken voeren we hele
mooie reflectieve gesprekken waarin
directieteams elkaar een eerlijk en
diepgaand verhaal vertellen over de
kwaliteit van het onderwijs. Men bevraagt
elkaar er mooi op door. Risico-scholen
zijn zich steeds meer bewust van hun

bewust zijn van de risico’s
en planmatig werken aan
verbetering.

matige kwaliteit en sturen daar planmatig
op bij. Althans in de meeste gevallen.
Het is heel jammer dat de geplande audits
door Corona niet door konden gaan.

Klachtenbehandeling
Talent Primair is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Er wordt bovenschools een overzicht van
klachten bijgehouden die bij de externe vertrouwenspersoon wordt gemeld. In dit jaarverslag vermelden wij
het aantal klachten van de laatste drie kalenderjaren.
Aantal klachten per jaar:
Jaar
Aantal klachten
2018 0
2019 2
2020 0
Een uitgebreide toelichting op het klachtenbeleid van Talent Primair vind je hier.

3.2 Passend onderwijs
Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen het onderwijs moeten krijgen op een school die past bij
hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
Scholen van Talent primair verzorgen de basisondersteuning op meerdere niveaus. Elke school heeft
geanalyseerd wat de leerbehoeften van hun leerlingen zijn en daar consequenties aan verbonden voor de
zorgniveaus. In de afgelopen beleidsperiode is passend onderwijs bij onze scholen op de kaart gezet. We
volgen de ontwikkeling van kinderen goed en er is sprake van een mooi continuüm van zorg volgens de
ondersteuningspiramide4. De meeste zorg bieden wij op onze scholen.
Als een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en extra ondersteuning nodig is, kan die worden
aangevraagd bij het samenwerkingsverband en soms kan een plaatsing op SO en SBO geïndiceerd zijn. De
scholen van Talent primair zijn aangesloten bij twee verschillende samenwerkingsverbanden,
samenwerkingsverband Unita (23) en samenwerkingsverband Passenderwijs (2). Beide
samenwerkingsverbanden hanteren als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het
Multidisciplinair Overleg (MDO).
In 2020 hebben we gewerkt aan een aantal doelen die tot doel hadden de basisondersteuning te versterken:
●

●

●

●

4

We hebben een duidelijk kader waarmee we onze basisondersteuning in beeld kunnen krijgen, door
audits. De scholing van de auditoren heeft plaatsgevonden. I.v.m. Corona Maatregelen heeft geen
audit plaats kunnen vinden bij scholen.
We weten hoe we de resultaten op rekenen kunnen vergroten. We hebben een expertisegroep
samengesteld die onderzoekt hoe de opbrengsten voor met name het streefniveau rekenen 1S
verhoogd kunnen worden. Dit traject is nog lopend.
We hebben onze kennis vergroot hoe achterstands leerlingen te ondersteunen met taal. We hebben
een expertisegroep samengesteld die onderzoekt hoe de scholen met achterstandsproblematiek hun
onderwijs beter kunnen afstemmen op de doelgroep. Dit traject is nog lopend.
We hebben ons hoogbegaafden onderwijs duidelijk opgezet en gedeeld met de scholen. We
formuleren kwaliteitskenmerken voor HB-onderwijs en bevragen de scholen hierop. Dit is afgerond. Er
is een professionaliseringsaanbod zo mogelijk in samenwerking met UNITA.

In bijlage 2 is onze ondersteuningspiramide (met domeinen basisondersteuning) te zien.
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●
●

We hebben meer zicht op de sociale veiligheid van leerlingen op onze scholen. We verbeteren de
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op de scholen. Dit is door Covid nog niet bereikt.
Scholen sturen financieel op passend onderwijs. Iedere school heeft zijn begroting en verantwoording
in orde. Dit is voor 2/3 van de scholen gelukt.

Passend onderwijs heeft allereerst tot doel kinderen het juiste zorgaanbod te bieden. Daarnaast is het de
bedoeling dat kinderen dat zo lang mogelijk binnen de basisscholen krijgen en dat er dus weinig kinderen
worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). In onderstaande
tabel staat het aantal verwijzingen en het percentage verwijzingen voor 2020.
Tabel 3: Aantallen verwijzingen SBO en SO
Aanvragen Talent Primair 2020

TLV voor SBO

TLV voor SO

Percentage verwijzingen

TLV aanvragen Unita

15

7

0,4 %

TLV aanvragen Passenderwijs

0

0

0,0 %

Totaal TLV aanvragen

15

7

0,4%

Op de teldatum 01-10-2020 was het totaal aantal leerlingen binnen de scholen van Talent Primair: 4944. Het
landelijk verwijspercentage naar het SBO/SO is 2%. Wij slagen erin om (ver) onder het landelijk
verwijspercentage te blijven (resp. 0,4%).
In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe het verwijzingspercentage van Talent Primair zich verhoudt
tot de andere besturen binnen Unita. De namen van andere besturen zijn niet zichtbaar. Talent Primair heeft
het laagste percentage verwijzingen binnen Unita t.o.v. andere besturen. Voor Passenderwijs is dit n.v.t.
(slechts twee deelnemende scholen van TP). Dankzij onze goede basisondersteuning weten wij veel
zorgleerlingen in onze scholen te houden.
Tabel 4: Verwijzingspercentage so en sbo van TP afgezet tegen percentage van Unita en andere besturen
binnen Unita

Bron: Drs. Johan Vroegindeweij MLD, directeur bestuurder Unita, april 2021

Ieder jaar krijgt Talent Primair een vast bedrag per leerling vanuit de samenwerkingsverbanden om de
basisondersteuning vorm te geven. De scholen van Talent Primair krijgen zelf de beschikking over dit geld.
Hoe zij dit geld inzetten voor passend onderwijs hebben zij beschreven in een school ondersteuningsprofiel.
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In onderstaande tabel is het totale basisbedrag weergegeven dat scholen ontvangen van het SWV. Daarnaast
is weergegeven hoeveel geld er is uitgekeerd voor individuele leerling arrangementen (Arrangement Plus /
Arrangement Hoogbegaafd Dubbel Bijzonder). De laatste kolom geeft weer hoeveel geld er is ontvangen
vanuit cluster 2 (Auris) voor leerlingen met een taalstoornis en/of slechthorende leerlingen, slechtziende
(Visio).
Tabel 5: Ontvangen gelden uit samenwerkingsverbanden
Totaal zorggelden 2020

Basisbedrag per/lln SWV

Totaal SWV

€ 771.420

Arrangementen &
overige
€ 175.489

Cluster 2
€ 40.483

Eén keer per jaar maken de scholen een financiële verantwoording van het basisbedrag dat zij ontvangen van
het SWV. In onderstaande grafieken is te zien hoe de gelden zijn uitgegeven in 2020. De grafiek Besteding
Zorggelden SWV 2020 geeft het bedrag (oplopend per item) weer. De grafiek Verantwoording 2020 in %
geeft weer hoeveel procent van het totaalbedrag wordt besteed per item.
De vier grootste uitgaven gaan naar het inhuren van externe partijen voor het uitvoeren van het Arrangement
Plus, Extra Interne Begeleiding, onderwijs-/klassenassistenten en HB/Plusklas.
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden t.o.v. 2019. Er is in 2020 meer geïnvesteerd in onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen (HB/ plusklas) en in extra handen in de klas/school door de inzet van onderwijs- /
klassenassistenten. In 2019 was dit Extra IB en Extra RT.
Tabel 6: Besteding zorggelden 2020
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Diagram 7: Besteding zorgmiddelen in percentages

Onderwijsachterstanden
Uit de verantwoording van de OAB gelden blijkt dat het grootste deel van de OAB gelden wordt uitgegeven
aan personeel in de vorm van extra IB-tijd, extra RT tijd of de inzet van een klassenassistent.
De scholen die in aanmerking komen voor de OAB gelden draaien mee in het netwerk “gelijke kansen“. Hier
worden stappen gezet in “evidence based” ondersteuning voor deze lage ses-kinderen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de beschikbare leermiddelen hierdoor optimaal worden ingezet.

3.3 Strategisch Personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid is afgestemd op onze koers. We zetten de leerkracht én het kind centraal. Ons doel is
om de talenten van kinderen te laten groeien en de kinderen te helpen het beste in zichzelf te ontdekken.
Vanuit onze vastgelegde kernwaarden sturen we op de kwaliteit van ons personeelsbeleid.
Binnen Talent Primair streven wij ernaar om autonome professionals aan het werk te hebben die zich volop
kunnen richten op de inhoud van hun werk. De randvoorwaarden zijn aantrekkelijk, helder en duidelijk. Dit
geeft onze leerkrachten ondersteuning bij het dagelijkse uitvoeren van de werkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar nieuwsgierige leerkrachten die door middel van vragen stellen op zoek gaan naar
verbinding en vernieuwing. Een startende/nieuwe medewerker voelt zich welkom. We introduceren onze visie
en doelen.
Wij staan niet stil en blijven zoeken naar de best aansluitende mogelijkheden. We willen bereiken dat de
nieuwsgierige instelling van onze medewerkers gedurende de hele loopbaan behouden blijft en ondersteund
is. Dit maakt ons een aantrekkelijk werkgever waar mensen graag werken en zich gezien en gewaardeerd
voelen.
Om onze doelen te bereiken zoeken we commitment en verbinding met alle betrokken partijen. Daarom
werken wij met binnen- en buitenkringen. Hierin participeren leden van de schooldirecties, leraren en leden
van de GMR. We creëren proeftuinen om de juiste aansluiting te vinden.
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In deze paragraaf vertellen we welke verbeterdoelen in 2020 centraal hebben gestaan rond personeelsbeleid
en wat we daarin bereikt hebben. Dat doen we eerst in onderstaande tabel, daarna lichten we de onderdelen
uit de tabel toe.
In ons jaarplan 2020 hebben we onze doelen opgesteld. Daar gaan wij gericht mee aan de slag. Ondanks
corona perikelen hebben we onze afgesproken doelen op één na gehaald. Het proces omtrent de nieuwe
gesprekkencyclus heeft enigszins vertraging opgelopen maar is in de zomer 2020 versterkt opgepakt. In het
plan van aanpak is een doorloop tot 2022 afgesproken. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het
geëvalueerde jaarplan 2020.
Tabel 8: Doelen en resultaten jaarplan 2020 personeelbeleid

Verbeteronderwerp

Doel

Evaluatie

Professionele ruimte, vernieuwing
personeelsgesprekken
We komen tot een nieuwe bij onze
visie passende aanpak rond
personeelsgesprekken.

We zijn tevreden als we een
gedragen voorstel tot vernieuwing
hebben. Onze medewerkers ervaren
dit als winst voor de eigen
ontwikkeling.

Doel deels gehaald. We hebben een
voorstel voor vernieuwing van de pgesprekken. Er is een start met
pilots op verschillende scholen begin
2021. Evaluatie daarvan in begin
2022 gepland. Het proces loopt
door in 2022.

Professionalisering
We ontwerpen een visie en aanbod
op professionalisering passend bij
onze Koers.

We zijn tevreden als we een visie
hebben op hoe we willen
professionaliseren. We hebben een
start gemaakt met de bouw ervan.

Dit doel hebben we grotendeels
gehaald. We hebben een visie op
professionalisering en de aanpak
omschreven. Dit gaat deels om een
cultuuromslag die tijd kost. Het
proces hierin loopt door naar 2021
en 2022.

Binden van nieuw personeel

We hebben een werkproces
waardoor we optimaal
ondersteuning bieden aan nieuwe
medewerkers. Dit doen we door hen
goede informatie te geven als ook
door hen te ondersteunen bij de
ontwikkeling van hun vak.

Dit doel is gehaald, er is een
kwaliteitskaart ontwikkeld die op alle
niveaus in gebruik is genomen. Dit
geeft richting en helderheid voor de
nieuwe medewerkers, de
directeuren en het bestuur.
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Verbeteronderwerp

Doel

Evaluatie

Nieuwe CAO 2019-2020
De afspraken in de CAO
implementeren binnen TP.

We zijn tevreden als we een nieuw
functieboek hebben en onze
directeuren passend hebben
ingeschaald. De overige caoafspraken kunnen we vertalen naar
bij TP passend beleid.

Dit doel hebben we gehaald.
Het functieboek is opgesteld en met
instemming van de GMR ingevoerd.
De directeuren zijn in de nieuwe
schalen ingeschaald. Ondanks dat
er individueel niet altijd ingestemd
kon worden met de cao-afspraken
was men tevreden over de invoering
en duidelijkheid per 1-8-2020.
Andere wijzigingen zijn ook met
ingang van het nieuwe schooljaar
per 1-8-2020 met instemming van
de GMR ingevoerd.

Ziekteverzuim- en
doelgroepenbeleid
We willen de situatie analyseren en
bijsturen waar nodig.

We zijn tevreden als 80% van onze
directeuren voldoende
ondersteuning op personele
aangelegenheden ervaart.

Dit doel is gehaald. In 2020 gaf 13%
van de directeuren aan niet
tevreden te zijn, 87% was dat niet.

Professionele ruimte
Een belangrijk onderdeel uit onze koers is de vergroting van professionele aandacht die medewerkers krijgen.
Om aan de wens van onze medewerkers, praten over de inhoud van hun werk en reële feedback krijgen,
tegemoet te komen wordt vanuit de binnenkring Personeel nieuw beleid ontwikkeld.
Professionalisering
Professionalisering is hét speerpunt van onze koers. In 2020 is een leernetwerk (binnenkring)
professionalisering gestart onder leiding van een externe deskundige. Dit leernetwerk werkt aan de
optimalisatie van professionalisering binnen Talent Primair. Bij voorbeeld door het opzetten van Leernetwerken
ten aanzien van gelijke kansen, hoogbegaafdheid en rekenen krijgt het informele leren een extra impuls.
In onze eigen Talent Academie is scholing voornamelijk gericht is op individuele ontwikkeling. Tijdens corona
hebben we aanvullende coaching aangeboden.
Academisch geschoolde leraren zijn belangrijk voor het onderwijs. Binnen Talent Primair volgen vijf
medewerkers een masteropleiding. In 2020 hebben wij besloten, gezien de coronawerkdruk, niet extra te
stimuleren tot het volgen van masteropleidingen. Daarnaast bleek de lerarenbeurs opeens uitgeput waardoor
sommige leraren geen beurs kregen.
Door Corona zijn de teams in een hele steile leercurve gekomen als het gaat om digitaal onderwijs. Het
thuisonderwijs dwong de leraren om grote stappen te zetten in hun digitale vaardigheden. Ondersteuning
werd aangeboden door middel van het aanbieden van workshops, begeleiding en door actieve uitwisselingen
van goede voorbeelden.
Begeleiding startende leerkrachten
Met ons eigen inductiebeleid voor startende leerkrachten (0 tot 3 jaar werkzaam in het onderwijs) willen we
deze groep medewerkers ondersteunen in de eerste jaren van hun loopbaan en hen enthousiast te houden en
te behouden voor het onderwijs.
We ondersteunen en waarborgen onder andere door heldere kwaliteitskaarten en begeleiding door een
ervaren coach.
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Opleiden in school
Als lerende organisatie hebben wij het opleiden in school hoog in het vaandel staan.
Alle 25 scholen van Talent Primair zijn sinds 2020 opleidingsschool, dat betekent dat er minstens 1 opgeleide
schoolopleider werkzaam is. Het schoolopleidersnetwerk heeft zich bewezen als goed samenwerkingsorgaan
met betrekking tot bijvoorbeeld wisselingen van studenten en overdracht van kennis omtrent de
Coronamaatregelen.
Door corona is de certificering van een aantal scholen uitgesteld. Begin 2021 hebben de audits alsnog
succesvol plaatsgevonden voor de 2e Montessorischool, de Curtevenneschool en de Kamperfoelieschool.
Het studentenaantal is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Gemiddeld hadden we 25 studenten per
semester. Het afgelopen jaar hebben we er rond de 60. Daarbij komen dan ook nog een groot aantal
onderwijsassistenten, momenteel 40.
Ten aanzien van het inzetten van stagiaires werken we nauw samen met de Hogeschool Utrecht en Instituut
Theo Thijssen.

Gecertificeerde opleidingsscholen
(10)

Zuidwend, Godelindeschool, Graaf Floris, Triangel, OBB,
Bijvanck, OBS de Ploeg, Kamperfoelieschool,
Curtevenne en 2e Montessorischool

Kandidaat gecertificeerde
opleidingsscholen (1)

Koningin Emma

Opleidingsscholen (14)

Hobbedob, Tweemaster, Catamaran, Linde, PC Hooft,
Vinkenbaan, Comeniusschool, Sterrenwachter, Dr.
Maria, Gouden Kraal, Larense Montessorischool, Mr
Kremer, Sterrenwachter Hilversum, BMS

Zij-instroom
In 2020 hebben wij met 70 geïnteresseerden gesprekken gevoerd. Het zware traject is uiteindelijk maar door
een klein aantal van de kandidaten haalbaar. Daarnaast konden kandidaten in 2020 door Corona moeilijk
contacten leggen met de scholen. Het effect daarvan is dat de belangrijke match veelal niet gemaakt kon
worden.
Momenteel zijn er zeven zij-instromers binnen Talent Primair actief. De eerste twee zij-instromers zijn het
afgelopen jaar afgestudeerd. In 2020 zijn drie nieuwe zij-instromers gestart.
We ondersteunen naast de persoonlijke begeleiding op school ook bovenschools doordat naast de
overheidssubsidie van € 20.000 eenmalig een bedrag van € 5.000 per zij-instromer beschikbaar wordt
gesteld. In 2020 is het uitbetalen van 0,1 FTE voor studie ingeregeld.
Vanuit Talent Primair neemt het hoofd P&O deel aan de werkgroep zij-instroom van Transvita. In deze
werkgroep zijn verschillende besturen en ook de Marnix Academie en HU vertegenwoordigd. Vanuit deze
samenwerking is uit de RAP subsidie voor aanvullende ondersteuning van de zij-instromer € 7.500 per zijinstromer beschikbaar gekomen.
Leeftijdsverdeling
Talent Primair is een organisatie met relatief hoge gemiddelde leeftijd. In oktober 2019 was ongeveer 29% van
alle medewerkers 55 jaar en ouder. Dit is ongeveer 3 procentpunt boven het landelijk gemiddelde.
Daardoor is er de komende jaren is een relatief hoge natuurlijke uitstroom van AOW-gerechtigde
medewerkers te zien.
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We anticiperen hierop door tijdens de jaarlijkse gesprekken te inventariseren welke wensen bij onze
medewerkers leven. Daarnaast zetten we in op goede inzet van werving en selectiemogelijkheden, optimale
ondersteuning bieden aan nieuwe medewerkers, benutten van de (zij-)instroomregelingen, professionalisering
en in alle andere facetten personeel te binden, boeien en stimuleren.
Ziekteverzuim
Ons verzuimpercentage lag in 2020 gemiddeld op 6,6%. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van
5,8% over 2019 (Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2019). De cijfers binnen het onderwijs voor
2020 zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is wel dat het verzuim ook landelijk gestegen is ten opzichte
van 2019.
Het hoge verzuimpercentage is met name gerelateerd aan langdurig verzuimende medewerkers. In 2020 is
onze indruk dat het korte en middellange verzuim met 2,1% en de meldingsfrequentie met 0,73% blijvend laag
te noemen is. De redenen van langdurig ziekteverzuim zijn met name fysieke klachten, inclusief langdurig
corona gerelateerde herstelperiode en ook werk-privé gerelateerde klachten.
We zoeken onze sturingskracht op preventie en op het zorgvuldig en effectief inrichten van het reintegratietraject passend bij de beperkingen en klachten van de medewerkers. Dat doen we in samenwerking
met de bedrijfsarts.
Doelgroepenbeleid
We kijken samen naar de wensen van onze schooldirecties en werknemers ten aanzien van duurzame
inzetbaarheid. Onze directeuren hebben we geïnformeerd over de mogelijkheden rond duurzame
inzetbaarheid tijdens alle levensfases van de medewerkers. We hebben pensioen informatiebijeenkomsten
georganiseerd. We bereiden een onderzoek naar kosten baten van duurzame inzetbaarheid voor via de KOBA
DI tool.
Ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid bieden wij het volgen van loopbaantrajecten in de Talent
Academie aan.
Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om op een fiscaal aantrekkelijke manier producten gericht op
vitaliteit aan te schaffen.

3.4 Werkdrukmiddelen en uitkering na ontslag
In deze paragraaf staan we stil bij de manier waarop onze scholen hun werkdrukmiddelen inzetten. Ook
benoemen we in deze paragraaf de mogelijke risico’s die we lopen dat mensen na ontslag in de ww terecht
komen.
Inzet werkdrukmiddelen
De in 2020 van de Rijksoverheid ontvangen middelen ten behoeve van verlaging van de werkdruk zijn aan de
scholen ter beschikking gesteld. De scholen hebben binnen de eigen teams gesproken over verdeling van de
middelen. Dit is ook continu onderwerp van gesprek tijdens het werkverdelingsplan op de scholen. Inzet van
de middelen werd door het college van bestuur tijdens de kwaliteitsgesprekken met de verschillende
schoolleiders besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het werkverdelingsplan en inzet van de
werkdrukmiddelen een positief effect op de beleefde werkdruk heeft. Deze deelbudgetten zijn overigens
goedgekeurd via de MR geledingen van onze scholen.
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In onderstaande tabel laten we zien op welke manier de werkdrukmiddelen 2020-2021 worden ingezet.
Tabel 9: Inzet werkdrukmiddelen per activiteit
inzet
werkdruk
gelden per
school 20/21
bedrag p/lln

Totaal
% aandeel

243,86
aantal lln

bedrag

onderwijs
ass

extra IB
ondersteuning

vakleerkracht*

overige

4995

1.218.080

462.348

205.664

188.134

361.934

100

38,0

16,9

15,4

29,7

Uit de tabel is af te lezen dat de werkdrukmiddelen overwegend worden ingezet om extra personeel te
bekostigen.
Uitkeringen na ontslag
In 2020 had Talent Primair een lage instroom in de WW. Voor medewerkers die op initiatief van Talent Primair
uit dienst zijn gegaan is een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds ingediend en toegekend. We
verwachten dat een van de vergoedingsverzoeken niet wordt toegekend door het participatiefonds. In dat
geval zal Talent Primair versterkt inzetten op re-integratie van deze ex-medewerker.

3.5 Huisvesting & facilitaire zaken
De scholen zijn de uithangborden van onze organisatie. Sinds 2015 zijn de scholen ten aanzien van de
investeringen in gebouwen niet meer volledig afhankelijk van gemeentebeleid. Onze doelstelling is en blijft te
zorgen voor scholen met een gezond binnenklimaat, duurzame en volledig op de onderwijs-eisen aangepaste,
flexibele gebouwen. Opwekking van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen wordt in de plannen
rondom de gebouwen met de gemeenten uiteraard meegenomen. Talent Primair onderschrijft de diversiteit
van de onderwijskundige concepten volledig en zal in de komende vier jaren nog sterker inzetten op het
verbeteren van de huisvesting en voorzieningen. Hiervoor hebben we in 2020 een eigen Strategisch Integraal
Huisvestingsplan op laten stellen. Talent Primair wil nadrukkelijk partner zijn in het huisvestingsbeleid van de
gemeenten. Talent Primair wil dus haar schoolgebouwen steeds flexibeler (ver-)bouwen, inzetten en
afstemmen op onderwijsconcepten, bevolkingskrimp/ - groei en de omslag naar een professionele
leergemeenschap. Het gebouw dient ondersteunend te worden gemaakt aan onderwijsdoelen, in plaats van
het als voldongen feit te aanvaarden.
Groot en klein onderhoud
Vanuit het MJOP worden jaarlijks na inspectie jaarplannen opgesteld voor onderhoudswerkzaamheden en in
de begroting opgenomen. Tijdens deze inspectie worden ook de punten uit de risico-inventarisatie en
evaluatie jaarlijks meegenomen en worden ook de speeltoestellen gekeurd op veiligheid.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
De duurzaamheidsopgave voor onderwijsgebouwen wordt steeds groter. Bij sommige van de gebouwen van
Talent Primair wordt het een echte uitdaging om daar de verduurzaming goed gestalte te geven. Exemplarisch
daarvoor is het gebouw van de Larense Montessorischool. Dit is een prachtig monumentaal pand waar de
bouwkundige of duurzaamheidsaanpassingen niet eenvoudig zijn aan te brengen. In het Strategisch Integraal
Huisvestingsplan van Talent Primair staan de plannen uitvoerig beschreven.
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Tabel 10: Ontwikkeling integraal huisvestingsplan en de MOP
Verbeteronderwerp

Doel

Evaluatie

Meer inzicht en regie krijgen op de
ontwikkelingen binnen de portefeuille
huisvesting

Er is een integraal huisvestingsplan
(IHP) gemaakt. Alle scholen zijn
bezocht en gebruikers zijn bevraagd
op hun ervaringen, knelpunten en
wensen mbt de
onderwijshuisvesting.Dit IHP wordt
doorgerekend om de kosten voor de
aankomende jaren voor de
huisvesting inzichtelijk te maken.

Het ontwikkelen van het
integraal huisvestingsplan is
in oktober 2019 gestart en
is medio mei 2020 afgerond
worden. Daarmee is dit doel
behaald.

Het volgen van het MJOP is niet zo
zeer een verbeterpunt, maar wel zo
belangrijk dat we het hier toch op
willen nemen.

Het meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) voor de onderwijsgebouwen
wordt gevolgd door een bouwkundige
van Bureau Bos. Deze bouwkundige
heeft contact met de afzonderlijke
directeuren en ziet erop toe dat het
MJOP uitgevoerd wordt. Hierdoor kan
Talent Primair zijn gebouwen op het
juiste peil houden

Het contact met de
bouwkundige heeft
plaatsgevonden. Deze
persoon heeft dat
weergegeven in het MJOP.
Het MJOP is ook
geëvalueerd.

ICT
ICT had al een belangrijke plek in het jaarplan van Talent Primair. Het jaar 2020 heeft bewezen, dat we
onverminderd door moeten gaan met investering in de hardware, software en vaardigheden van onze
medewerkers. Onze leerlingen leven en werken in een wereld die ongewis is. Er zijn stemmen die spreken
over een ‘disruptie’ van onze samenleving door nog nauwelijks voor te stellen technologische toepassingen
van ICT. Daarnaast krijgen onze kinderen - nog meer dan wij - te maken met de uitdaging om onze aarde
leefbaar te houden en in onderlinge vrede te blijven samenwonen.
We investeren in ICT en digitale vaardigheden. We gaan daarop door. Een mooi voorbeeld daarvan is de
leergang voor iCoach die 20 medewerkers incompany volgen.
Wat is er bereikt in?: 2020Op alle scholen van Talent Primair kunnen de kinderen leren en werken in een
digitale leeromgeving. Leerlingen hebben daar een actieve en participerende rol in. Ze werken steeds vaker
samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van
informatie.
Kort gezegd: ICT is een katalysator bij het geven van uitdagend, aantrekkelijk, effectief en toekomstgericht
onderwijs. Het ontwikkelen van digitale geletterdheid is een must. We leven in een technologische en door
media gedreven omgeving waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is. Afgelopen beleidsperiode
stond ICT centraal en er is binnen onze organisatie al veel ontwikkeld. Maar de veranderingen in beschikbare
technologische hulpmiddelen zijn groot. Dit vraagt om blijvend te investeren in de vaardigheden van ons
personeel alsook in de materialen waar we mee werken.
In onderstaande tabel is te lezen wat onze verbeterdoelen waren in 2021 en wat we bereikt hebben.
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Tabel 11: Doelen en resultaten jaarplan 2020 ICT
Verbeteronderwerp

Doel

Evaluatie

Onderwijskundige inzet ICT

We hebben voldoende kennis en
kunde van het middel ICT om het in te
zetten

Doel overwegend gehaald.
Op alle scholen zijn met de
omschakeling naar
thuisonderwijs en de
doorontwikkeling naar
afstandsonderwijs veel
onderwijskundige
ontwikkelingen geweest om
ICT in te zetten om de
inhoud van het onderwijs te
versterken. De kinderen
konden plaats- en
tijdsonafhankelijk werken.
Verder zijn de iCoaches nog
belangrijker geworden en
beter ingezet dan
voorgaande jaren.

We verbeteren het onderwijs te en
maken het plaats- en
tijdsonafhankelijk.

Kennis en vaardigheden

Iedereen op school heeft
competenties op het gebied van ICT
om alle afgesproken activiteiten uit te
kunnen voeren.

Dit doel is overwegend
behaald. De medewerkers
hebben veel geleerd. TP
heeft ondersteund door het
ontwikkelen van webinars
en instructiefilmpjes en een
website als sharepoint te
ontwerpen.
Er is ook ingezet op de
doorontwikkeling van de
kennis en vaardigheden van
de medewerkers.
Zo hebben we de
vaardigheidsscan onder de
medewerkers afgenomen
om te checken waar er nog
bijgestuurd kan worden op
het gebied van scholing.

Kennis en vaardigheden

We omarmen digitale geletterdheid als
onderdeel van ons curriculum.

Doel behaald. In dit
coronajaar is het belang van
digitale geletterdheid nog
duidelijker naar voren
gekomen.

ICT: Infrastructuur en hardware

Het netwerk en de infrastructuur
werken zonder storingen, ICT
voorzieningen binnen de scholen zijn
betrouwbaar, kwalitatief van hoog
niveau en in voldoende mate
beschikbaar.

Doel behaald: De afgelopen
jaren was hier al op
geïnvesteerd. Dat heeft zich
dit jaar uitbetaald. We zullen
hier actief op moeten blijven
en in blijven investeren.
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Facilitair
Voor de centrale inkoop en aanbesteding wordt Talent Primair bijgestaan door Contractables. Contractables
zorgt ervoor dat de interne beheersing rondom inkoop voldoet aan de eisen gesteld in het
onderwijsaccountantsprotocol, voert Europese en onderhandse aanbestedingen voor het bestuur uit en levert
tools aan om uitgave te monitoren en budgetten te beheren.
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4. Verantwoording financiën
4.1 Financiële beleidsplan en meerjarenbegroting
Inleiding
De gelden binnen onze stichting worden verdeeld op basis van de vastgestelde kaders in het financiële
beleidsplan. Hierin hebben we tevens aangegeven op welke wijze deze gelden binnen de bestaande
begrotingscyclus worden verdeeld. De financiële kaderstelling wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en
eventueel bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen van de scholen. De toegepaste
verdelingssystematiek is op basis van de ‘brin=bron’-methode voor onze scholen, onder inhouding van de
overhead en de gemeenschappelijke bovenschoolse kosten. De berekening van deze inhouding wordt nader
toegelicht in de meerjarenbegroting.
Allocatiebeleid
Dagelijks maken we keuzes over de inzet van geld (en formatie) voor goed onderwijs. Het beschikbare budget
speelt daarin een grote rol en is vaak zelfs leidend bij beslissingen. De beschikbare budgetten binnen de
stichting worden bepaald door de rijksbekostiging en het allocatiebeleid (= de verdeling van middelen binnen
de stichting). De rijksbekostiging is een gegeven; het stichtingsbrede allocatiebeleid is een keuze. Idealiter is
het allocatiebeleid afgestemd op de benodigde middelen per school, zodat directeuren de juiste keuzes
kunnen maken voor goed onderwijs. In de praktijk worden de rijksmiddelen bij Talent Primair verdeeld over de
scholen, overeenkomstig de berekening van de rijksbekostiging.
Bovenschoolse kosten, overhead en gemeenschappelijke kosten
Voor de financiering van bovenschoolse kosten dragen de scholen een percentage van hun rijksbekostiging af
(afdrachtpercentage). Dit bijdragepercentage wordt jaarlijks vastgesteld in de begroting.
Talent Primair heeft in de afgelopen jaren een gemiddelde overhead ad +/- 3%. De kosten voor de overhead
zijn voornamelijk de kosten voor de huur van het pand en de salarissen van de medewerkers van het
bestuursbureau.
De gemeenschappelijke kosten zijn o.a.: de afschrijvingen, kosten voor het admininistratiekantoor, de
accountantskosten, kosten voor PR, dotaties groot onderhoud, kosten voor representatie en overige
activiteiten.
De scholen krijgen op basis van de bovenstaande verdelingssystematiek een eigen budget toegewezen. De
desbetreffende schooldirecteur is hier integraal voor verantwoordelijk. Uiteindelijk worden de budgetten
beschikbaar gesteld na goedkeuring van het CvB.
Bij de verdeling van deze middelen dient tevens de bestaande reserve van de school in acht te worden
genomen. De scholen dienen 5% van hun totale jaarlijkse rijksinkomsten aan te houden als reserve. De
omvang hiervan wordt in het jaarverslag gepubliceerd.
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4.2 Continuïteitsparagraaf
Leerlingenaantallen
De basis voor de bekostigingssystematiek zijn uiteraard het aantal leerlingen. In tabel 11 is het leerlingaantal
van 2020 en de prognose voor de volgende jaren weergegeven.
Tabel 12: Kengetallen (A1) Meerjaren ontwikkeling aantal lln en FTE’s

Verslagjaar

2020

Aantal leerlingen

4945

2021

2022

2023

4968

4985

4987

Toelichting
Vooralsnog zien we een stabiele trend in de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Positief hierbij is de
aansluiting van de Bussumse Montessorischool (BMS) bij Talent Primair in 2020. Dit heeft geleid tot een groei
van 279 leerlingen. Verder is de verwachte groei van de PC Hooft van 125 naar 200 leerlingen opvallend. We
gaan helaas afscheid nemen van de Tweemaster met 63 leerlingen. Mede gezien de omvang van deze school
is er geen garantie dat de kwaliteit van het onderwijs nog kan worden gegarandeerd. De Tweemaster gaat
samen met de andere school in Nigtevecht fuseren en komt daarmee onder het bestuur van Vechtstreek en
Venen te vallen. Voor sommige scholen zijn we van de mening dat de profilering op deze scholen kan worden
verbeterd. De focus op schoolprofilering heeft als doel om voldoende leerlingen aan te blijven trekken.
Verdeling naar functies
In tabel 13 worden de verschillende functies getoond verdeeld in de categorieën bestuur / management,
onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel.
Tabel 13: FTE verdeling naar functies
Aantal FTE

Vorig jaar

Verslagjaar

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur / management

27,50

29,00

28,40

27,80

27,30

Onderwijzend personeel

266,50

271,60

279,50

268,90

268,60

33,60

37,80

35,80

35,40

35,40

327,60

338,40

343,70

332,10

331,30

Ondersteunend personeel
Totaal

De formatieve inzet is door de scholen zelf begroot, voor de komende jaren verwachten we hierbij een daling
van met name de inzet op het OP personeel. De inzet op de bovenschoolse formatie blijft ongeveer 8.8 fte
voor de komende jaren.
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Werking van het risico- en beheersingssysteem (B1)
In 2020 hebben we onze interne risicoanalyse opnieuw uitgevoerd op de bovenstaande domeinen. De
grootste risico’s bevinden zich met name in het domein personeel. Talent primair is eigen risicodrager
geworden het ziekteverzuim. Hier zien we een toename van de kosten door het oplopend verzuim. Na analyse
blijkt de verklaring met name te zitten in het hoge langdurige verzuim.
Risico’s en risicobeheersing (B2)
Om de toekomstige risico’s voor Talent Primair in beeld te brengen is er een opstelling gemaakt van de
grootste risico’s voor de stichting en er een maatregel bij benoemd. Talent Primair heeft die risicoinventarisatie uitgevoerd met het doel de risico’s die op de organisatie afkomen in kaart te brengen en hieraan
een actie te verbinden. In de onderstaande tabel hebben wij de risico’s benoemd en in geld uitgedrukt.
Daarnaast is het erg belangrijk om te weten hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat de impact
is voor onze organisatie.
Dit is uitgedrukt in een vijfpuntsschaal, kans x effect:
1. Zeer klein
2. Klein
3. Gemiddeld
4. Groot
5. Zeer groot
Het risico wordt berekend uit de formule effecten x kans. Bij ieder risico heeft Talent Primair een maatregel
benoemd om de genoemde risico’s de baas te blijven.
Accepteren (A) : Talent Primair kan weinig invloed uitoefenen en accepteert het risico.
Beheersen (B) : Talent Primair stelt een beheersplan op voor de genoemde risico’s zodat zij
voorbereid is op het moment dat risico’s werkelijkheid worden. Om risico’s te kunnen
beheersen moet er voldoende buffer zijn in het eigen vermogen om klappen op te kunnen
vangen.
Tabel 16: Omvang risico naar domein:
1.
2.
3.
4.

Onderwijskundige
Personele
Huisvesting
Financiële

140.000
640.000
395.000
250.000

De ingeschatte risico’s bedragen in totaal 1.425.000. We beschikken thans over voldoende kasmiddelen om
deze risico’s te kunnen opvangen, naast de benodigde gelden voor de transactie kas en toekomstige
investeringen. Bovendien is ons percentage weerstandsniveau, benchmark gerelateerd, op voldoende niveau
bij >20%. Verder achten we onze beheerprocessen van voldoende kwaliteit, waardoor de zaken snel en goed
worden opgepakt. Voor de komende jaren verwachten we overigens een teruggang in de gemiddelde
inkomsten per school door de herwaardering rijk o.b.v. de bijstelling vergoedingen GGL. IN 2023 verwachten
we tevens een bijstelling in de opzet ( lees een meer op deelactiviteiten gericht plan) van het
meerjarenonderhoudsplan. Tevens leidt de toekomstige afboeking van de jaarlijkse vordering op rijk/Ministerie
van OCW tot een lagere vermogenspositie. Dit is echter nog niet verwerkt in de huidige cijfers.
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Een korte toelichting op de risicotabel:
●

●

●

●

●

Risico leerlingen: Op een aantal scholen is Talent Primair niet de bovenliggende partij in het dorp.
Het is daar hard werken om de leerlingenaantallen op peil te houden. Op andere van onze scholen
zitten in een ‘groei-gebied’ bijvoorbeeld vanwege nieuwbouw. Dit houdt elkaar enigszins in evenwicht.
Risico onderwijskundig: Onderwijskundig zijn alle scholen in beeld. Er is bij een paar scholen een
impuls nodig om het innovatiever te maken. Het grootste risico in dit domein zit hem in de
toenemende zorgdruk op de scholen. Dit gekoppeld aan een dalend leerlingaantal geeft de verleiding
om meer kinderen met een specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte aan te nemen dan je aan kunt
als school.
Risico personeel: Het risico op dit onderdeel is altijd aanwezig. Talent Primair heeft hier wel op
ingespeeld door alle dossiers waar risico aan kleeft goed in kaart te hebben en te houden. Het risico
dat het ziekteverzuimpercentage hoger komt te liggen dan het landelijk gemiddelde is helaas
uitgekomen. Ook voor de aankomende jaren blijft dit een punt van zorg en aandacht. Het risico is ook
verwerkt in de begroting. In bovenstaande tabel is dus alleen het risico op meerwerk voor ARBO en
andere additionele dienstverlening.
Risico huisvesting en inventaris: Hier hebben we een groot risico opgenomen voor de
cofinanciering bij renovatie en (ver)nieuwbouw die steeds meer gemeenten verlangen van Talent
Primair.
Risico financiën: De PSA is intern voldoende op orde. Een ander risico dat we opgenomen hebben
is de instabiliteit in de bekostiging. Inmiddels weten we dat er veel incidentele gelden naar het
onderwijs komen. Er is, op het moment van schrijven, weinig bekend over de financiële afhandeling.
Wel is er bekend dat per 01-01-2023 de bekostiging voor het onderwijs vereenvoudigd wordt. Dit
betekent voor Talent Primair een financieel risico dat we nu al opgenomen hebben in de analyse.

Noot: corona effecten & financiële continuïteit 2020
Tot nu toe is de financiële impact van “het corona gebeuren” op de financiële huishouding beperkt van
omvang. De scholen hebben door aanpassingen in het onderwijsproces, lees digitaal afstands- en hybride
onderwijs, extra ondersteuning kunnen gegeven. Het spreekt voor zich dat hierbij sprake was van grote
corona stress. In de meeste gevallen waren we wel in staat om via de digitale infrastructuur, lees Google
meets etc., het onderwijs op afstand vorm te geven en in goede banen te leiden. Hiertoe zijn er ook enkele
aanvullende investeringen gedaan.
Rapportage toezichthoudend orgaan (B3)
De raad van toezicht van Talent Primair bestaat uit maximaal zes leden. De leden worden benoemd op
voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), op voordracht van de stichting
Algemeen Bijzonder Traditioneel Vernieuwend Onderwijs (ABTVO) en op voordracht van de acht gemeenten,
waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn (georganiseerd in de Regiegroep van die
gemeenten).
De leden van de raad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal
herbenoemd worden. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van Talent
Primair, evenals voor de naleving van de branchecode governance (Code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs, vastgesteld door PO-Raad in 2010) die door hen zijn onderschreven. De governance codes en –
structuur zijn uitgangspunt voor het doen en laten van de raad van toezicht en het college van bestuur en
vormen tevens het beoordelingskader.
De raad van toezicht laat zich waar nodig adviseren door de Vereniging van Toezichthouders in
OnderwijsInstellingen (VTOI-NVTK).
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Samenstelling van de Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestond in 2020 uit vijf personen in de volgende samenstelling:
Mevrouw drs. G.H.H. Vaes (voorzitter)
De heer dr. ing. C.J. Brouwer (vice-voorzitter)
De heer drs. H.J. Spronk
Mevrouw M.C.J. Mulder - Dijkman RA
Mevrouw drs. C.P.M. van Oorschot

vanaf september 2020

Mevrouw mr. M.L. Daarnhouwer-Beers

tot juni 2020

De heer drs. A. Najib

tot september 2020

De voorzitter noch de leden van de raad bekleden functies of nevenfuncties waardoor belangenverstrengeling
met de activiteiten van de raad van toezicht kan optreden. Een actueel overzicht van de
nevenwerkzaamheden van de raadsleden is op de website van de stichting opgenomen.
Werkwijze
De raad komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen bestaan uit een besloten en een
openbaar deel. Bij de tweede helft van het besloten deel sluit het college van bestuur aan, evenals bij het
openbare deel. De werkwijze van de raad is vastgelegd in een aantal documenten, zodat de raad haar taken
optimaal kan uitvoeren. Dit wordt ook gerealiseerd doordat binnen de raad van toezicht een aantal
commissies actief is, die onder verantwoordelijkheid van de raad belast zijn met een onderwerp dat tot de
bevoegdheid van de raad behoort. Zo is er een audit-, een personeel & professionaliserings-, onderwijs- en
een remuneratiecommissie.
De werkwijze van deze commissies is in reglementen vastgelegd; besluitvorming vindt in de
raadsvergaderingen plaats. Voor de raad als geheel bestaat een huishoudelijk reglement en een toezicht- en
toetsingskader. In dit laatste is het stelsel van toetsingsinstrumenten opgenomen, waarmee het toezicht van
de raad op het college van bestuur wordt geobjectiveerd.
Verslag van werkzaamheden
De raad laat zich via het college van bestuur voortdurend op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen de
stichting, maar heeft daartoe ook naar buiten directe contacten, zoals met de regiegroep van de gemeenten,
de GMR, en de DR (Directeurenraad). Ook houdt de raad zelf relevante externe ontwikkelingen bij, zoals op
het gebied van onderwijskwaliteit.
De raad van toezicht wint in haar hoedanigheid als intern toezichthouder pro actief informatie in bij de
organisatie om inzicht te houden in de doelmatige en rechtmatige aanwending van de publieke middelen
De raad van toezicht kwam in 2020 zes maal (inclusief zelfevaluatie) in vergadering bijeen. Vijf hiervan waren
reguliere bijeenkomsten. Door corona vinden deze vergaderingen vooral digitaal plaats.
Ondersteuning en advisering over beleidsvraagstukken van de financiële problematiek vindt enerzijds plaat
door de thematisch ingestelde commissies (audit, remuneratie, personeel en professionalisering en
onderwijs). Anderzijds vindt het plaats door in de reguliere raad van toezicht vergaderingen specifieke thema’s
te agenderen die in gezamenlijkheid door bestuur en raad zijn bepaald.
Verder heeft de RvT, vanwege het feit dat twee leden van de raad in 2020 het eind van hun tweede termijn
bereikten, aandacht besteed aan de opvolging van deze leden.
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Verder besprak de raad de jaarrekening met de accountant en hield zij begin 2020 haar zelfevaluatie over
2019.
Verder namen de voorzitter en de nieuwe leden van de raad deel aan een vergadering van de GMR.
De raad heeft in 2020 o.a. de volgende besluiten genomen:
Goedkeuring jaarrekening 2019 en accountantsverslag.
Benoeming tot lid RvT: mevrouw C.P.M. van Oorschot.
Instemming gegeven voor samenwerkingsovereenkomst met ASKO.
Goedkeuring verplaatsen brinnummer Vinkenbaan/PC Hooft.
Goedkeuring ingezette lijn met betrekking tot Nigtevecht.
De raad van toezicht heeft de WNT norm op basis van de complexiteitspuntenberekening
goedgekeurd.
● Goedkeuring begroting 2021 en meerjarenbegroting.
●
●
●
●
●
●

Talent Primair geeft in het kader van corporate governance openheid over de bruto-salariskosten van de
voorzitter en het lid van het CvB. Salariëring vindt plaats conform de CAO Bestuurders PO op respectievelijk
salarisschaal B5, salarisnummer 9, B4 nummer 7 en B4 nummer 3 en gaan vergezeld van afzonderlijke
kostenregelingen.
Honorering leden Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers die hun kennis op grond van hun maatschappelijke
betrokkenheid inzetten om toezicht te houden op de onderwijs- en bedrijfsvoering-processen van Talent
Primair. De voorzitter en de leden van de raad ontvangen daartoe een vergoeding die onder de benedengrens
ligt van de landelijk geldende richtlijnen, die door de VTOI zijn vastgesteld. Het betreft bruto bedragen
waarover nog belasting moet worden betaald. Eventuele BTW neemt de stichting voor haar rekening.
Onkosten (zoals telefoon- en reiskosten) worden niet gedeclareerd. De vergoedingen, zowel als het totaal
ervan over enig jaar, zijn vermeld in de jaarrekening van de stichting.
Deskundigheidsbevordering
Jaarlijks vindt een zorgvuldig door de remuneratiecommissie voorbereide zelfevaluatiebijeenkomst plaats
waarin alle belangrijke thema’s van functioneren de revue passeren en verband houden met de drieledige rol
van de raad (toezicht, klankbord en werkgever).
Ook het thema scholing wordt besproken door de raad. Individuele leden worden uitgenodigd om gebruik te
maken van het scholingsaanbod zoals dit jaarlijks door de VTOI wordt verstrekt. Op onderdelen wordt hiervan
door individuele leden gebruik gemaakt.
Alle leden van de raad zijn lid van de VTOI.
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Rooster van aftreden
Naam

Datum
toetreding

Datum
herbenoeming

Datum
aftreding

Herbenoembaar
Ja/nee

Mw. drs. G.H.H. Vaes

01.08.2019

01.08.2023

Ja

Dhr. dr. ing. C.J.Brouwer

01.08.2019

01.08.2023

Ja

Dhr. drs. H.J. Spronk

01.01.2020

01.01.2024

Ja

Mevrouw M.C.J. Mulder Dijkman RA

01.01.2020

01.01.2024

Ja

Mevrouw drs. C.P.M. van
Oorschot

01.09.2020

01.09.2024

Ja
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4.3 Verantwoording beleid
Inleiding
In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over het afgelopen financiële jaar. Voor de algemene en
meer onderwijskundige terugblik op 2020 verwijzen we naar het bestuursverslag 2020 van Talent Primair. Per
1 september 2020 is de Bussumse Montessorischool (BMS) toegetreden tot onze stichting. Hierdoor is er een
nieuwe aanwas ontstaan van 279 leerlingen. We verwachten hierdoor een positieve bijdrage in kwalitatieveen financiële zin, stichtingsbreed. In de begroting 2020 Tp is echter geen rekening gehouden met deze
toetreding waardoor er enigszins een vertekend beeld ontstaat in de afwijking op de stichtingsbegroting
versus realisatie.
Jaarresultaat neg.1.260.843,Het gerealiseerde exploitatieresultaat is in 2020 is negatief 1.260.843. Dit is echter vertekend door enerzijds
de extra cao-nabetalingen ad 7 ton die zijn gedaan in 2020. Hier staan inkomsten tegenover die reeds zijn
ontvangen in 2019. Anderzijds zijn er met name extra uitgaven gedaan, voornamelijk in het in het kader van
het hoge ziekteverzuim ad 8% en aanvullend materiële.
Om dit hoge verzuim op te vangen zijn er door de scholen aanvullend externen ingehuurd ter vervanging van
de zieken. Tevens is het tekort terug te voeren op de groei van de PC Hooftschool te Muiden. Deze groei moet
voorgefinancierd worden, daar we nog geen bekostiging krijgen voor de kinderen die er nu zitten. De
groeibekostiging die het rijk hiervoor beschikbaar stelt wordt op stichtingsniveau berekend. Dit is voor Talent
Primair ongunstig, want daar waar de PC Hooft groeit realiseert zijn er ook scholen binnen Talent Primair die
krimpen. De groei en krimp heffen elkaar op en dat maakt dat Talent Primair per saldo geen groeibekostiging
heeft ontvangen.
De financiering van het rijk laat nogal te wensen over. Door tussentijdse aanpassingen en nieuwe aanvullende
financiering is er geen sprake van een eenduidige beleidslijn in de rijksfinanciering. Dit is dan ook een reden
dat Talent primair vooralsnog uitgaat van de vastgestelde basisfinanciering. In eerste instantie gaan we
daarom uit van de toegezegde gelden op basis van de T-1 systematiek bij de opstelling van de begrotingen.
Budgetbeheersing & Datapas
Thans maken de scholen voor de budgetbeheersing gebruik van Datapas. Dit is een budgettool voor de
school waarbij de scholen online de ontwikkeling in hun budget kunnen bijhouden voor zowel het materiële- en
het personele budget. Sommige scholen kunnen bij de besteding van de middelen extra gebruik maken van
hun opgebouwde reserves. Scholen met bestaande tekorten dienen dit verder in te lopen. Bovenschools zijn
we voornemens om dit pakket te gaan uitbreiden met de module kengetallen in samenhang met de integratie
van de personele- en onderwijskundige zaken.
Huisvesting
In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een intern integraal Huisvestingsplan (IHP). Talent Primair heeft
de schoolgebouwen altijd heel goed onderhouden. Er is voldoende gedoteerd om het meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) uit te voeren zoals gepland staat. Om dit in de toekomst ook te kunnen waarborgen
en ook om pro-actief te kunnen acteren in de regio willen we een IHP hebben als strategisch beleidsplan. In
2023 wordt er een nieuwe MOP opgesteld n.a.v. de nieuwe richtingen Ministerie van OCW. Mogelijkerwijs zal
dit kunnen leiden tot een toename c.q. andere samenstelling van de voorziening.
Voornemens 2021
Hieronder willen we graag de voornemens voor 2021 duiden:
Financiële beleidsplan & allocatiebeleid evalueren
In 2021 willen we de financiële kaders in het financiële beleidsplan & allocatiebeleid opnieuw evalueren en
eventueel bijstellen. De gelden worden vanuit de rijksbekostiging naar de scholen doorgezet en vanuit een
goed allocatiebeleid willen we sturingsinformatie voor de directeuren en cvb opleveren. Het is het doel om de
gelden vanuit de rijksbekostiging maximaal in te zetten voor de kinderen. Dit moet dan ook periodiek
onderzocht worden of dit ook gebeurt.
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Reservebeleid scholen
De scholen binnen Talent Primair hebben eigen school reserves. Dit willen we vooralsnog ook zeker zo
houden. Wel is het van belang dat scholen niet een te grote reserve hebben. Het geld dat we krijgen is
tenslotte bedoeld voor de kinderen die nu op school zitten. In 2021 zullen we desgewenst aanvullend beleid
opstellen om de gewenste kaders opnieuw te koppelen aan de omvang van de school reserves.
Stichtingsbrede risicoanalyse
In 2021 zullen we een stichtingsbrede risicoanalyse uitvoeren. Met het oog op de vereenvoudiging van de
bekostiging van het het rijk in 2023 is het verstandig om dit op voorhand al te analyseren.
Noot. De jaarrekening 2020 is gecontroleerd en goedgekeurd door het accountantskantoor Astrium te
Zoetermeer.
Treasury
Het Ministerie van OCW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek geld wordt verstrekt
ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te weten het verzorgen van onderwijs en
onderzoek. Het financiële beleid en het beheer van de instellingen is dienstbaar aan het realiseren van de
publieke doelstellingen, en is daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. Dit proces mag
niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’s die daarop niet direct betrekking hebben.
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het
treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie, de risico’s te beperken, alsmede, in het
kader van vermogensbeheer van de Stichting, te expliciteren volgens welke procedures besluiten tot stand
komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie betrokken personen zich moeten
houden. In het treasurystatuut wordt het beleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.
Het Treasurybeleid van Talent Primair vindt plaats binnen de kaders van de “Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016 (RBLD 2016) en de in december 2018 geactualiseerde wet- en regelgeving met
betrekking tot Treasury (d.d. 19 december 2018).
Het Treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van de financiële risico’s en secundair het reduceren
van de financieringskosten. Het doel van het treasurystatuut is dat, in het kader van vermogensbeheer van
Talent Primair, helder wordt gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke
richtlijnen de bij belegging betrokken personen zich moeten houden. Binnen het Treasurybeleid wordt geen
onderscheid gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen enerzijds en niet-publieke middelen
anderzijds.
Talent Primair heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves zijn grotendeels in
de vorm van liquide middelen aanwezig. Talent Primair beheert de beschikbare overheidsmiddelen op
zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd.
Voor gelden die tijdelijk niet direct nodig waren in het kader van de doelstelling heeft Talent Primair gedurende
het grootste deel van 2020 uitsluitend gebruik gemaakt van bankrekeningen, teneinde tijdelijk overtollige
middelen tegen een aanvaardbare en marktconforme vergoeding en met minimaal risico en maximale
opnamevrijheid te kunnen wegzetten.
Prestatiebox
De middelen zijn voor diverse activiteiten ingezet die hieronder worden toegelicht. De bekostiging prestatie
box stelt TalentPrimair in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De gelden zijn deels ingezet
voor gezamenlijke activiteiten en deels voor activiteiten op de scholen. Binnen de gezamenlijke activiteiten is
er een professionaliseringsaanbod voor alle scholen beschikbaar gesteld. Op schoolniveau zijn de
beschikbare budgetten aangewend voor zowel personele als materiele inzet.
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Internationalisering
Talent Primair heeft op het gebied van internationalisatie geen specifiek beleid en we onderhouden geen
structurele contacten met scholen buiten Nederland. Voor de nabije toekomst verwachten we geen
nieuwe ontwikkelingen op internationaliseringsgebied.

4.4 Financiën
4.4.1 Kengetallen
Inleiding
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de Inspectie van het Onderwijs dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten
opzichte van de signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico
door de Inspectie van het Onderwijs.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de Inspectie van het Onderwijs.
Tabel 17: Kengetallen

Huisvestingsratio
Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale
lasten (inclusief financiële lasten).
Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de
totale lasten (inclusief financiële lasten).
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.
De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In
vergelijking met 2019 is de huisvestingsratio licht gedaald. De reden daarvoor is te herleiden naar het feit,
dat Talent Primair al jaren een degelijk huisvestingsbeleid voert. Onderhoud wordt structureel gedaan en
bijgehouden.
Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
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De liquiditeitsratio geeft aan dat twee keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende
schulden, bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortlopende
schulden. De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 4.005.554 aan liquide
middelen en daarnaast € 1.811.725 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 2.897.526
De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 31.082.498, een negatief resultaat behaald van - €
1.260.843,- In vergelijking met 2019 is de rentabiliteitspositie gedaald.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in
de opbouw van de financiering. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
De realisatie van 2020 levert een cijfer van 0,70 op. Dat geeft aan dat 70% van het totale vermogen uit
eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat. Het betekent ook dat slechts 30% van het totale
vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. De solvabiliteit is voor 2020 groter, lees positiever,
dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking met 2019 is de solvabiliteitspositie
licht gedaald. Dit is ook te wijten aan het negatieve resultaat van 2020.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan dat nodig is om niet-voorziene risico’s die niet tot de
reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen.
Definitie. Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Dit is overigens de
definitie die door Talent primair wordt gebruikt bij de opbouw van de risicobuffers.
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed
functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de
mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter, lees positiever, dan de signaleringswaarde Inspectie van het
Onderwijs. In vergelijking met 2019 is het weerstandsvermogen gedaald.
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4.4.2 Financieel beleid
Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019.
Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Tabel 18: Verschillenanalyse balans 2020 t.o.v. 2019
Activa

2020

2019

MVA

4.721.426

3.253.952

Vorderingen

1.811.725

1.938.835

Liquide middelen

4.005.554

6.041.178

Totaal activa

10.538.705

11.233.965

mutatie '20Passiva
'19

2020

2019

mutatie '20'19

5.797.677

6.618.165

-820.488

1.599.525

1.668.099

-68.574

243.977

268.655

Kortlopende schulden

2.897.526

2.679.045

218.481

Totaal passiva

10.538.705

11.233.964

-695.259

1.467.474 Eigen vermogen
-127.110 Voorzieningen
Langlopende
-2.035.624 schulden

-695.260

I*Incl. vermogensmutatie toetreding BMS

Tabel 19: Materiële vaste activa
2020

2019

BB per 1/1/

3.253.952

3.022.666

investeringen

2.383.608

911.503

1.472.105

afschrijvingen

-916.134

-680.217

-235.917

4.721.426

3.253.952

1.467.474

BB 31/12
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mutatie B/L

231.286

-24.678

Tabel 20: Investeringen 2020
Gebouwen

962.548

ICT

385.954

Leermiddelen

189.657

Huishoud app

10.405

Meubilair
lopende scholen
BMS
Inbrengbalans
Totaal

324.087
1.872.651

510.957

2.383.608

De investeringen in gebouwen zijn voornamelijk energetische investeringen voor de scholen. Zo zijn er o.a.
aanvullende investeringen gedaan voor de gasloze transitie van de Dr. Maria Montessorischool. Jaarlijks is er
per leerling gemiddeld 115 euro beschikbaar voor de overige investeringen.
Vorderingen
De vorderingen zijn afgenomen met € 127.110, - Deze afname is het gevolg van een:
● De afname van de lopende debiteuren incl. Ministerie van OCW en gemeenten ad 120.457
● De overlopende activa afname ad 6.653
Liquide middelen
De liquide middelen zijn afgenomen met € 2.035.624, De onderliggende kasstromen naar deelactiviteit zijn:
-operationele (werkkapitaal )
-/- 262.634
-investeringen
-/- 1.872.651
-financiële
-/- 24.678
-mutatie correctie beginbalans BMS
+ 124.339
In het kasstroomoverzicht 3.4 wordt verder uiteengezet hoe dit tot stand is gekomen. Deels is deze afname te
verklaren door afg. 7 ton aan extra cao-nabetalingen in 2020. Bij de investeringen zijn er extra uitgaven gedaan
inzake gebouwen, de zgn. energetische investeringen. (Zie bovenstaande toelichting op de investeringen)
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen met € 820.488, - zie par. 2.1. de algemene reserve en de
bestemmingsreserve (publiek en privaat). De afname is veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat
ad -1.260.843 en de correctie van de beginbalans van de BMS ad + 440.355,Normatief eigen vermogen & dekkingspercentage
Het rijk heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de gewenste, lees normatieve, omvang van het eigen
vermogen. Totaal eigen vermogen Tp is 5.797.677 minus privaat vermogen 344.632 = 5.453.045
Normatieve vermogen is 6.275.551: de ratio wordt vervolgens: 5453/8275 = 0.87
Voorzieningen
De voorzieningen zijn afgenomen met € 68.574,-. De verklaring hiervoor zit in de toename van de
personele voorziening van + 120.964,- en de afname van -189.538,- voor het groot onderhoud.
De verdere specificatie staat beschreven in par. 2.2.
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Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn afgenomen met € 24.678, - bestaande uit een lening verstrekt door de
aangesloten gemeenten. De looptijd is 25 jaar, aflossing is renteloos
Kortlopende schulden
Een toename van de kortlopende schulden met € 218.481,- zijn als volgt te verklaren, zie ook 2.4:
● Toename lopende crediteuren ad €38.529
● Toename overige posten
€ 179.952
Analyse resultaat
In de begroting van 2020 is het resultaat negatief € 883.920, - Uiteindelijk resulteert het jaar 2020 in een
negatief resultaat van € 1.260.843, -. Het resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 642.811, - positief. In de
navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.
Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en gerealiseerde baten en lasten voor het
kalenderjaar 2020.
Tabel 21: realisatie en begrotingen 2019-2020
Realisatie

Begroting

Verschil

Realisatie

Verschil

2020

2020

2020

2019

realisatie
’20-’19

Baten
Rijksbijdragen
Ministerie van OCW
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten

30.157.681

27.868.129

2.289.552

28.980.206

1.177.475

153.397

196.638

-43.241

297.133

-143.736

771.420

864.172

-92.752

1.049.751

-278.331

31.082.498

28.928.939

2.153.559

30.327.090

755.408

26.701.605

24.457.139

2.244.466

24.000.727

2.700.878

721.193

655.502

65.691

680.217

40.976

Huisvestingslasten

2.531.464

2.526.538

4.926

2.573.263

-41.799

Overige lasten

2.388.154

2.173.680

214.474

2.431.800

-43.646

Totaal lasten

32.342.416

29.812.859

2.529.557

29.686.007

2.656.409

Saldo baten en lasten

-1.259.918

-883.920

-375.998

641.083

-1.901.001

Financiële baten

6.040

0

6.040

1.728

4.312

Financiële lasten

-6.965

0

6.965

0

-6.965

-925

0

-925

1.728

-2.653

-1.260.843

-883.920

-362.993

642.811

-1.903.654

Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

Totaal fin. baten en
lasten
Totaal resultaat
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Tabel 22: Toelichting op de staat van baten en lasten
Rijk: deelbudgetten 2020

Begroting

Realisatie

Verschil

Afwijking%

Reguliere salaris inkomsten

17.976.685

19.551.588

1.574.903

8,76

0

94.950

94.950

4.029.310

4.322.272

292.962

920.334

982.352

62.018

758.535

917.053

158.518

3.740.853
362.412
80.000
27.868.129

3.843.208
366.258
80.000
30.157.681

102.355
3.846
0
2.289.552

2,74
1,06

Begroting

Realisatie

Verschil

Afwijking%

442.757

423.392

-19.365

-4,37

Ouderbijdragen

86.865

131.618

44.753

51,52

detacheringen

55.500

84.854

29.354

52,89

279.050
864.172

131.556
771.420

-147.494

-52,86

-92.752

-10,73

Corona ondersteunings progr.
Personeel en arbeidsmarktbeleid
Prestatiebox
Samenwerkingsverbanden
UNITA+PW
Materiële vergoeding
OAB
Zij instromers
Totaal rijk

Overige baten 2020
Verhuur

Diversen
Totaal overige

100
7,27
6,74
20,90

0,00
8,22

De afwijking op de rijksbegroting is 2.289.552,- ( deels door cao ophogingen )positief waarvan 582.170,- ten
gunste is voor de BMS.
BMS is niet begroot vanwege de fusie lopende per 1-9-2020. Zie hiertoe bijlage 2.
Regulier budget: toename is ontstaan door cao-ophogingen lopende het kalenderjaar.
De corona gelden zijn ’natuurlijk’ niet begroot, dit zijn extra inkomsten ter dekking van aanvullende uitgaven,
zoals de aanschaf van beschermmiddelen, extra schoonmaak en overige. . P&A beleid: is een vaste voet
vergoeding per lln en aanvullende werkdrukgelden per leerling. Extra inkomsten vanwege ophoging vaste voet
lopende het jaar. Deze vergoedingen zijn achteraf opgehoogd door het rijk, tijdens de opstelling van de
begroting zijn we uitgegaan van de bestaande vaste voet die op dat moment bekend was. Prestatiebox:
aanvullende extra gelden voor cultuureducatie, techniek en talentontwikkeling.
Gelden SWV: extra inkomsten door aanvullende vergoedingen voor de zgn. arrangementen plus. Dit zijn geen
extra vaste vergoedingen per leerling maar aanvullende vergoedingen voor lln met specifieke leerproblemen.
Deze aanvragen, op individuele basis, voor een extra vergoeding, worden lopende het jaar aangevraagd.
Materiële: extra inkomsten voor groei en ophoging vaste voet.
Overige baten
Afname verhuur inkomsten door deels wegvallen van de doorbelastingen aan derden inzake complex ‘De
Byvanck’ enerzijds, en anderzijds aanvullende inkomsten van de overige scholen. Ouderbijdragen: op enkele
scholen zijn de bijdrage voor dit jaar hoger uitgevallen dan begroot. Detacheringen: lopende het jaar is 1
werknemer extra gedetacheerd aan derden. Diversen: dit is een moeilijk te begroten bedrag, bestaat uit een
‘ratjetoe’ van allerlei specifieke subsidies en aanvullende vergoedingen. Voor de komende jaren wordt dit lager
lager begroot.
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Financiële baten
De renteopbrengsten zijn de afgelopen jaren afgenomen tot een negatieve rente op de deposito’s rekeningen.
Investeringen en financieringsbeleid
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van die
investeringen waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. De liquiditeit van de stichting is gezien de
liquiditeitsratio van 2,01 goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor het aantrekken van vreemd
vermogen. De investeringen van 2020 zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd.
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1. Jaarrekening
1.1. Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand boekjaar

Personele voorzieningen
Vanaf het verslaggevingsjaar 2020 moeten personele voorzieningen ingegeven door gewijzigde wet- en
regelgeving in eerste aanleg tegen contante waarde worden gewaardeerd. Waar dit impact met zich meebrengt
wordt dit bij de grondslagen voor de personele voorzieningen toegelicht.
Bestuurlijke fusie Bussumse Montessorischool
Vanwege de bestuurlijke fusie met De Bussumse Montessorischool per 1 september 2020 zijn de begincijfers
2020 aangepast.
De financiële impact hier wordt toegelicht in bijlage 2.

Corona effecten
Door het ‘corona gebeuren’ is er thans nog geen sprake van een financiële discontinuïteit in de financiering van
de inkomsten en uitgaven

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Voor een uiteenzetting ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de opgenomen paragraaf Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen
vermeld.
Tabel 23: Afschrijvingstermijnen
Categorie

Afschrij
vingstermijnen in
jaren

Afschrij
vingspercentage
per jaar

Activeringsgrens in €

Leermiddelen

9

11

500

ICT
Computers/stand alone/
laptops
Servers
Digi/ smartboards
Printers etc
Aanleg netwerk

5
4
5
4
10

20
25
20
25
10

500
500
500
500
500

Meubilair
Leerlingen sets
Stoelen docenten
Meubilair personeel
Kasten
Overige

20
10
20
40
20

5
10
5
2,5
5

500
500
500
500
500

Overige
Installaties
Huishoudelijke apparatuur
Audiovisuele apparatuur

15
5
5

7
20
20

500
500
500

Toelichting materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld
of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te
schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde
en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom
genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de
eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie
is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende
eenheid) geschat.
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Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake
is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van
het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Gebouwen
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake
in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden van groot onderhoud.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is
aangebracht.
Tabel 24: Bestemmingsreserves
Omschrijvingen

Doel

Beperkingen

EUR

Reserve Personeels- en
Arbeidsmarktbeleid

Personele doeleinden

Reserve nulmeting

Afschrijvingskosten

Dekking afschrijvingskosten

22.812

Algemene reserve privaat

Algemeen

Inzet door stichting

344.632

482.496

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen denominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen
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Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De
onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de
CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding in het
onderwijs, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is
gewaardeerd tegen contante waarde, de disconteringsvoet bedraagt 0%.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gelet op de aard en omvang (kortlopend karakter) niet tegen contante
waarde gewaardeerd. De materiele impact is van te verwaarlozen betekenis.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.
Het bevoegd gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de
tijdelijke regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).
De overgangsregeling is verlengd tot en met 2022.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. De opgebouwde voorziening betreft een personele
voorziening welke betrekking heeft op betalingen aan voorziene transitievergoedingen voor enkele werknemers.
De voorziening is gelet op de aard en omvang (kortlopend karakter) niet tegen contante waarde gewaardeerd.
De materiele impact is van te verwaarlozen betekenis.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie opgenomen
verstrekt door het Ministerie van Ministerie van OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van
de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van
toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
Niet-geoormerkte Ministerie van OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
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De niet bestede niet-geoormerkte Ministerie van OCW-subsidies worden op uitzondering verantwoord onder de
vooruitontvangen subsidies Ministerie van OCW (overlopende passiva) indien er een afgebakend
bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan worden aangetoond dat de middelen in de toekomst worden
aangewend.
Geoormerkte Ministerie van OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de gesubsidieerde
activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten
(prestaties) zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies Ministerie
van OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.
Geoormerkte Ministerie van OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste
van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen
(naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies Ministerie van OCW (overlopende passiva) zolang
de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als
schuld aan het Ministerie van Ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn
(subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door Ministerie van Ministerie van OCW)
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening
verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor de toegezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. De instelling is volgens de cao
PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:
·
·
·
·

Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
Er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden
De dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020: 93,2%
Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling.
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De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar
gekomen gelden zijn besteed. In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het
kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het
vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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1.2 Balans per 31 december 2020
En vergelijkende cijfers 2019, na verwerking resultaatbestemming

1

ACTIVA

1.1
1.1.2

Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

4.721.426

3.253.952

Totaal vaste activa

1.2
1.2.2
1.2.4

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

4.721.426

1.811.725
4.005.554

Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

2

PASSIVA

2.1
2.2
2.3
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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3.253.952

1.938.835
6.041.178
5.817.279

7.980.013

10.538.705

11.233.965

5.797.677
1.599.525
243.977
2.897.526

6.618.165
1.668.099
268.655
2.679.045
10.538.705

11.233.965

1.3 Staat van baten en lasten
En vergelijkende cijfers 2019
Begroot
2020

2020
€
3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen Ministerie van
OCW
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden
Overige baten

€

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3
4.4

€

€

€

30.157.681

27.868.129

153.397

196.638

297.133

771.420

864.172

1.049.751

Totaal baten
4

2019

€

31.082.498

28.980.206

28.928.939

30.327.090

26.701.605

24.457.138

721.193

655.503

24.000.727
680.217

Huisvestingslasten

2.531.464

2.526.538

2.573.263

Overige lasten

2.388.154

2.173.680

2.431.800

Totaal lasten

32.342.416

29.812.859

29.686.007

Saldo baten en lasten

-1.259.918

-883.920

641.083

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

6.040

0

1.728

6.2

Financiële lasten

-6.965

0

0

Saldo financiële baten en
lasten
Resultaat (na belasting)
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-925

0

1.728

-1.260.843

-883.920

642.811

1.4 Kasstroomoverzicht 2020
2020
€

2019
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen
Mutatie Reserve projecten Overige
Mutatie voorzieningen

-1.259.918

641.083

4.2
2.1.1.2.
9

721.193

680.217

-

0

2.2

-68.574

-185.000
652.619

495.216

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het
bedrijfsresultaat
vorderingen
Kortlopende schulden

1.2.2

127.110

-157.994

2.4

218.481

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

74.580
345.591

-83.413

-261.709

1.052.886

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/betaalde rentes

-925

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa
(Des)investeringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
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1.728

-262.634

1.054.614

1.1.2

-1.872.651

-911.503

1.1.3

0

0
-1.872.651

-911.503

2.3

0

16.525

2.3

-24.678

0

Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

1.728
-925

1.2.4

-24.678

16.525

-2.159.962

159.638

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2020
€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

2019
€

€

6.041.178

5.881.540

-2.159.962

159.638

Mutatie correctie beginbalans BMS
Stand liquide middelen per 31-12

€

124.338
4.005.554

6.041.178

1.5 Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans
1.1

Vaste Activa

1.1.
2

Materiële vaste activa

1.1.2.1
Gebouwen

1.1.2.3
Inventaris en
apparatuur

1.1.2.4
Overige
vaste activa

Totaal materiële
vaste activa

Verkrijgings- of
waarderingsprijs

321.480

5.370.804

2.259.649

7.951.933

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

144.262

3.043.306

1.510.413

4.697.981

Materiële vaste activa
per 01-01-2020

177.218

2.327.498

749.236

3.253.952

962.548
199.840
16.456
93.919

724.741
189.943
550.043
58.852

185.362
121.174
154.694
42.170

1.872.651
510.957
721.193
194.941

Materiële vaste activa
verloop 2020

1.052.013

305.789

109.672

1.467.474

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

1.483.868

6.285.488

2.566.185

10.335.541

254.637

3.652.201

1.707.277

5.614.115

1.229.231

2.633.287

858.908

4.721.426

Stand per 01-01-2020

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Correctie beginbalans BMS
Afschrijvingen
Cum. Afschrijvingen BMS

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa
per 31-12-2020
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1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1

Debiteuren
Ministerie van OCW
Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

1.2.2.2
1.2.2.3

31-12-2020
€
€
379.603
1.241.896
18.034

Subtotaal vorderingen
1.2.2.12
1.2.2.15

1.639.533

Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

Totaal vorderingen

Liquide middelen

62.104
116.740

1.2.4.1
1.2.4.2

Tegoeden op kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

172.192

178.844

1.811.725

1.938.835

31-12-2020
€

€

1.759.991

40.828
131.364

Overlopende activa

1.2.4

31-12-2019
€
165.556
1.290.492
303.943

31-12-2019
€

€

0
4.005.554

€

0
6.041.178
4.005.554

6.041.178

Tegoeden op bankrekeningen
De liquide middelen zijn afgenomen. In het kasstroomoverzicht wordt uiteengezet hoe dit tot stand is
gekomen.
2
2.1

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Passiva
Eigen vermogen

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal Eigen
vermogen
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Stand per

Resultaat

Correctie

Stand per

1-1-2020

2020

BMS

31-12-2020

€

€

€

€

5.634.074

-786.421

410.829

5.258.482

668.985
315.106

-474.422

0

194.563

0

29.526

344.632

6.618.165

-1.260.843

440.355

5.797.677

2.1.1.1 Algemene reserve
De algemene reserve is afgenomen door het negatieve resultaat in de exploitatie.
2.1.1.2. Bestemmingsreserves (publiek) ad. 194.563
De bestemmingsreserves bestaat uit het surplus op de reserve van de scholen conform onderstaande tabel

saldo t/m
2019

resultaat
2020

39.063

32.264

Triangel

271.239

-7.798

Godelinde

398.655

-121.674

Comenius

-8.430

-38.553

Hobbedob

6.578

-40.937

Kamperfoelie

9.133

Reserves scholen

Sterrenwachter L'D

Meester Kremer

opname/
dotatie

saldo ultimo
2020

inkomsten

inkomsten*
5%

mutatie
reserve

71.327

868.182

43.409

27.918

234.881

1.106.691

55.335

179.546

276.981

2.993.732

149.687

127.294

-46.983

554.013

27.701

-74.684

-34.359

766.482

38.324

-72.683

-826

8.307

707.260

35.363

-27.056

-28.560

73.218

23.820

97.038

742.091

37.105

59.933

-112.845

-18.941

-131.786

470.627

23.531

-155.317

47.611

38.182

85.793

1.030.814

51.541

34.252

OBB

-111.999

-84.259

-196.258

2.198.196

109.910

-306.168

LMS

207.196

-52.234

154.962

1.254.080

62.704

92.258

32.286

4.855

37.141

548.291

27.415

9.726

-113.998

61.179

-52.819

735.171

36.759

-89.578

-63.912

-35.597

-99.509

1.853.691

92.685

-192.194

161.203

1.012.562

50.628

110.575

Tweemaster
Bijvanck

Catamaran
Linde
Kon. Emma
Ploeg

215.582

-54.379

-113.165

-43.867

0

431.868

21.593

-21.593

59.872

-77.475

-17.603

795.189

39.759

-57.362

Zuidwend

259.088

15.960

275.048

1.004.389

50.219

224.829

Curtevenne

161.339

-17.513

143.826

1.033.765

51.688

92.138

Vinkenbaan

0

-236.814

100.000

-136.814

446.599

22.330

-159.144

-90.771

90.771

0

567.420

28.371

-28.371

188.688

1.649.497

82.475

106.213

190.734

1.076.902

53.845

136.889

224.087

1.094.682

54.734

169.353

36.896

582.170

29.109

7.788

1.470.781

25.524.364

1.276.218

194.563

Sterrenwachter H'sum
Gouden Kraal

PC Hooft
Dr. Maria

216.291

-27.603

2e Monte.

182.901

7.833

Graaf Floris

239.186

6.207

BMS
Totaal

157.032

-21.306

36.896
1.894.889

-722.045

297.937

Toelichting saldo mutatie bestemmingsreserve
De scholen met een’’ positief saldo mutatie reserve’’ mogen deze middelen na goedkeuring van het CvB
besteden aan de uitgaven voor personele- en materiële zaken. Opgebouwde omvang is 1.470.781 -/gewenste 1.276.218 = surplus ad. 194.563
Opname/dotatie
We nemen afscheid van de Tweemaster, het negatieve saldo zal ten laste worden gebracht van de
gemeenschappelijke reserves. De reserve van de Sterrenwachter te H’sum is tevens op nul gezet. De school
maakt nu een nieuwe doorstart, na een interne reorganisatie. PC Hooft en Vinkenbaan hebben aanvullende
gelden gekregen vanwege de groeifinanciering voor de opstart van de nieuwe locatie te Muiden. De Triangel
en de graaf Floris hebben extra investeringen gedaan in de materiële activa. Van de overige scholen met een
negatieve reserve verwachten we dat ze dit in de komende jaren gaan inlopen
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Tabel 25: Voorziening 2.2

2.2

2.2.1
2.2.3

2.2.1

2.2.1.
1
2.2.1.
5

Voorzieningen

Stand per
01-012020
€

Dotatie
2020
€

Onttrek
king 2020
€

Correctie
BMS
€

Stand per
31-12-2020
€

Bedrag
< 1 jaar
€

Bedrag 1
t/m 5 jaar
€

Overige personele
voorzieningen
Voorziening voor groot
onderhoud

510.371

106.629

0

14.335

631.335

478.211

153.124

1.157.728

820.000

1.183.516

173.978

968.190

123.599

844.591

Totaal voorzieningen

1.668.099

926.629

1.183.516

188.313

1.599.525

601.810

997.715

Personele
voorzieningen

Stand per
01-01-2020

Dotatie
2020

Onttrekking
2020

Correctie
BMS

Stand per 31122020

Bedrag <
1 jaar

Bedrag 1 t/m
5 jaar

€

€

€

€

€

€

€

Voorziening langdurig
zieken

325.619

66.227

0

0

391.846

391.846

-

Jubileum uitkeringen

184.752

40.402

0

14.335

239.489

86.365

153.124

Totaal personele
voorz.

510.371

106.629

0

14.335

631.335

478.211

153.124

De financiële impact van het contant maken van de voorziening jubilea is nihil omdat er gerekend wordt met
een disconteringsvoet van nihil.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn er geen aanspraken duurzame inzetbaarheid opgebouwd
(conform artikel 8a CAO Primair Onderwijs). Om deze reden is in 2020 geen voorziening van duurzame
inzetbaarheid gevormd.

2.3

2.3.7

2.3.7

Langlopende schulden

Overige langlopende
schulden

Overige langlopende
schulden

2.3.7.
4

Leningen o/g

2.3.7.
5
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Stand per
01-012020

Dotatie
2020

Onttrekking
2020

Vrijval 2020

€

€

€

€

31-12-20

Bedra
g<1
jaar

Bedrag 1
t/m 5
jaar

€

€

€

268.655

0

24.678

-

243.977

61.121

182.856

268.655

0

24.678

-

243.977

61.121

182.856

Stand per
01-012020

Dotatie
2020

Onttrekking
2020

Vrijval 2020

31-12-20

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag 1
t/m 5 jaar

€

€

€

€

€

€

€

185.332

20.025

-

165.307

36.161

129.146

Vooruitontvangen
investeringssubsidies

83.323

4.653

-

78.670

24.960

53.710

Totaal overige
langlopende schulden

268.655

24.678

-

243.977

61.121

182.856

0

2.4

Kortlopende
schulden

2.4.8

Crediteuren

2.4.9
2.4.10

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van
pensioenen

2.4.12

Overige kortlopende schulden

31-12-2020

31-12-2019

548.348

648.324

1.056.723

932.249

338.435

307.649

13.856

30.611

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14

Vooruitontvangen subsidies
Ministerie van OCW

2.4.17

Vakantiegeld

2.4.19

Overige overlopende passiva

1.957.362
0

0

896.006

734.708

44.158

25.504

Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

3

1.918.833

940.164

760.212

2.897.526

2.679.045

Baten
2020

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen

3.1

Rijksbijdrage Ministerie van OCW

€

Overige subsidies

3.1.2.1

Overige subsidies OCW
Totaal Rijksbijdragen

€

30.157.681

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2

Begroot 2020
€

2019
€

27.868.129
30.157.681

153.397

€

€

28.980.206
27.868.129

196.638

28.980.206

297.133

153.397

196.638

297.133

771.420

864.172

1.049.751

31.082.498

28.928.939

30.327.090

Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV
3.1.4
Totaal Rijksbijdragen
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Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

3.2

2020
€
3.2.2

Begroot 2020
€

€

€

€

€

Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
153.397

3.2.2.2

2019

196.638

Totaal Overige overheidsbijdragen
en - subsidies overige overheden

297.133

153.397

196.638

297.133

153.397

196.638

297.133

Totaal overige overheidsbijdragen
en - subsidies overige overheden

2020
€

Begroot 2020
€

€

2019
€

€

€

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3,5,5

Ouderbijdragen

131.618

86.865

68.285

3.5.10

Overige

131.556

279.050

323.311

423.392

442.757

579.815

84.854

55.500

78.340

Totaal overige baten

4

771.420

864.172

1.049.751

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

4.1.1.1

Lonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.1.1.3

Premies Participatiefonds

4.1.1.4

Premies Vervangingsfonds

4.1.1.5

Pensioenpremies

2020
€

Begroot 2020
€

18.218.378

€

2019
€

23.240.474

€

€

17.332.745

2.519.316

2.349.014

753.900

610.717

22.048

24.931

4.204.738

2.733.333

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
25.718.380
4.1.2

Overige personele lasten

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

4.1.2.3

Overig
Totaal overige personele lasten
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23.240.474

23.050.741

138.715

0
0

0

1.030.941

1.216.665

945.789

1.169.656

202.274

1.216.665

1.148.063

4.1.3

Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2

Uitkeringen vervangingsfonds

4.1.3.3

Overige uitkeringen personeel

186.431

0

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
Totaal personele lasten

198.077

186.431

0

198.077

26.701.605

24.457.139

24.000.726

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal fte's aantal bedraagt 327,60 in 2019 (2020: 338.4)
4.2

Afschrijvingen

2020
€

Begroot 2020
€

€

€

2019
€

€

Afschrijvingen op materiële vaste activa
4.2.2

721.193
Totaal afschrijvingen

655.502
721.193

680.217
655.502

2020

680.217

4.3

Huisvestingslasten

Begroot 2020

4.3.1

Huur

171.125

123.588

101.499

4.3.3

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

152.880

236.500

252.349

4.3.4

Energie en water

502.508

468.500

473.777

4.3.5

Schoonmaakkosten

698.426

706.200

715.240

4.3.6

Belastingen en heffingen

47.248

67.500

118.433

4.3.7

Dotatie onderhoudsvoorziening

840.550

820.000

820.000

4.3.8

Overige huisvestingskosten

118.727

104.250

91.964

€

Totaal huisvestingslasten

4.4

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.3

Leer- en hulpmiddelen

4.4.5

Overige
Totaal overige lasten
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€

2.573.263

Begroot 2020
€

359.641

€

2.526.538

2020
€

Administratie- en beheerslasten

€

2.531.464

Overige lasten

4.4.1

€

2019

€

€

275.000

2019
€
336.460

960

0

1.502

923.329

907.250

845.580

1.104.224

991.430

1.248.258

2.388.154

€

2.173.680

2.431.800

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat gebracht:
2020
€
4.4.1.1.1

Controle van de jaarrekening

Begroot 2020
€

20.479

€

€

25.000
20.479

2019
€

25.000

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig
en/of vorig boekjaar.
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.
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€

28.748
28.748

1.6 Bestemming van het resultaat

€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.9
2.1.2.10

Reserve projecten Overige
Reserve nulmeting

2.1.2

Totaal bestemmingsreserve publiek
Totaal bestemmingsreserves
Totaal resultaat
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Resultaat 2020
€

€
-786.421

459.773
-14.649
-474.422
-474.422
-1.260.843

1.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Nationaal Programma Onderwijs
Op 17 februari 2021 is door de overheid het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. De
Covid-19 crisis heeft tot diverse schoolsluitingen in 2020 en 2021 geleid waardoor grote groepen leerlingen
vertraging in het leerproces hebben opgelopen. Daarnaast zijn er ook sociaal/emotionele en persoonlijke
gevolgen die van directe invloed zijn op het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Via het Nationaal
Programma Onderwijs moeten deze achterstanden worden ingelopen.
•
•
•

De opzet van het plan is als volgt: April 2021: de scholen dienen een 'schoolscan' uit te voeren waarin
op leerling- en schoolniveau de behoefte wordt vastgelegd middels een analyse die zich richt op
leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden;
April-mei 2021: op basis van de schoolscan dient een plan van aanpak te worden gemaakt waarin
effectieve interventies worden gekozen. Deze interventies kunnen worden gekozen uit een
'menukaart' die in april 2021 door OCW zal worden gepubliceerd;
Mei-juni 2021: de gekozen interventies dienen te worden verwerkt in een 'schoolprogramma'.

Voor dit programma zal naar schatting een bedrag van € 700 per leerling beschikbaar worden gesteld en is
bedoeld voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023
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1.8 Verbonden partijen
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij

Statutaire naam

Unita SWV
Passend
Onderwijs
Passenderwijs

Juridische
vorm
2019

Stichting
Stichting

Statutaire
zetel

Hilversum
Woerden

Code
activiteiten

4
4

Eigen
vermogen
31-12-2020

Resultaat
jaar 2020

Omzet
2020

€

€

€

-

-

-

Verklaring
art. 2:403
BW ja/nee

Deelname
percentage

Consolidatie
ja/nee

Nee
Nee

0%
0%

Nee
Nee

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige
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1.9 Model G
Model G. Verantwoording subsidies
G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan
andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom

G1-A Beknopt gespecificeerd
Omschrijving
Inhaal- en
Ondersteuningsprogramma
Inhaal- en
Ondersteuningsprogramma

Kenmerk
toewijzing

Datum
toewijzing

1052393
1102827
1102873
1102877

1-03-20
1-12-20
1-12-20
1-12-20
Totaal

Bedrag van
toewijzing
€

Ontvangen
t/m
verslagjaar
€

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform
de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en
afgerond
Ja
Ja
Ja
Ja

Kenmerk toewijzing

Datum toewijzing

Prestatie afgerond?

IOP-41376-PO

02-07-2020

Nee

IOP2-41376-PO

16-10-2020

Nee

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Deze was niet van toepassing.
G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Deze was niet van toepassing.
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1.10 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen Ministerie van OCW-sectoren

Complexiteitspunten
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria

2020

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of
studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

6

Totaal aantal complexiteitspunten

10

Bezoldigingsklasse

D

Bezoldigingsmaximum

3
1

157.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.
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De WNT is van toepassing op Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek . Het voor Stichting
Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €157.000.
1A. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling,
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt.
Gegevens 2020
Leidinggevende topfunctionaris
Aanhef
Voorletters

De heer

Mevrouw

De heer

R.

F.H.

W.J.J.

Tussenvoegsel
Achternaam

van
Hoogendoorn

Hooglandt

Brecht

Voorzitter
college van
bestuur
01-01

Lid college van
bestuur

Lid college van
bestuur

01-01

n.v.t.

Einde functievervulling

31-12

31-12

n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte)

1,000

0,900

n.v.t.

ja

ja

nee

€ 102.178

€ 104.853

€ 0,00

€16.858

€ 18.423

€ 0,00

Bezoldiging

€ 119.036

€ 123.276

€ 0,00

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

€ 157.000

€ 141.300

€ 0,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorzitter
college van
bestuur
01-01

Lid college van
bestuur
01-01

Voorzitter/ Lid
college van
bestuur
01-01

Einde functievervulling

31-12

31-12

11-08

Omvang dienstverband (in fte)

1,000

0,900

1,000

ja

ja

Ja

Functiegegevens 2020
Functie(s)
Aanvang functievervulling

Dienstbetrekking
Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Functiegegevens 2019
Functie(s)
Aanvang functievervulling

Dienstbetrekking
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Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

€ 57.444

€ 92.285

€ 80.570

€ 9.650

€ 14.789

€ 10.767

€ 67.094

€ 107.074

€ 91.337

€ 102.027

€ 136.800

€ 92.866

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1B. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1
t/m 12.
Dit is niet van toepassing.
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1C. Toezichthoudende topfunctionarissen.
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Gegevens 2020

Aanhef

Mevrouw

De heer

De heer

De
heer

De heer

Mevrouw

De heer

Mevrouw

Mevrouw

De
heer

Mevrouw

G.H.H.

C.J.

M.P.

J.K.

P.N.M.

M.S.J.

H.J.

M.C.J.

C.P.M

A.

M.L.

Voorletters
Tussenvoegsel

Achternaam

van der

Vaes

Brouwer

Angenent

Waals

van

Sijm

Hendriks
Vettehen

Spronk

Mulder Dijkman

Oorschot

Daarnhouwers-

Najib

Beers

Functievervulling in 2020
Functiecategorie

Voorzitter

Lid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functie

1-jan

1-jan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1-jan

1-jan

1-sep

1-jan

1-jan

31-dec

31-dec

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

31-dec

31-dec

31-dec

30-sep

30-jun

Afloop functie

Bezoldiging in 2020
Totale bezoldiging

11.250

7.500

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7.500

7.500

2.500

5.625

3.750

Individueel
toepasselijk
bezoldigingsmaximum

23.550

15.700

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15.700

15.700

5.233

11.754

7.807

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Onverschuldigd
betaald bedrag
bezoldiging

De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Gegevens 2019
Aanhef

Mevrouw

De heer

De
heer

De heer

De heer

De
heer

Mevrouw

Mevrouw

Voorletters

G.H.H.

M.P.

J.K.

C.J.

A.

P.N.M.

M.S.J.

M.L.

Brouwer

Najib

Sijm

Hendriks
Vettehen

Daarnhouwers-

Tussenvoegsel
Achternaam

van
der
Vaes

Angenent

Waals

Beers

Functievervulling in 2019

Functiecategorie

Lid

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functie

01-09

01-01

01-01

01-09

01-01

01-01

01-01

01-01

Afloop functie

31-12

31-12

31-07

31-12

31-12

31-07

31-07

31-12

Bezoldiging in 2019

Totale bezoldiging
Individueel
toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd
betaald bedrag
bezoldiging
Bezoldiging

3.750

11.250

3.543

2.500

7.500

3.543

3.543

7.500

5.065

22.800

8.828

5.080

15.200

8.828

8.828

15.200

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.750

11.250

3.543

2.500

7.500

3.543

3.543

7.500

De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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1D. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Dit is niet van toepassing.
1E. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij
één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen.
Dit is niet van toepassing.
1F. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2020 met een WNT-instelling een
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een
dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris.
Dit is niet van toepassing.
1G. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
Dit is niet van toepassing.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Dit is niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hier voorafgaand vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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1.11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Rechten
Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.
Verplichtingen
De volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr.

1

78

Omschrijvin
g

Periode van t/m

Toshiba

02-2018 t/m 02-2023

Looptijd
maande
n

60

Bedrag
per maand
€

4.696

Bedrag
verslagjaar
€

56.352

Bedrag
< 1 jaar
€

56.352

Bedrag
1-5 jaar
€

65.744

Bedrag
totaal
€

178.448

1.12 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Plaats, datum

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek

Dhr. R. Hoogendoorn
Bestuurder
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Mevr. Drs. G.H.H. Vaes
Voorzitter raad van toezicht

2. Overige gegevens
2.1 Statutaire bestemming van het resultaat
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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2.2 Gegevens over de rechtspersoon
Naam:
Adres:
Telefoon:
Emailadres:
Website:
Bestuursnummer:

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Amersfoortsestraatweg 180c, 1272 RR Huizen
035 525 7578
bestuurskantoor@onzewijs.nl
www.talentprimair.nl
41376

Contactpersoon:
Telefoon:
Emailadres:

Dhr. R. Hoogendoorn
035 525 7578
info@talentprimair.nl

Brinnummers

School

04HM

Jenaplanschool De Sterrenwachter

04QD

Bussumse Montessorischool

05WK

Schoolvereniging De Larense Montessorischool

05ZS

Openbare Basisschool De Zuidwend

06BO

Curtevenne-Basisschool

08FE

Basisschool De Vinkenbaan

08JZ

Dr Maria Montessorischool

09JV

Tweede Montessorischool

10BE

Graaf Florisschool

10DA

Openbare Basisschool De Triangel

11AY

Godelindeschool

11NU

Comeniusschool voor Basisonderwijs

11OB

Montessorischool Gouden Kraal

11UH

Basisschool de Hobbedob

12RE

Openbare Basisschool Kamperfoelie

18ED

Meester Kremer-School

18GF

De Tweemaster

18IC

Basisschool Bijvanck

18KB

Basisschool Dorp

18KI

Samenwerkingschool De Catamaran

18LT

De Linde

18MA

Basisschool Koningin Emma

19JJ

Basisschool De Ploeg
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2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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BIJLAGE (1) Ondersteuningspiramide Talent Primair
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Bijlage (2) Specificatie Correctie beginbalans BMS per 1-9-2021*

Balans per
01-01-2020
Talent
Primair

Debet

Ingebracht
per 01-012020 BMS

Credit

Debet

Talent
Primair per
31-12-2019

Credit

Debet

`Materiele
vaste activa

3.569.969

316.017

3.253.952

Vorderingen

1.984.031

45.196

1.938.835

Liquide
middelen

6.442.678

401.500

6.041.178

Credit

Eigen vermogen

7.058.520

440.355

6.618.165

Voorzieningen

1.856.413

188.314

1.668.099

Langlopende
schulden

268.655

0

268.655

Kortlopende
schulden

2.813.090

134.044

2.679.046

Totaal

11.996.678 11.996.678

762.713

762.713

11.233.965

11.233.965

* Exploitatieresultaat en balans BMS/Bussumse Montes. school, jan t/m aug 2020, is goedgekeurd door van
Rhee accountants.
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