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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag van de Vereniging tot Stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel te 

Streefkerk leggen we aan de leden van de schoolvereniging verantwoording af over het gevoerde beleid 

ten aanzien van onze School met de Bijbel. Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de geldende wet- 

en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen van de Jaarverslaglegging.  

 

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van de coronapandemie. In de maanden januari en 

december kwamen we als land in een lockdown waardoor we opnieuw overschakelden naar 

afstandsonderwijs, een manier van werken waar we voor 2020 nog nooit eerder over nagedacht 

hadden.  

In met name de maanden april en oktober was er veel uitval onder personeelsleden. Er moesten telkens 

opnieuw andere wegen worden bedacht om toch zo lang mogelijk alle leerlingen op school les te 

kunnen geven. Dit is grotendeels ook gelukt.   

Als we terugzien mogen we toch opmerken: ‘Eben-Haëzer’; tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.  

De Heere spaarde ons en onze kinderen nog in het leven. Hij schonk ook de gezondheid (opnieuw) 

om ons in te zetten voor het onderwijs op onze school. We bidden of Hij verzoening wil doen over al 

het zondige en het Bijbels onderwijs wil zegenen tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn 

Koninkrijk.  

 

Veel werkzaamheden mochten ondanks de crisis ook gewoon doorgaan zodat het onderwijs aan de 

kinderen zijn voortgang mocht hebben. Zo werden er weer nieuwe personeelsleden benoemd, 

maakten we een vervolgstap in de schoolontwikkeling en werd er binnen het bestuur, met de leden 

van de schoolvereniging en andere betrokkenen gesproken over een bestuurlijke fusie met een andere 

schoolvereniging.   

In het jaarverslag leest u meer over al deze onderwerpen.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1.2.4 is de vereniging per 1 januari 2022 gefuseerd met de Vereniging 

voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag de Hoeksteen, fundament voor onderwijs.  

Deze jaarrekening wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van deze vereniging. 

Deze jaarrekening is in principe geschreven vanuit de situatie in 2021 toen de school nog niet was 

gefuseerd. Voor het toekomst - / meer jaren perspectief wordt verwezen naam de jaarrekening 2021 

van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag de Hoeksteen, fundament 

voor onderwijs.  

 

We hopen dat het jaarverslag u zo een goed beeld geeft van de ontwikkelingen op onze school waar 

we allen nauw aan verbonden zijn.   

 

Namens het bestuur van de Hoeksteen en de directie van de school met de Bijbel, 

 

 

 

Y. Paans        H.J. den Ouden 

Bestuurder        Directeur 
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Hoofdstuk 1 – Schoolbestuur 

1.1 Profiel 

 

1.1.1 Naam en grondslag 

De naam van de school is School met de Bijbel. 

Ze gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Streefkerk. 

Zoals uit de naam van de school al blijkt, is de Heilige Schrift, opgevat in overeenstemming met de Drie 

Formulieren van Enigheid, volgens de Synode van Dordrecht gehouden in de jaren 1618-1619, de 

grondslag van de vereniging. Zij gaat uit van het beginsel dat volksopvoeding en volksonderwijs geheel 

in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil Gods. In de artikelen 3 t/m 7 

van de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan men duidelijk en volledig vinden wat door ons beleden wordt 

ten aanzien van het Woord van God. 

Zo willen we staan in de traditie van de kerken van de (Nadere) Reformatie. 

 

1.1.2 Missie en visie 

Onze school ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van 

kinderen. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Het 

doel daarvan is ze te leren de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de naaste, en 

daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun 

burgerschap verstaan. 

Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de Heere en in een gemeenschap die mede bestaat 

uit de ouders (die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen dragen) en de 

kerken die ook aan die vorming bijdragen. 

 

Onze school als leer- en opvoedingsgemeenschap geeft invulling aan zijn opdracht door vanuit de 

identiteit dienstbaar te zijn aan gezin, kerk en samenleving. Met inachtneming van de eigenheid en ook 

van de eigen verantwoordelijkheid werken gezin, kerk en school samen om leerlingen te onderwijzen 

en te vormen. Als ‘poort naar de maatschappij’ stelt de school zich dienend op ten behoeve van 

het gezin, de kerk en de samenleving. 

Het onderwijs is daarmee meer naar buiten gericht dan het gezin (en de kerk). De school biedt 

voor de leerlingen een veilige omgeving waarin zij zich voorbereiden op een Bijbels verantwoorde 

deelname aan de samenleving. Bij de invulling hiervan speelt de leeftijd van de leerlingen een 

belangrijke rol. 

We vinden het belangrijk dat  kinderen, elk met eigen gaven, zich op school zowel door leerkrachten 

als de andere kinderen  geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Het feit dat elk kind uniek is, betekent 

voor de  leerkrachten, dat zij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen de kinderen. 

 

Het pedagogisch handelen krijgt gestalte door het onderwijs, in de context van de huidige 

samenleving, in te richten naar de norm van de Bijbel. Christelijk onderwijs is geen doel in zichzelf. 

Het moet dienstbaar zijn aan een hoger doel; dat de mens zijn Schepper kent en eert. 

Dat is ook de Bijbelse opdracht aan allen die met kinderen werken, zoals onder meer blijkt uit de 

Spreuken van Salomo (Spreuken 22:6): 

 

“Leer de jongen de eerste beginselen naar den 

eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, 

zal hij daarvan niet afwijken.”  
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1.1.3 Kernactiviteiten 
Hoewel het bestuur de meeste bestuurlijke taken opgedragen hebben aan de directeur, zijn er een 

aantal bevoegdheden die nadrukkelijk voorbehouden blijven aan het bestuur zelf.  

a. Vaststellen jaarverslag, begroting en strategisch beleid.  

b. Benoemen accountant.  

c. Vaststellen toelatingsbeleid en benoemingsbeleid. 

d. Toezien op de naleving van wettelijke verplichting, de code goed bestuur en de afwijkingen daarvan. 

e. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de school.  

f. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 

bevoegdheden in het jaarverslag. 

g. Vaststellen acceptabele bronnen van inkomsten. 

h. Het nemen van besluiten inzake fusie, samenwerking en opheffing.  

i. (Voorstel tot) wijzigen van statuten en reglementen. 

j. Vaststellen handelingsruimte management. Dit is vastgelegd in het toezichtskader & 

mandaatregeling.  

k. Het beheer van de bij de vereniging geregistreerde goederen. 

 

Verder voert het bestuur uit hoofde van zijn werkgeverschap de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met de directeur.  

 

Benoeming, ontslag en het treffen van orde- en disciplinaire maatregelen met betrekking tot het 

personeel zijn eveneens voorbehouden aan het bestuur.  

 

1.1.4 Strategisch beleidsplan 2019-2023 

Te midden van alle maatschappelijke ontwikkelingen hebben we bepaald wat de strategische koers van 

de organisatie moet zijn.  We willen de school duidelijk gaan positioneren in het onderwijsveld als 

School met de Bijbel waar reformatorisch onderwijs wordt gegeven voor alle kinderen uit het dorp en 

omstreken. Eenheid in verscheidenheid betekent voor ons dat we als school vanuit duidelijke 

uitgangspunten onderwijs geven (waarbij we ons laten leiden door de Bijbel en de belijdenisgeschriften) 

en van daaruit ook het gesprek aangaan met anderen vanuit een respectvolle, integere houding. 

Door expertise op te bouwen willen we nog meer kunnen betekenen voor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften; voor zowel meerbegaafden als leerlingen die moeite hebben met leren. Ook 

willen we meer tegemoet gaan komen aan de overwegend vele ‘doeners’ onder de leerlingen. We willen 

de ligging van de school in een prachtig stukje natuur meer verbinden met het onderwijs in de klas. 

Daarnaast willen we binnen de zaakvakken meer diepgang en verwondering creëren door het onderwijs 

nadrukkelijker te verbinden met de Schepper en Onderhouder van ons leven; de Heere God.   

 

De belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn: 

➢ sociaal emotioneel leren van kinderen; levensvaardigheden aanleren zodat kinderen vaardig zijn 

om hun plaats in de maatschappij in te nemen en hun burgerschap verstaan. 

➢ versterken van de instructiekwaliteit en meer activerend leren. 

➢ leren met diepgang en verwondering in de zaakvakken & expressievakken. 

 

Dit alles doen we vanuit een Bijbels mens- en kindbeeld. Onze meerwaarde ligt in het Bijbelse onderwijs 

voor ons dorp en de streek.  
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1.2 Organisatie 

 

1.2.1 Functiescheiding 
Als bevoegd gezag dragen we zorg voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. 

De feitelijke uitoefening van de functie van bestuur gebeurt door de directeur op basis van door het 

schoolbestuur gegeven mandaat. We werken conform de principes van Policy Governance. Dit houdt 

in dat we als bestuur uitspraken doen over de te bepalen doelstellingen en de randvoorwaarden en dat 

de (wijze van) uitvoering opgedragen, gemandateerd wordt aan de directeur. Het schoolbestuur 

onthoudt zicht hierbij van feitelijke uitoefening van de functie van bestuur en richt zich op uitoefening 

van intern toezicht. Hierdoor ontstaat er voor de directeur in de uitoefening van bestuurlijke taken 

een tegenkracht. De wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht onderscheiden en gescheiden 

worden, ligt vast in het opgestelde toezichtskader & mandaatregeling.  

 

1.2.2 Bestuur als intern toezichtsorgaan 

Het bestuur blijft tegelijkertijd als geheel aansprakelijk voor alle besluiten die genomen worden. Er 

werd in het verslagjaar zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur waarin zij 

verantwoording aflegde over het gevoerde beleid d.m.v. managementrapportages. Verder wordt er 

gewerkt met een bestuurlijke  jaaragenda. Daarnaast werd er nog incidenteel extra vergaderd als hier 

aanleiding voor was. 

Elk bestuurslid houdt toezicht op een specifiek domein (zie onderstaande verdeling domeinen) 

waardoor kennis en expertise beter benut kan worden. Tegelijkertijd is het toezichthoudend orgaan 

als geheel verantwoordelijk voor het functioneren van goed toezicht op alle domeinen.   

 

1.2.3 Leden van het voormalig bestuur, tevens intern toezicht 
 

         Functie bestuur        Domein mandaatregeling  

C. de Ruijter Voorzitter Personeel & Organisatie   

  Onderwijs   

 

H. Aantjes Secretaris Personeel & Organisatie  

  Kwaliteit 

  Communicatie 

 

A. Verkuil Penningmeester Financiën  

  Bezittingen en gebouwen 

  Kwaliteit 

 

J.W. Markestein 2e voorzitter Onderwijs  

  Pedagogiek   

 

 

R.S.K. Burger 2e secretaris Pedagogiek  

   Bezittingen en gebouwen   

  Communicatie  

 

J. Rijneveld 2e penningmeester Onderwijs en Financiën 
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Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie binnen het bestuur.  

 

Alle in 2021 fungerende bestuursleden van de School met de Bijbel zijn, in verband met de fusie, per 

31-12-2021 afgetreden. De heer de Ruijter is vanaf 7 december 2021 toezichthouder bij de 

fusiepartner. De onderhavige jaarrekening is de laatste jaarrekening van de School met de Bijbel te 

Streefkerk; deze is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van De Hoeksteen, fundament voor 

onderwijs te Oud Beijerland opgesteld. In de jaarrekening 2021 van De Hoeksteen zijn alle gegevens 

van toezichthouders en bestuurders vermeld 

 

Dhr. Markestein heeft per 31 december 2021 het bestuur verlaten. De andere bestuursleden nemen 

vanaf 1 januari 2022 zitting in de lokale raad. De lokale raad is voort gekomen uit het besluit om te 

fuseren. Alle scholen binnen de schoolvereniging hebben een eigen lokale raad.  De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de lokale raad richten zich op het bewaken van de 

identiteit en eigenheid van de school en het in stand houden van een warme relatie met de achterban 

van de school (ouders, leden en kerken).   

 

1.2.4 Verslag Intern Toezicht 

Een belangrijke ontwikkeling in het verslagjaar waren de gesprekken die gevoerd werden met de 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag de Hoeksteen, fundament voor 

onderwijs in de gemeente Hoeksche Waard om te onderzoeken in hoeverre een bestuurlijke fusie 

meerwaarde zou kunnen bieden voor onze schoolorganisatie. We kijken terug op een zeer positief 

verlopen fusietraject. Onder leiding van een managementadviseur van de VGS werden er werkgroepen 

aangesteld die deelonderzoek deden op een aantal thema’s. Dit werd vervolgens teruggekoppeld in 

een stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van beide besturen, de directeur van de School met de 

Bijbel en de managementadviseur van de VGS). De overige bestuursleden van beide besturen werden 

actief op de hoogte gehouden. Voor de leden in Streefkerk werd een aantal keer een ledenvergadering 

belegd om toelichting te geven op de voortgang van het onderzoek. Ook is er een uitgebreide 

fusierapportage opgesteld zodat het proces goed te volgen was voor de leden. Uiteindelijk hebben de 

leden op 25 oktober 2021 ingestemd met een bestuurlijke overdracht per 1 januari 2022. De Vereniging 

tot Stichting en Instandhouding Scholen met de Bijbel is om die reden per 31 december 2021 

opgeheven.   

 

In verband met de voorgenomen fusie werden de statuten gewijzigd. De leden van de schoolvereniging 

stemden op 20 september 2021 in met het wijzigen van artikel 15 lid 1 en artikel 15 lid 4 van de 

statuten. Ook werd tijdens deze ledenvergadering het reglement voor de nieuw aan te stellen 

locatieraad vastgesteld.  

 

In het verslagjaar is zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur. Aan de hand van een 

bestuurlijke jaaragenda kwamen de verschillende beleidsterreinen aan de orde. Door de uitgevoerde 

activiteiten (beschreven in managementrapportages) en beleidsvoornemens te toetsen aan de 

doelstellingen en kaders uit de mandaatregeling en het toezichtskader hield het intern toezichtsorgaan 

feeling met en zicht op de kwaliteit van de school.  

Twee keer per jaar werd een uitgebreide financiële managementrapportage besproken waardoor we 

konden toetsen of de middelen rechtmatig en doelmatig bestemd en aangewend werden.  

Ook de meerjarenbegroting 2022-2026 werd nog besproken in het intern toezichtsorgaan, al heeft 

onze fusiepartner de officiële goedkeuring hierover gegeven aangezien de begroting uitgevoerd zal 

worden na de bestuurlijke eenwording. 



Jaarverslag School met de Bijbel Streefkerk 2021 

 

 

 
10 

 

Als intern toezicht konden we telkens constateren dat er doordacht beleid werd gevoerd door de 

directeur. Bij de besproken rapportages werden door ons constructief, kritische vragen gesteld die 

door de directeur naar tevredenheid beantwoord werden.  

Alhoewel we jaarlijks het toezichtkader en de mandaatregeling evalueerden, is dat in het verslagjaar 

niet meer aan de orde geweest in verband met de fusie en daarmee gepaard gaande wijzigingen in de 

managementstructuur.  

 

We hebben ons verdiept in de wettelijke verplichtingen en toepassing van de Code Goed Bestuur. De 

hiaten die we constateerden bij onze huidige manier van besturen en toezicht houden in relatie tot de 

Code zijn beantwoord met het aangaan van een bestuurlijke fusie.  

Ook fungeerde het intern toezichtsorgaan als klankbord voor de directeur, waarbij de uiteindelijke 

beslisbevoegdheid bij de directeur bleef liggen.  

 

1.2.5 Governance 

Er zijn geen ontwikkelingen geweest op het gebied van Governance. Een belangrijke ontwikkeling die 

wel verband houdt met Governance waren de gesprekken rondom de bestuurlijke fusie. Zie hiervoor 

het verslag van het intern toezicht (par. 1.2.4) 

 

1.2.6 Organisatiestructuur  

De School met de Bijbel is een school in ontwikkeling.  

Dit heeft ook zijn weerslag op de manier waarop we de school organiseren. Binnen duidelijke 

doelstellingen en kaders krijgen personeelsleden de professionele ruimte om hun talenten in te zetten 

voor de school.  

Wij zien het team als een professionele leergemeenschap. We leren van en met elkaar en doen dit op 

een effectieve manier. Zodoende levert iedereen een bijdrage aan de schoolontwikkeling waarbij we 

het elke dag een beetje beter willen doen. 

 

Het organogram ziet er als volgt uit: 
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Aantal personen die ten dienste staan aan het onderwijs voor de leerlingen: 

Directeur:     1 

Leerkrachten:     14 (waarvan een aantal met specialisatie) 

Interne Begeleiding:    2 (waarvan één interim Intern Begeleider) 

Onderwijsassistenten:    4 

Administratief medewerker:    1 

 

Er zaten op de teldatum (1 oktober 2021) 155 leerlingen op school.  

 

1.2.7 Medezeggenschap  

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad bestaande uit drie ouders en twee 

personeelsleden. 

De MR geeft advies aan bestuur en directie over allerlei zaken. Dit kunnen heel praktische zaken zijn, 

maar vooral ook beleidsmatige onderwijskundige onderwerpen. Twee keer per jaar vond er overleg 

plaats tussen één van de toezichthouders en de MR n.a.v. bespreekpunten die door de MR of door het 

toezichthoudende bestuur werden aangedragen. Dit betrof meestal de fusiebesprekingen waar de MR 

nauw bij betrokken werd.  

De directeur woonde alle MR vergaderingen bij om een toelichting te geven bij specifieke 

bespreekpunten betreffende onderwijskundig of organisatorisch beleid.  

We zijn blij dat we in een onderlinge goede verstandhouding met elkaar om mogen gaan en we in een 

constructieve sfeer van onderling vertrouwen het beste mogen zoeken voor onze leerlingen en de 

school als geheel. Door de fusie zal vanaf het kalenderjaar 2022 een afvaardiging van onze MR zitting 

nemen in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Dit betreft dhr. K.  Visser vanuit de 

personeelsgeleding en mevr. C. van de Graaf vanuit de oudergeleding.  

 

1.2.8 Horizontale dialoog en verbonden partijen 
De school heeft veelvuldig overleg met ketenpartners om het beleid van de school af te stemmen en 

om er voor te zorgen dat het onderwijs voor alle leerlingen zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld.   

 

Belanghebbenden  Omschrijving  

Driestar College Overdracht groep 8 – VO, terugkoppeling resultaten vanuit VO, 

relatiebezoeken waarin we elkaar informeren over ontwikkelingen 

op de school.  

Driestar Educatief Overleg rondom stagiaires, inkoop interim-IB. 

Federatie Primair Onderwijs 

Rijnmond 

Directieberaad waarin allerlei onderwijskundige en 

maatschappelijke thema’s met elkaar besproken worden om de 

gehele scholengroep van christelijk-reformatorische scholen in de 

regio Rijnmond te versterken.   

Gemeente Molenlanden Afstemming gemeentelijk beleid en schoolbeleid. Als onderdeel 

van de gemeente dragen we ons steentje bij aan het realiseren van 

goed onderwijs en goede begeleiding in de gemeente 

Molenlanden. 

Gomarus Scholengemeenschap Overdracht groep 8 – VO, terugkoppeling resultaten vanuit VO, 

relatiebezoeken waarin we elkaar informeren over ontwikkelingen 

op de school. 

Hoornbeeck College Overleg rondom stagiaires  

Kibeo Kinderopvangorganisatie voor de buitenschoolse opvang.  
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Kracht Onderwijsadvies Onderwijsadviesdienst. Begeleiding van teamleden op het thema: 

instructievaardigheden (studiemiddagen en klassenbezoeken).  

MR Afstemming schoolbeleid 

Ouders  Reguliere contactmomenten school. Afstemming onderwijs en 

begeleiding 

Personeel  Afstemming schoolbeleid en doorontwikkeling van de school en 

persoonlijke ontwikkeling 

Politie Kennismaking wijkagent en overleg verkeerssituatie  

Rivas Jeugdgezondheidszorg Overleg rondom gezondheidsonderzoeken van leerlingen in groep 

2 en 7 

Samenwerkingsverband 

Bersèba 

Directie- en IB bijeenkomsten om het ondersteuningsbeleid af te 

stemmen en verder te versterken op de scholen. 

Er zijn ook netwerken voor onderwijsassistenten en 

begaafdheidsspecialisten opgezet waar onze school ook deel van 

uitmaakt.  

Sociaal team Molenlanden Overleg met schoolmaatschappelijk werk en andere disciplines 

Wasko peuterspeelzaal  

‘t Puttertje 

Warme overdracht naar basisschool bij VVE leerlingen.  

Jaarlijks overleg leiding peuterspeelzaal en leerkrachten 

onderbouw 

 

1.2.9 Vrijwilligers 
Binnen de school zijn zo’n 40-50 vrijwilligers actief, veelal ouders van kinderen die nu op school zitten 

of in het verleden bij ons op school hebben gezeten. Hieruit spreekt de grote betrokkenheid van de 

achterban bij onze school. Door hun inzet kunnen allerlei schoolactiviteiten doorgang vinden. 

Vrijwilligers helpen de leerlingen bij het lezen, handwerken, computeren enz. In alle groepen zijn 

klassenouders actief. We hebben ook een betrokken Activiteitencommissie die allerlei hand- en 

spandiensten verlenen zodat de leerkrachten zich kunnen focussen op het lesgeven aan de kinderen.  

We organiseren ongeveer twee keer per jaar een klusmorgen waarbij vooral vaders/opa’s hun steentje 

bijdragen aan het onderhoud in en rond ons schoolgebouw.  

Om het onderhoud aan het schoolgebouw frequenter te kunnen uitvoeren is er een vaste 

onderhoudsvrijwilliger aangesteld, dhr. R. Burger.  

We zijn blij en dankbaar dat zoveel ouders hun steentje willen bijdragen aan het gesmeerd laten 

verlopen van de schoolorganisatie.  

 

1.2.10 Klachtenbehandeling 
Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. We vinden in de Bijbel richtlijnen voor het 

afhandelen van klachten en wel in Mattheüs 18. Elke klacht dient in de eerste plaats met degene op wie 

de klacht betrekking heeft besproken te worden. 

Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de weg open om hierover de directeur, 

de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag te benaderen. 

Hoewel het de klager vrijstaat om naar eigen keuze de directeur, de vertrouwenspersoon of het 

bevoegd gezag te benaderen, ligt het ons inziens voor de hand dat eerst met de directeur gesproken 

wordt.  

In eerste instantie worden klachten langs deze weg afgehandeld, daarna kan het bestuur en/of de 

vertrouwenspersoon benadert worden. Leidt ook dit overleg niet tot resultaat of overeenstemming, 

dan staat de weg naar de klachtencommissie open. 

Zie verder de schoolgids pag. 54-56 voor het beleid rondom afhandeling van klachten.  
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De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werk-

zaamheden. Er zijn in het verslagjaar geen klachten binnen gekomen.  
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1.3 Identiteit 
 

De School met de Bijbel is een basisschool op reformatorische grondslag. We laten ons leiden door 

Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.  

 

1.3.1 Identiteit in de praktijk 
De identiteit van de school krijgt gestalte in de praktijk door: 

✓ Bijbelvertellingen: drie keer in de week vertellen we uit de Bijbel. Met ingang van 2021-2022 zijn 

we gestart met een nieuw Bijbelrooster waardoor de Bijbelverhalen beter afgestemd zijn op 

de leeftijd van de kinderen.  

✓ Ook zijn we gestart met de methode Namen & Feiten in groep 5 t/m 8. We vinden het belangrijk 

dat kinderen veel parate Bijbelkennis bezitten als ze van de basisschool af gaan.  

✓ Het aanleren van psalmen, geestelijke liederen en Catechismus; 

✓ Vieringen van de heilsfeiten: in het kalenderjaar 2021 konden we het Kerstfeest van de kleuters 

i.v.m. corona helaas niet met de (groot)ouders vieren. Groep 1-4 en 5-8 vierden daarom het 

Kerstfeest gezamenlijk in de gemeenschapsruimte van de school. Hiervan werd een opname 

gemaakt en een week later uitgezonden.  

✓ Bid- en dankdag: rond deze dagen besteden we aandacht aan een thema vanuit de HGJB. De 

leerlingen hoorden een Bijbelverhaal en leerden liederen rondom het thema; 

✓ De keuze van lesmethoden: wij kiezen in principe de methoden die geschreven zijn voor het 

christelijk-reformatorische onderwijs; 

✓ Omgang met ICT: we zetten ICT functioneel in als ondersteuning van ons onderwijs. In de 

komende jaren willen we verder een doordachte visie ontwikkelen op het gebruik van ICT; 

✓ Personeelsbeleid: we verwachten van ons personeel dat ze in leer en leven de grondslag van de 

school onderschrijven en uitdragen, zowel binnen als buiten de school; 

✓ Leer- en leefklimaat wat gekenmerkt wordt door duidelijke regels, orde, gezag, respect en 

onderlinge liefde en verbondenheid; 

✓ Zorg voor de naaste: wekelijks wordt er zendingsgeld opgehaald voor ons adoptiekind uit 

Guatemala (Woord & Daad). Daarnaast is er in 2021 actie gevoerd voor de Spaans 

Evangelische Zending en Friedenstimme;  

✓ Kerkelijke verbondenheid: de school heeft een abonnement op de kerkbodes uit de verschillende 

denominaties. Op deze wijze kunnen we meeleven met de kerkelijke gemeenten en kan de 

driehoek gezin-kerk-school mede gestalte krijgen; 

✓ Specifieke lessen: we leiden de kinderen op voor hun toekomst en hun plaats in deze 

maatschappij. Hierdoor geven we niet alleen taal, rekenen, lezen, schrijven (wat onmisbaar is), 

maar ook specifieke lessen ten aanzien van seksuele ontwikkeling, het omgaan met elkaar 

(sociale vaardigheden), burgerschapsvorming (dit is geen aparte methode, maar u kunt denken 

aan lessen en activiteiten waarbij we gericht zijn op omgang met de naaste/bewoners in het 

dorp, andere culturen, onze rechtsstaat enz.). Burgerschap is een belangrijk maatschappelijk 

thema. In 2022 zullen we hier als school gerichter beleid op maken.  

 

We zien om ons heen dat de secularisatie zijn sporen trekt in ons land. Dit gaat ook ons als kerken en 

christelijke school niet voorbij. Het Schriftgezag (alzo zegt de Heere) en een leven overeenkomstig 

Gods Wet komt steeds meer onder druk te staan. Daarnaast zijn de voortgaande individualisering, 

digitalisering en interne verdeeldheid onder christenen enkele belangrijke ontwikkelingen. Tegen deze 

achtergrond zijn we dankbaar dat er in onze school nog onderlinge verbondenheid en respect 

gevonden mag worden.  
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Het is juist in deze tijd, vol verwarring, zeer belangrijk dat we als bestuur, personeel en ouders in 

eensgezindheid proberen Bijbels verantwoord onderwijs te geven in biddend opzien tot de Heere. 

Mochten er voor allen die bij het onderwijs op onze school betrokken zijn, voorbidders gevonden 

worden aan de troon. 

 

1.3.2 Toegankelijkheid en toelating 
De School met de Bijbel is een school waar reformatorisch onderwijs wordt gegeven en waar alle 

kinderen van het dorp welkom zijn mits ouders akkoord gaan met de grondslag en de consequenties 

die hieruit voort komen zoals omschreven in de schoolgids.  

Als school werken we voortdurend vanuit onze missie en zijn we open naar de verschillende 

denominaties. 

 

1.3.3 Geografische gebieden en afnemers 
Onze leerlingen komen uit de dorpskernen van Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Langerak, Bergambacht, 

Groot-Ammers, Brandwijk en Oud-Alblas. We zijn dus een echte streekschool. Ouders uit bep. 

plaatsen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de gemeente. 

 

1.3.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Burgerschapsonderwijs, 21-eeuwse vaardigheden, seksuele diversiteit zijn enkele belangrijke 

maatschappelijke/politieke ontwikkelingen. Vanuit onze Bijbelse normen en kernwaarden geven we 

invulling en richting aan deze onderwerpen met behulp van de methode voor seksuele vorming 

‘Wonderlijk gemaakt’ en de methode voor Natuur & Techniek ‘Wondering the World’. Ook geven 

we invulling aan deze onderwerpen door middel van themalessen/excursies en door de lessen sociaal-

emotioneel leren waarbij er structureel en planmatig vijf belangrijke levensvaardigheden (competenties) 

worden aangeleerd en geoefend in de groepen 1 t/m 8.  

Zo stemmen we voortdurend de koers van de school en de specifieke invulling van ons onderwijs af 

op de tijd waarin we nu leven en onze kinderen opvoeden.  

In 2022 zal het aanbod voor Burgerschapsonderwijs verder onderzocht worden en waar nodig 

scherpen we dit aanbod aan om zodoende onze leerlingen voldoende bagage mee te geven voor hun 

latere plaats in de maatschappij. Als ‘poort naar de maatschappij’ zien we hierin een belangrijke rol 

weggelegd voor de school.  
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Hoofdstuk 2 – Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 

 

2.1.1 Onderwijskwaliteit 
Onderwijskwaliteit definiëren is niet eenvoudig. Wanneer vinden we dat we het goed doen? Is dat bij 

een bepaalde score op de Cito Eindtoets? Hoe leerlingen en ouders over de school praten? Wat 

personeel ervan zegt? G. Biesta schreef een boek met de titel “het prachtige risico van onderwijs” 

waarin hij aangeeft dat onderwijs altijd iets ongrijpbaars in zich heeft. Wij zijn het hiermee eens. Het 

gaat wat ons betreft om de vorming van het totale kind: hart, hoofd en handen. Daarin is niet alles 

meetbaar. 

 

Eén van onze doelstellingen is dat we er naar streven niet alleen te waarderen wat we meten, maar 

ook te meten wat we waarderen. In de komende jaren willen we dus middelen ontwikkelen om ook 

steeds meer de ‘zachte factoren’ in kaart te brengen. Maar daarbij blijft gelden: niet alles is meetbaar, 

onderwijs blijft een prachtig risico. 

 

Binnen de school is een kwaliteitszorgsysteem ingericht wat ons ondersteunt in het planmatig, 

gestructureerd duiden en verbeteren van de kwaliteit. Er worden hiervoor verschillende instrumenten 

ingezet (Parnassys voor de resultaten van de hoofdvakken, ZIEN voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en de Succes!Spiegel voor feedback vanuit ouders, leerlingen en personeel).  

Door middel van een rapportagecyclus worden de toezichthouders geïnformeerd en wordt het 

gesprek aangegaan over de behaalde doelen en/of wat de evt. risico’s zijn die het behalen van de doelen 

in de weg (kunnen gaan) staan.  De onderwijsinspecteur constateerde dat onze werkwijze voldoet om 

goed zicht te houden op de onderwijskwaliteit (november 2019).  

 

We verantwoorden ons over de behaalde doelen en over de kwaliteit van de school door middel van: 

- Nieuwsflitsen 

- Schoolgids 

- Vensters PO/ www.scholenopdekaart.nl 

- Website  

- Inspectieverslagen  

 

2.1.2 Doelen en resultaten 
In het toezichtskader en de mandaatregeling heeft het toezichthoudend bestuur doelstellingen 

omschreven en de directeur mandaat gegeven om deze doelstellingen uit te werken binnen de school. 

In het begin van het kalenderjaar 2019 is met het team, MR, bestuur het schoolplan 2019-2023 tot 

stand gekomen. Dit was een belangrijk moment in de beleidsvorming van de school. Er is toen koers 

bepaald voor de nabije toekomst ten aanzien van ons onderwijskundig en pedagogisch beleid. Dit heeft 

ook effect op het beleid wat we voeren ten aanzien van personele ontwikkeling, huisvesting en 

financiën. Deze laatste beleidsterreinen zijn immers dienstbaar aan ons hogere doel: kinderen 

opvoeden en voorbereiden op hun plaats in de maatschappij met alles wat ze daarin nodig hebben aan 

kennis en vaardigheden.  

 

De coronapandemie heeft veel invloed gehad op de voortgang van de onderwijskundige 

ontwikkelingen. We zijn niet zo ver gekomen als dat we hadden gewild. Door schoolsluitingen en veel 
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uitval van personeel, zijn verschillende studiemiddagen vervallen. Alle ontwikkelingen hebben wel een 

vervolg gekregen, afhankelijk van wat op dat moment realistisch en haalbaar was. In het komende jaar 

zullen om deze reden alle ontwikkelthema’s een vervolg krijgen. 

 

Overzicht doelstellingen/ontwikkelthema’s 2021 
Doelstelling/ontwikkelthema Status  Resultaat en Vervolg 

1. Theorie van Sociaal Emotioneel 

Leren vertalen naar de 

lespraktijk en het bewust 

beïnvloeden van de 

groepsdynamiek binnen de klas 

 

✓  ✓ Er wordt in de klassen gewerkt volgens een 

duidelijke leerlijn met tussendoelen voor de 

groepen 1 t/m 8. Het zelf ontwikkelen van de 

lessen kost veel tijd en energie. Een 

gedragscoach begeleidt het team hierbij. Deze 

gedragscoach wordt extern ingekocht. 

Kosten: €6000,- per jaar.  

Zij coacht de leerkrachten bij het geven van de 

lessen, begeleidt groepjes leerlingen, 

individuele leerlingen en geeft 

ouderbegeleiding. Hierdoor is er een heel 

mooi integraal aanbod van ‘jeugdhulp’ in de 

school ontstaan.  

✓ Elke groep ontvangt een training 

groepsdynamiek/weerbaarheid tijdens de 

eerste 7 Gouden Weken van het cursusjaar. 

De duur en inhoud van de training werd dit 

jaar nog meer afgestemd op de specifieke 

onderwijsbehoeften van elke groep. De 

leerkracht van groep 8 wordt hiervoor een 

aantal vrijdag uitgeroosterd.  

Kosten: €2000,- per jaar. 

 

De doelstelling rondom Sociaal Emotioneel Leren zal 

ook komende jaren nog op onze ontwikkelagenda 

blijven staan. We proberen zoveel mogelijk nieuwe 

ontwikkelingen hierin mee te nemen, te denken aan 

Burgerschap wat een duidelijk raakvlak heeft met 

Sociaal Emotioneel Leren.  

2. Doordacht passend lesgeven – 

kwaliteit instructievaardigheden 

verhogen en een doorgaande lijn 

in de school creëren.  

✓  ✓ Er zijn drie studiemiddagen geweest rondom 

instructie, activerend leren, 

samenwerkend/coöperatief leren en 

vervolgens drie ronden klassenbezoeken.  

             In het komende jaar krijgt dit thema een 

             vervolg met studiemiddagen en 

             klassenbezoeken.  

             Kosten: €10.000,- per jaar 

✓ Er is inmiddels een eenduidige lijn zichtbaar 

binnen de school wat betreft de opbouw van 

een les, de manier waarop leerlingen worden 

geactiveerd en betrokken worden bij de les.  

✓ In de kleutergroepen is geoefend met het 

geven van een zgn. ‘deelkring’ waarbij dezelfde 

technieken worden toegepast, afgestemd op 

het kleuteronderwijs.  
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✓ Er is nog geen verband zichtbaar tussen deze 

teamtraining en de harde leerresultaten van de 

leerlingen in gr 3-8. Er is meer tijd nodig om 

hier uitspraken over te doen. Daarnaast heeft 

het afstandsonderwijs min of meer invloed op 

de leerresultaten van de leerlingen.  

3. Doorontwikkeling van de 

professionele leergemeenschap 

 

✓  ✓ Teamleden die een cursus/opleiding hebben 

gevolgd hebben deze kennis gedeeld in de rest 

van het team. Hierdoor is er meer zicht 

gekomen op verschillende kennis en 

kwaliteiten waarmee we elkaar dienstbaar 

kunnen zijn.  

✓ De ontwikkelteams hebben hun taak 

nauwelijks kunnen volbrengen door de vele 

lesuitval en het hoge ziekteverzuim. We 

waren primair vooral gericht op een stabiele 

personeelsbezetting. Om deze reden heeft de 

directeur de meeste onderwijskundige 

ontwikkelingen verder geleid. Afhankelijk van 

de personeelsbezetting in de nabije toekomst, 

zullen we het werken met ontwikkelteams 

weer nieuw leven inblazen.  

✓ Door de coronapandemie ontstond er een 

andere manier van lesgeven. In deze tijd 

hebben we op verschillende manieren gezocht 

naar andere vormen van teamcontact en het 

uiten van waardering. De meeste tijd waren de 

teamleden op school aan het werk om de 

cohesie in stand te houden. Hier kijken we 

met grote tevredenheid op terug.  

✓ Het doorontwikkelen van de professionele 

leergemeenschap blijft ook komende jaren 

nog onze aandacht vragen en is in zekere zin 

nooit ‘af’. We zijn er in alles op gericht dat de 

organisatiestructuur en de kwaliteit van de 

samenwerking in het team gericht is op het 

verhogen van de onderwijskwaliteit.   

4. Kleuteronderwijs 

 

✓  ✓ De werkwijze rondom groepsplan/ 

themaplanner is vernieuwd, er is een nieuw 

format voor de themaplanner ontwikkeld. Dit 

is in gebruik genomen en werkt naar 

tevredenheid. De themaplanner wordt het 

komende jaar nog uitgebreid met het 

beschrijven en toevoegen van de cruciale 

doelen.   

✓ Er wordt geoefend met het geven van 

deelkringen. Het doel hiervan is om kleuters 

op hun eigen niveau, in een klein groepje, 

gerichte aandacht te geven. Deze ontwikkeling 

is verweven met het model ‘Doordacht 

passend lesgeven’ van groep 3-8.  
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✓ Om het taalaanbod nog rijker te maken is de 

map Fonemisch bewustzijn van het CPS 

ingezet (voorbereidende leesvaardigheden). 

Vanaf september wordt deze map structureel 

ingezet. 

✓ Er is gewerkt aan het verstevigen van de 

didactiek omtrent woordenschatonderwijs 

✓ Het aanbod voor kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong is besproken. De 

koppeling naar het handelen van de leerkracht 

in de praktijk zal nog een vervolg krijgen.  

 

De Interim IB-er is aangesteld om leiding te geven aan 

deze onderwijskundige ontwikkelingen. Kosten 

€10.000,- per jaar 

De ingezette ontwikkelingen krijgen komend jaar een 

vervolg.   

 

Met de kleur van het vinkje geven we aan in hoeverre de doelstelling is behaald.  

 

✓ = geen ontwikkeling geweest 

✓ = in ontwikkeling 

✓ = afgerond/onderhouden 

 

Hierbij willen we nadrukkelijk vermelden dat we ons moeten realiseren dat dit ook altijd een beperkte 

weergave van de werkelijkheid is. Ontwikkeling staat nooit stil en is dus ook nooit ‘af’. Als team zijn 

we voortdurend aan het reflecteren op de vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen 

goed? Hoe weten we dat? 

 

2.1.3 Overige ontwikkelingen 
Zoals eerder opgemerkt heeft de coronapandemie veel invloed gehad op de voortgang van de 

bestaande onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast stelde het ons ook voor nieuwe vragen: Hoe 

bewaken we in deze tijd zo goed mogelijk de kwaliteit van ons onderwijs als leerlingen vooral thuis 

moeten leren? Hoe zetten we ICT zo effectief mogelijk in? Hoe kunnen we leerlingen en ouders zo 

goed mogelijk ondersteunen?  

Doordat we met ingang van 2021-2022 overgestapt zijn naar Heutink ICT werken de leerlingen nu ook 

via een digitale leeromgeving ‘MOO’. Tijdens de periode van afstandsonderwijs wierp dit al zijn 

vruchten af. Leerlingen kunnen nu heel eenvoudig op één manier inloggen en snel bij alle 

onderwijskundige programma’s kunnen komen. Ook het werken met Teams kwam in een 

stroomversnelling bij leerkrachten en leerlingen.  

De coronapandemie heeft ongetwijfeld invloed gehad op de kwaliteit van het onderwijs. We zien het 

met name terug in de resultaten bij groepen/leerlingen die al zwak waren en weinig in kunnen zetten 

om te compenseren.  

 

2.1.4 Toekomstige ontwikkelingen 
In de toekomst zal er waarschijnlijk sneller gebruik gemaakt worden van ICT zodra fysiek onderwijs 

door maatschappelijke omstandigheden niet mogelijk zal zijn.  

Bij de keuze van nieuwe lesmethoden zal ook nadrukkelijker dan voorheen gekeken worden naar de 

mogelijkheden van ICT ondersteuning.  



Jaarverslag School met de Bijbel Streefkerk 2021 

 

 

 
20 

Tegelijkertijd willen we opmerken dat onze kernwaarde ‘gemeenschapszin’ juist door de 

coronapandemie nog meer betekenis heeft gegeven. Dit willen we ook in de klassen terugzien; de 

interactie tussen leerkracht en leerlingen is voor ons van groot belang. Om deze reden blijven we ICT 

inzetten als ondersteuning en  zal het in onze school niet de taak van de leerkracht over kunnen nemen.  

 

Een andere belangrijke ontwikkeling in het onderwijs is burgerschapsvorming. Het is in deze tijd 

ontzettend belangrijk om met leerlingen te spreken hoe ze zich verhouden tot de naaste en de wereld 

om hen heen. We zullen meer aandacht gaan besteden aan persoonsvorming van leerlingen; vorming 

van het geweten en het vormen van een stevige identiteit (als zijnde stevige wortels van een boom), 

zodat ze vanuit die stevige basis zich leren verhouden tot de naaste met andere opvattingen. Wat 

echter hetzelfde zal blijven is dat we met hen spreken over het liefhebben van God in hun leven als 

eerste eis van de Goddelijke Wet.  

 

We willen ook meer naar buiten toe gaan vertellen wie we zijn, wat we als school belangrijk vinden en 

wat ons drijft.  

 

In het kader van goede kwaliteitszorg willen we ons verder verdiepen in het kwaliteitszorginstrument 

‘de Succes!Spiegel’ zodat dit meer functioneel ingezet gaat worden voor het inzichtelijk maken van de 

kwaliteit van de processen in de school.  

 

2.1.5 Onderwijsresultaten 

Uitslagen Centrale Eindtoets 2018-2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 is er geen Centrale Eindtoets afgenomen i.v.m. de coronacrisis.  

 

De ondergrens wordt niet meer landelijk bepaald door een wijziging in het onderwijsresultatenmodel. 

In 2020 is dit in werking getreden. Vanaf die tijd verantwoorden scholen zich door het percentage 

leerlingen dat referentieniveau 1F/2F/1S heeft behaald weer te geven. (Referentieniveaus zijn doelen van 

een bepaald niveau.) Op deze manier kunnen prestaties van verschillende Eindtoetsen door 

verschillende scholen beter met elkaar vergeleken worden.  

 

Zie www.scholenopdekaart.nl voor een weergave van onze onderwijsresultaten in referentieniveaus.  

 

2.1.6 Internationalisering 
Als basisschool ondernemen we geen specifieke activiteiten in het kader van internationalisering. Wel 

bieden we het vak Engels aan in groep 1 t/m 8 en worden berichten uit het dagelijks nieuws besproken 

(afgestemd op de leeftijd van de kinderen).  
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In de toekomst willen we het vak Engels verdiepen qua leerkrachtvaardigheden en het lesaanbod. In 

deze schoolplanperiode 2019-2023 heeft het echter nog geen prioriteit.  

 

2.1.7 Onderzoek 
Op dit moment is er geen beleid op dit thema. Door de bestuurlijke fusie met vier andere scholen 

onder hetzelfde bestuur kunnen we dit thema ook beter op de kaart gaan zetten aangezien de 

organisatie robuuster is geworden en meer mogelijkheden biedt om onderzoek te doen binnen de 

scholen. Wat ons betreft is dit ook alleen relevant als er een ontwikkelvraag ligt om praktijkgericht 

onderzoek naar te doen.  

2.1.8 Inspectie 
Er is in het verslagjaar geen inspectiebezoek geweest. Het laatste inspectieverslag kunt u vinden op 

onze website.  

2.1.9 Bestuurlijke visitatie 

Er heeft in het verslagjaar geen bestuurlijke visitatie plaats gevonden.  

 

2.1.10 Passend Onderwijs 
In het schoolplan 2019-2023 hebben we ook doelen geformuleerd om Passend onderwijs gestalte te 

geven in de school. Als onderwijsinstelling hebben we hierin immers een belangrijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

We zien het geven van passend onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen als één van onze 

verantwoordelijkheden en reden van bestaan. Vanuit dit perspectief verwerken we beleid rondom 

Passend onderwijs integraal in de andere beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën, 

gebouwenbeheer.  

Onze opvatting rondom goede leerlingenzorg wordt gevoed vanuit christelijke waarden als 

herbergzaamheid, naastenliefde, dienstbaarheid en respect.  Vanuit deze grondhouding zijn we er op 

gericht om voor zoveel mogelijk leerlingen een onderwijsplaats te creëren binnen de gemeenschap van 

onze school. 

 

Hieronder geven we een weergave van onze beleidsvoornemens voor de komende schoolplanperiode 

(2019-2023). Deze doelstellingen hebben met name betrekking op het versterken van de pedagogisch-

didactische vaardigheden van de leerkracht en worden bekostigd uit de lumpsum (Rijksbijdragen).  

 

1. Er wordt vroegtijdig gesignaleerd, goed gediagnosticeerd (wat zichtbaar is in de hulpplannen) 

en waar nodig tijdig doorgeschakeld naar een hoger zorgniveau. Leerkrachten maken bewuste, 

beredeneerde keuzes in het kiezen en uitvoeren van interventies 

Doelstelling gestart in 2019, doorontwikkeld in 2021. 

 

2. Er is een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor het aanleren/ontwikkelen van sociaal emotionele 

competenties. Er is hierbij een eenduidige, planmatige manier van werken afgesproken.  

Doelstelling gestart in 2019, doorontwikkeld in 2021. 

 

3. Het team heeft zich verder ontwikkeld in het begeleiden van groepsdynamiek waarbij er sprake 

is van planmatig handelen en waar dit geïntegreerd is met de leerlijn sociaal emotioneel leren. 

Er is sprake van een positief groepsklimaat waarbij het samenzijn een samen-zijn wordt.    

Doelstelling gestart in 2019, doorontwikkeld in 2021. 
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4. Er is een doorgaande lijn voor het aanleren van een zelfstandige, verantwoordelijke houding 

van de leerling. De leerkracht bevordert het zelfstandig denken en handelen van alle leerlingen. 

Doelstelling nog niet gestart.  

 

5. Er zijn werkwijzen ontwikkeld om leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. 

Doelstelling gestart in oriënterende fase.  

 

6. Leerkrachten reflecteren op hun eigen stijl van lesgeven t.a.v. het kaders stellen, ruimte en 

vertrouwen geven, het uitspreken van hoge verwachtingen. 

Doelstelling nog niet expliciet gestart.  

 

7. Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin leerlingen tegen hun grenzen aanlopen, waarbij we 

bespreekbaar maken wat leren eigenlijk is en waarbij we aanleren hoe je moet leren.  

Doelstelling nog niet gestart.  

 

8. Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin verschillende talenten bewust worden ingezet en waarbij 

leerlingen waardering (leren) uitspreken richting elkaar, elkaar helpen en stimuleren.   

Doelstelling nog niet gestart.  

 

De genoemde doelstellingen zijn tot stand gekomen in het proces om het schoolplan te ontwikkelen. 

Feedback vanuit ouders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en de zelfevaluatie vanuit het 

team hebben geleid tot deze doelstellingen en de streefbeelden zoals geformuleerd in het schoolplan.  

 

In het verslagjaar zijn ook formatieve en organisatorische maatregelen genomen ter ondersteuning 

voor de leerlingenzorg in de groepen, met als doel om zo preventief mogelijk te werken en een zo 

stevig mogelijke context van ondersteuning te creëren. En waar nodig handelen we curatief waarbij we 

altijd de vraag stellen of de inzet voldoende bijdraagt aan de ondersteuningsbehoefte(n) van de 

leerling(en). We kijken aan het begin van een cursusjaar welke groep welk type ondersteuning nodig 

heeft. Door deze werkwijze organiseren we zo dicht mogelijk bij de behoeften van de leerkracht en 

de leerling(en). Ons uiteindelijke doel is dat elk kind zich veilig voelt en ononderbroken kan 

ontwikkelen waarbij de benodigde ondersteuning snel en effectief ingezet kan worden.  

Om dit doel te realiseren zijn o.a. de middelen vanuit het samenwerkingsverband Berséba ingezet, nl: 

• Formatie Interne Begeleiding €29.880 

• Formatie Onderwijsassistentie €25.274 

• Orthodidactische materialen en hulpmiddelen €100 

• Kosten leerlingonderzoeken €1.365 

• Kosten orthopedagoog €1.512 

• Kosten ambulante begeleiding €2.481 

• Kosten (externe) begeleiding individuele zorgleerlingen €15.499 

 

De MR werd betrokken bij het plannen van de bestedingen van de middelen uit het 

samenwerkingsverband tijdens het tot stand komen van de begroting.  
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2.2 Personeel en professionalisering 

 

2.2.1 Doelen en resultaten 
Ontwikkeling van personeel volgt altijd de onderwijskundige ontwikkeling van de school. We bepalen 

eerst met elkaar wat we willen bereiken en vervolgens waar en op welke manier er bijscholing nodig 

is. In 2019 hebben we als team de keuze gemaakt om meer te gaan organiseren op basis van expertise 

met behoud van een duidelijke verdeling in verantwoordelijkheid wat betreft de lijn- en 

staffunctionarissen. Kwaliteiten van teamleden worden zodoende meer en beter ten dienste gesteld 

van het onderwijs. Door het bieden van bij- en nascholing en het ruimte bieden op de werkvloer om 

kennis en kwaliteiten in te zetten beogen we ook een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.  

 

In 2021 was de professionalisering van het team gericht op de volgende onderwerpen: 

- Sociaal Emotioneel Leren. ABC coaching begeleidde het team hierbij 

- Doordacht Passend Lesgeven – instructiekwaliteit: onder leiding van Kracht Onderwijsadvies 

 

Verschillende teamleden startten met een cursus op het gebied van: 

- Rekenen (Met sprongen vooruit) 

- Kindertekeningen  

- Sociaal-emotioneel leren (PopTalk).   

 

Twee teamleden gingen met een coach aan de slag rondom persoonlijke leerdoelen. 

 

De directeur startte een opleiding ‘Transactionele analyse’ bij trainingsbureau 5D. Dit betrof een 

verdiepende communicatietraining vanuit persoonlijke interesse om complexe communicatieprocessen 

te kunnen doorgronden. Daarnaast vervolgde ze de module ‘In relatie tot de omgeving’ bij Turn 

Around. Hierin stond de relatie tussen de schoolleider en de vele stakeholders centraal. Ook het 

uitdenken en uitvoeren van goede strategische keuzes kwam aan de orde.   

 

Teamleden worden gestimuleerd om een opleiding of cursus te volgen. Tegelijkertijd houden we oog 

voor een goede werk-privébalans. Gezien de kleine omvang van de school is het een risico dat kennis 

(en daarmee opgebouwde kwaliteit) snel verloren gaat bij vertrek van personeel. Door expertise 

zoveel mogelijk te spreiden in de organisatie en door personeel zo goed mogelijk te binden, proberen 

we het risico op het weglekken van kwaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.  

Ook het meer gaan samenwerken in een groter verband van scholen zien we als strategisch doel om 

afbreukrisico van personeel te beperken.  

 

Tijdens voortgangs- en functioneringsgesprekken werd ook met regelmaat gesproken over 

loopbaanoriëntatie wanneer leerkrachten hier vragen bij hadden. Ook het onderwerp ‘duurzame 

inzetbaarheid’ werd besproken met zowel jongere als oudere werknemers. 

We zijn er altijd op gericht om de doelen van de schoolorganisatie en de doelen van de individuele 

personeelsleden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat ontwikkeling van personeel dienstbaar 

wordt aan ontwikkeling van de school.  

 

Een deel van de functioneringsgesprekken moest in het verslagjaar vervallen door de drukte die de 

coronapandemie met zich meebracht. Een lange tijd werden we genoodzaakt om vooral gericht te zijn 

op het stabiliseren van het onderwijsproces. Hierdoor hadden teamleden weinig/geen ruimte in hun 



Jaarverslag School met de Bijbel Streefkerk 2021 

 

 

 
24 

hoofd om expliciet bezig te zijn met professionalisering naast het dagelijks op orde houden van het 

onderwijsproces. We volgden hierin de natuurlijke gang van zaken door er ontspannen mee om te 

gaan. Wanneer de veerkracht herstelt, wordt ook de professionalisering van teamleden weer gerichter 

opgepakt. Om het welbevinden van de teamleden te peilen werd er door de directeur meer dan 

gemiddeld aandacht besteedt aan wandelgangengesprekjes en het creëren van teammomenten met 

expliciete blijk van waardering voor het vele werk wat door het team werd verzet. Teamleden spraken 

hier hun waardering over uit.   

 

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 
In de toekomst zullen we meer gaan samenwerken met de andere scholen van de schoolvereniging na 

de fusie. Gezien de enorme tekorten in bevoegde leerkrachten die de komende jaren nog worden 

verwacht vinden we het uitermate belangrijk om goed strategisch personeelsbeleid te voeren.  

 

Enkele belangrijke ontwikkelthema’s zijn: 

• loopbaanpaden creëren met differentiatie in taakinhoud en waar mogelijk ook beloning; 

• het delen van expertise tussen scholen in professionele leergemeenschappen; 

• het werven, binden en boeien van personeel; 

• het samen opleiden van jonge professionals met Hogeschool De Driestar en het Hoornbeeck 

College (SAM scholen) 

 

2.2.3 Uitkeringen na ontslag 
Er is geen sprake geweest van uitkeringen na ontslag.  

Door op lange termijn te denken en een beredeneerd personeelsbeleid te voeren ten aanzien van 

instroom (inwerkbegeleiding/coaching), doorstroom (opleidingsmogelijkheden) en uitstroom van 

personeel (incl. duurzame inzetbaarheid), proberen we werkloosheid zoveel als mogelijk is te kunnen 

voorkomen.  

 

2.2.4 Aanpak werkdruk 
Begin 2018 heeft voormalig minister Slob bekend gemaakt dat de middelen voor het verminderen van 

de werkdruk eerder beschikbaar komen. Hierdoor hebben we eerder de mogelijkheid gekregen om 

te investeren in het verminderen van de werkdruk. Naar aanleiding van dit besluit hebben we destijds 

als team overlegd hoe we de middelen het beste kunnen inzetten. 

Hierbij is in 2018-2019 het volgende proces doorlopen: 

• Het team heeft een enquête ingevuld waarbij de focus lag op het vermeerderen van 

werkplezier. Deze enquête werd door 11 van de 13 teamleden ingevuld.  

• Overkoepelende gedachtes uit de enquête werden omgezet in mogelijke maatregelen.  

• De actiepunten zijn in 2 consultatierondes (waar teamleden zich voor konden opgeven) 

besproken en waar nodig voorzien van kanttekeningen. 

• De PMR heeft uiteindelijk hun mening gegeven en ingestemd met de voorgenomen maatregelen 

zoals hieronder uitgewerkt.  

 

Opvallend was dat het team ook veel niet-financiële maatregelen noemde om werkdruk te doen 

afnemen en om meer werkplezier te creëren zoals: 

• Groepsplannen en bijbehorende administratie onder de loep nemen. Dit is afgerond in 2019. 

• Meer vanuit visie gaan werken. Nadenken over de vraag: waarom doen we de dingen zoals we 

ze doen? Dit heeft in 2019 vooral aandacht gekregen tijdens het denkproces in het team rondom de 

opstelling van het schoolplan 2019-2023.  
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• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen bevorderen. 

• Professionele cultuur ontwikkelen: delen, samenwerken, praten over je vak tijdens 

vergaderingen, feedback en waardering uiten, verantwoordelijkheid nemen, je spullen op orde 

hebben. 

Deze maatregelen zijn opgenomen in de jaarplannen vanaf 2018-2019, zijn gedeeltelijk al uitgevoerd en 

zullen ook de komende jaren onze aandacht blijven vragen. 

 

Uit de teamenquête (2019) kwam naar voren dat er met name behoefte is aan meer 

onderwijsondersteuning. Ook de onderwijsassistenten ervaarden een hoge werkdruk. 

Daarom is besloten om één morgen te investeren in extra onderwijsassistentie (D.J. Den Ouden –

Niewenhuijse WTF 0.1000) en is er van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 een extra onderwijsassistent 

benoemd voor de ondersteuning van een grote groep 7/8 (R. de Groot WTF 0.3000).    

Tevens is er ook in 2019 een event manager ingezet (J.W. van Genderen WTF 0.018) waardoor de 

overige teamleden zich meer bezig kunnen houden met hun primaire taak; lesgeven. 

 

In het voorjaar van 2019 is een tweede teamgesprek gevoerd rondom het besteden van de 

werkdrukmiddelen. Gezien de leerlingdaling zien we ons genoodzaakt om te krimpen in het aantal 

groepen. Dit zou een verhoging van het gemiddelde leerlingaantal per groep betekenen. We hebben 

er als team voor gekozen om zo lang mogelijk 7 groepen in stand te houden en op die manier tegemoet 

te komen aan de werkdruk vanuit de gedachte dat een kleinere groep sneller beheersbaar is. Vanaf 

2019-2020 is het resterende deel van de werkdrukgelden dus gestoken in het in stand houden van 7 

groepen met bijbehorende formatie, ondanks de daling van het aantal leerlingen. Daarbij is besloten 

dat de leerkrachten van de onderbouw in verhouding meer schooltaken op zich zouden nemen om de 

grotere groepen (en werkdruk) van collega’s in de  bovenbouw te compenseren. En met het team is 

besproken dat we blijvend in moeten steken op professionalisering om de toenemende complexiteit 

en evt. toekomstige combinatiegroepen het hoofd te kunnen bieden. De professionalisering wordt niet 

betaald vanuit de werkdrukgelden maar vanuit de lumpsum.  

 

In 2021 is opnieuw het gesprek met het team gevoerd hoe we de middelen zouden verdelen. Aanleiding 

hiervan was het feit dat een deel van de combinatiegroep 7/8 de school ging verlaten waardoor er in 

principe een nieuwe combinatiegroep gevormd moest worden. Na veelvuldig overleg met MR en team 

is uiteindelijk besloten om één jaar met acht groepen te gaan werken. De complexe tijd waarin 

leerlingen onderwijs krijgen, waardoor vooral de zwakkere leerlingen/groepen een achterstand 

opgelopen hebben, zorgde er mede voor dat we besloten om tijdelijk uit te breiden in het aantal 

groepen. Door het creëren van acht groepen met relatief lage leerlingaantallen beogen we ook de 

werkdruk voor het personeel beperkt te houden. De coronapandemie zorgt namelijk nog steeds voor 

instabiliteit in de personeelsbezetting en veel extra werk voor leerkrachten doordat kinderen 

regelmatig vanuit huis onderwijs moeten volgen.  
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Besteding werkdrukgelden 2021  

Inkomsten werkdrukvermindering    38.106,-  

 

Uitgaven bestedingsplan aanpak werkdruk      

Waarvan personeel OP1     54.433,-  

Waarvan personeel OOP 2      8.353,-  

Waarvan materiaal     - 

Waarvan professionalisering    - 

 

Totaal uitgaven       62.786,-  

 

Saldo        -24.680,-  

 

2.2.5 Strategisch personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is afgestemd op de streefbeelden zoals geformuleerd in het schoolplan. Concreet 

betekent dit: 

- Instructievaardigheden doorontwikkelen.  

- Verder ontwikkelen van leidinggeven aan dynamische groepen (kennis en vaardigheden 

rondom groepsdynamica en Sociaal Emotioneel Leren). 

- Expertise uitbreiden op de specialisaties: taal, gedrag, jonge kind. 

- Steeds meer ontwikkelen richting een professionele leergemeenschap; versterken van 

samenwerkingsvaardigheden, kunnen leiden en volgen, leren door reflectie enz.  

 

We zien dit als belangrijke pijlers onder een stevige schoolorganisatie. We beogen hiermee ook in de 

toekomst grotere groepen op te kunnen vangen incl. de nodige complexiteit aan 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen.  

We zetten bewust in op het creëren en behouden van diversiteit binnen het team qua leeftijd, kennis 

en ervaring. We zoeken personeel wat het leuk vindt om te werken binnen een professionele 

leergemeenschap, zelf graag wil blijven ontwikkelen en zich evt. wil specialiseren. Door personeel en 

stagiaires te boeien en te binden werken we proactief aan een goede (toekomstige) 

personeelsbezetting en proberen we het risico wat het lerarentekort met zich meebrengt in te perken. 

Om deze reden is er in het verslagjaar een Pabo-3 stagiaire benoemd in de functie van 

leerkrachtondersteuner. Zij wordt ingezet voor kortdurende vervangingen en geeft les onder 

supervisie van een leerkracht.    

 

Het personeelsbeleid wordt besproken binnen het team en de MR (bij tot stand komen van het 

schoolplan en bij de evaluatie van het jaarplan en het opstellen van het volgende jaarplan). Monitoring 

en evaluatie vindt plaats via de managementrapportage (2x per jaar), de gesprekkencyclus, de 

personeelspeiling (1x per 2 jaar) en door ‘managing by walking around’.  

 

  

 
1 Onderwijzend personeel: we draaien een extra groep 
2 Onderwijsondersteunend personeel (extra OA) 
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2.3 Huisvesting en facilitair 

 

2.3.1 Doelen en resultaten 
In het verslagjaar is weer het nodige groot onderhoud uitgevoerd aan/in het gebouw: 

• Verschillende lokalen zijn voorzien van een nieuw systeemplafond en LED verlichting 

• Er werden verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de daken  

 

Voor de zomervakantie zijn we, als onderdeel van de Federatie Rijnmond, overgestapt van IC-

automatisering naar Heutink ICT. Na een zorgvuldig traject hebben we als scholen gekozen voor 

Heutink ICT i.v.m. een aantrekkelijke prijsstelling. Daarnaast sluiten ze met hun dienstverlening goed 

aansluiten op de sector primair onderwijs.  

 

Door de coronacrisis werden er extra laptops aangeschaft om in bruikleen te kunnen geven aan 

gezinnen zodat alle leerlingen in staat gesteld werden het afstandsonderwijs te volgen. 

 

Ook werden er CO-2 meters aangeschaft om de luchtkwaliteit in de lokalen te meten. Hieruit bleek 

dat deze kwaliteit met name in de groepen 5-8 onvoldoende is. We maken zoveel mogelijk gebruik van 

natuurlijke ventilatie, alhoewel dit niet afdoende is voor een goede luchtkwaliteit. De noodzaak tot 

aanpassingen van het gebouw dan wel nieuwbouw wordt steeds zichtbaarder. 

 

Met de gemeente zijn er gesprekken gevoerd over renovatie of nieuwbouw voor het schoolgebouw. 

Er is in het verslagjaar een Integraal Huisvestingsplan (IHP) door de gemeente opgesteld. We zullen 

begin 2022 een onderzoek uit laten voeren om te bepalen in hoeverre renovatie rendabel is of dat er 

toch overgegaan moet worden op nieuwbouw.  

 

In samenwerking met Kibeo (reformatorische kinderopvangorganisatie) zijn we per augustus 2021 

gestart met inpandige buitenschoolse opvang. Er is een lokaal op de bovenverdieping volledig opgeknapt 

zodat het voldoet aan alle eisen van de GGD om een opvang te realiseren. Op maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag draait de buitenschoolse opvang. Dit verloopt naar tevredenheid.  

Overdag is het lokaal in gebruik voor onderwijsdoeleinden.  

 

2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De vraag naar renovatie of nieuwbouw staat met stip boven aan de lijst van ontwikkelingen die onze 

aandacht vragen omtrent huisvesting. Het realiseren van een goede luchtkwaliteit zullen we ook 

meenemen in deze overleggen, evenals de overige eisen waaraan gebouwen heden ten dage dienen te 

voldoen.  

2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Al enkele jaren is de school aangemerkt als Afvalvrije school. Door de coronapandemie konden er 

geen gastlessen gegeven rond dit onderwerp. Dit zal in 2022 een vervolg krijgen. De school scheidt 

niet alleen afval (plastic, GFT, papier, restafval), maar is ook een centraal punt om ander afval in te 

leveren. U kunt hierbij denken aan: oud frituurvet, doppen van flessen, cartridges, batterijen enz. De 

opbrengst van deze inzameling is bestemd voor Goede Doelen of wordt besteed aan lesmaterialen 

voor de leerlingen. 

Ook stimuleren we het beperken van plastic afval door het mee laten nemen van een beker of drinkfles 

door de leerlingen.  
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De afweging om tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan, wordt meegenomen in de gesprekken 

die gevoerd worden rondom renovatie of nieuwbouw van de school.   

Aangezien we een oud gebouw hebben, gaan we op dit moment niet meer investeren in moderne of 

duurzame voorzieningen.  
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2.4 Financieel beleid 

 

2.4.1 Doelen en resultaten 

Het doel van de vereniging is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 

verbeteren. In het hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in het 

schoolplan reeds benoemd. In de begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. Indien de 

gewenste invulling hiervan binnen de begroting niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van 

middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al teveel afbreuk te hoeven doen aan de 

doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel wenselijk. 

 

2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt altijd eerst een goede prognose gemaakt van het 

toekomstig leerlingaantal. Vervolgens wordt gekeken hoeveel personeelsleden er nodig zijn om goed 

onderwijs te creëren voor alle leerlingen. Aan de hand van het opgestelde schoolplan (strategisch 

meerjarenplan) wordt bepaald welke expertise er op korte en langere termijn nodig is. 

Maatschappelijke ontwikkelingen worden hierin meegewogen. Te denken valt aan Passend Onderwijs, 

opvoedverlegenheid en de toenemende vraag aan jeugdhulp binnen de school.  

Zodra we scherp hebben waar we met de school heen willen, wordt vervolgens de meerjarenbegroting 

gemaakt. Het bepalen van de hoeveelheid personeel is hierin de belangrijkste factor aangezien dit zo’n 

80-85% van de uitgaven betreft.   

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt zo goed mogelijk vooruitgeblikt. Soms investeren 

we op korte termijn in bijv. een extra groep om hiermee voor de middellange termijn stabiliteit te 

kunnen creëren binnen de school of om hiermee werkdruk en daarmee uitval van personeel tegen te 

gaan.  

 

2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Het leerlingaantal leidt er toe dat er in de toekomst een krimp van het aantal groepen wordt verwacht. 

We maken jaarlijks opnieuw deze afweging. Door het inzetten van reserves en door de extra 

inkomsten vanuit de overheid is tot nu toe telkens de ervaring dat we met 7 groepen kunnen draaien.  

We verwachten dat het leerlingaantal op lange termijn zal stabiliseren rond de 140 leerlingen. In alle 

besluiten die we nemen zijn we gericht op het belang van de leerlingen, waarbij we ook oog houden 

voor financiële risico’s. Dit moet met elkaar in evenwicht blijven.  

 

2.4.4 Treasury 

In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 

wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn 

niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar 

een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het 

selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet 

op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 

2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. 

Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn 

vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 

opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 



Jaarverslag School met de Bijbel Streefkerk 2021 

 

 

 
30 

betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 

gegarandeerd te zijn. 

Er zijn een tweetal leningen verstrekt aan SWV WSNS Barendrecht. Deze zijn aangegaan per 1-8-2014. 

Het betreft een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I), een t.o.v. de 

bank  achtergestelde  lening  met  een  looptijd  van  37  jaar  (Leensom  II).De  rente  vergoeding  over 

Leensom I is de 12 maands Euribor + (een 1 x per drie jaar vast te stellen) opslag van 2%. Per 31-12-

2018  betreft  dit  1,814%.  De  rentevergoeding  over  Leensom  II  is  6,5%.  Beide  percentages  zijn  

op jaarbasis.)  Vanaf  2018  is  4,5%  van  de  rentevergoeding  over  Leensom  II  gereserveerd  door  

WSNS Barendrecht voor toekomstige investeringen. Totaal gaat het om 14.662 euro per 31 december 

2021.  

2.4.5 Nationaal Programma Onderwijs 

Om te komen tot een afweging hoe we de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 

zouden inzetten hebben we de volgende werkwijze gevolgd.  

 

In juni 2021 heeft elke leerkracht een groepsscan ingevuld. De volgende vragen kwamen hierin aan de 

orde: 

1.Groepsniveau: 

- Zijn er specifieke (onderdelen van) vakken waar de ontwikkeling van leerlingen het meest 

vertraagd is? 

- Zijn er op sociaal-emotioneel niveau zorgen over de ontwikkeling van kinderen? Zo ja, welke? 

(het gaat hierbij om: impulsbeheersing, omgaan met emoties, samenwerken, concentratie, 

motivatie, werkhouding, plannen, sociale veiligheid, zelfvertrouwen) 

 

2.Leerlingniveau: 

- Welke leerlingen vallen positief of negatief op wanneer hun eigen ontwikkeling in de periode 

voor corona en de periode sinds corona bekeken wordt? 

- Welke leerlingen vallen positief of negatief op in vergelijking met hun groepsgenoten? 

 

3.Mogelijke verklaringen bij punt 1 en 2 zijn beschreven (dit biedt nl. aangrijpingspunten voor de 

oplossing).  

 

4.Wat heeft de groep of individuele leerlingen nodig om in deze coronatijd tot leren te blijven komen 

en evt. achterstanden in te halen? 

 

Uit deze groepsscan is een overkoepelende schoolscan gemaakt. Voor de schoolscan is ook gebruik 

gemaakt van de trendanalyse uit Parnassys (Cito resultaten van achterliggende 4 jaren).  

 

Vervolgens zijn er conclusies getrokken op groepsniveau en op schoolniveau. De groepen verschillen 

fors in de mate waarin ze ‘geleden’ hebben onder het afstandsonderwijs. Op schoolniveau kwamen we 

tot de conclusie dat vooral de lessen sociaal-emotioneel leren, de groepscohesie en het bevorderen 

van werkhouding en concentratie een aandachtspunt is.  

 

Daarnaast wisten we in augustus 2021 niet hoe lang de pandemie nog zou duren. We achtten de kans 

aannemelijk dat er in 2021-2022 ook nog uitval van lessen zou zijn. Hiermee zou de kans op oplopende 

achterstanden toenemen.  
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Dit beseffend hebben we ervoor gekozen om voor alle leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen 

te creëren en het onderwijs in de hele school zo optimaal mogelijk te maken. We hebben ons hierin 

niet alleen gericht op de korte termijn in termen van ‘oplossen van problemen’, maar het is onze 

bedoeling om te kiezen voor duurzame interventies waarmee we én ons hele onderwijs versterken én 

we winst boeken op de langere termijn. We geven hieronder de doelen weer, gekoppeld aan de 

interventies van de menukaart van OCW: 

• Meer individuele aandacht voor de leerlingen door middel van groepsverkleining. Om deze 

reden hebben we geen nieuwe combinatiegroep gemaakt maar 8 enkele groepen geformeerd.  

€79.000,- (interventie E) 

• Schoolbreed structurele aandacht voor sociaal-emotioneel leren. Hiervoor hebben we extern 

een gedragscoach ingehuurd, het excursiebudget verhoogd en een budget begroot voor 

aanschaf materialen bij de lessen Sociaal Emotioneel Leren. 

€14.600,- (interventie C) 

• Uitbreiding ICT faciliteiten (laptops en software) om individuele leerlingen nog beter te kunnen 

ondersteunen met software om extra basisvaardigheden te oefenen.  

€5.000,- (interventie F) 

• Het verrijken van het thematisch aanbod in de kleutergroepen door de aanschaf van thema- 

en hoekenmaterialen ter bevordering van de spel- en taalontwikkeling, maar ook de 

motorische ontwikkeling.  

€5.500,- (interventie B) 

• Het uitbreiden van onderwijsassistentie om meer één op één instructie en begeleiding te 

kunnen geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

€10.000,- (interventie E) 

• Cursus Met Sprongen Vooruit waar 3 leerkrachten aan deelnemen in onder- en middenbouw. 

Doel hiervan is om de automatiseringsvaardigheden bij rekenen te verstevigen door de 

aanvullende didactiek van bewegend leren toe te passen.  

€6.520,- (interventie B) 

• Het vak Engels was lastig te geven in de vorm van afstandsonderwijs. Om deze reden willen 

we dit vak een extra impuls geven door de aanschaf van Engelse leesboeken en spellen.  

€500,- (interventie B) 

 

De schoolscan is besproken in het team. Het plan van aanpak heeft instemming gekregen van het team 

en de MR.  

 

10% van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (gedragscoach).  

 

We zetten de volgende middelen tot monitoring in, volgens de zorgstructuur in de school: 

• LVS toetsen, hulpplannen, analyseformulier cyclisch werken (groepsniveau) 

• ZIEN 

• KIJK 

• Observatie leerkracht 

• Gesprekken met ouders  

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag weten we inmiddels dat de pandemie ook in de eerste helft van het 

cursusjaar 2021-2022 nog voor veel personeelsuitval heeft gezorgd. Daarbij kwam nog een volgende 

lockdown in december 2021 waardoor leerlingen een week onderwijs hebben gemist. 
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Voor zover we de gekozen interventies op dit moment al kunnen evalueren, zijn we blij dat we gekozen 

hebben voor groepsverkleining. Dit heeft niet alleen effect op de hoeveelheid aandacht die elk kind van 

de leerkracht kan krijgen, maar heeft ook effect op de werkdruk van de leerkrachten. Aangezien zij al 

langere tijd onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen en er nog veel personeelsuitval 

is, vinden we het belangrijk om hun veerkracht op peil te houden. We denken dit o.a. te bereiken door 

de huidige groepsverkleining. 

 

Tegelijkertijd merken we dat er nog nauwelijks sprake is van het inhalen van achterstanden omdat 

precies in de twee groepen met de meeste leerlingondersteuning ook de meeste personeelsuitval plaats 

heeft gevonden vanaf augustus 2021. Door de inzet van extra onderwijsassistentie en extra laptops en 

software zijn de randvoorwaarden tot het bieden van goede leerlingenzorg versterkt.  

 

2.4.6 Onderwijsachterstandenmiddelen 

Indien  er  sprake  is  van  ontvangsten  vanwege  onderwijsachterstanden  dan  wordt  er  een  verdeling 

toegepast conform de schoolscores van het CBS. Met deze extra middelen (€12.300) wordt het in 

stand houden van een extra (7e) groep gefinancierd. (met de NPO gelden komt daar nog een 8e groep 

bij). Gezien het leerlingenaantal hechten we veel waarde aan het zo lang mogelijk in stand houden van 

7 groepen aangezien we anders over moeten gaan op een (grote) extra combinatiegroep. Als team zijn 

we de mening toegedaan dat leerlingen het beste tot hun recht komen in een kleinere groepssetting 

waardoor de leerkracht ook voldoende tijd en aandacht heeft voor leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. 

 

2.4.7 Prestatiebox 

Schoolbesturen ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde 

prestatiebox.  

De inkomsten prestatiebox betroffen voor geheel 2021 het bedrag van €25.780,29 

Vanaf augustus is de regeling prestatiebox vervallen en valt hier nog maar een beperkt bedrag onder. 

Het gaat dan om de Bijzondere bekostiging professionalisering beginner/startende schoolleiders. Vanaf 

augustus betreft dat € 5.730,50  

 

Met dit bedrag zijn de volgende doelen en activiteiten gefinancierd: 

• Vakleerkracht gym werd vrij geroosterd voor de preventieve training voor groepsdynamiek 

in groep 3 t/m 8 i.k.v. duurzame onderwijsverbetering en professionele scholen;  

• Er werd een interim projectleider aangesteld in de onderbouw om de doorgaande lijn van 

groep 1-3 te versterken met de leerkrachten van deze groepen; 

• Het team startte met een training Doordacht Passend Lesgeven om de instructiekwaliteit te 

verhogen en een doorgaande lijn in de school te creëren. Ook vonden er klassenbezoeken 

plaats.  
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2.5 Continuïteitsparagraaf 

 

2.5.1 Risico’s en risicobeheersing 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus 

waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 

prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 

voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die 

voorafgaand aan elk kalenderjaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het 

schoolbestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële 

risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 

2.5.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector 

breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  

 

Een ander groot risico is het lerarentekort. Onze school heeft nu al te maken met het feit dat 

vervanging soms nauwelijks meer te organiseren is. Risico is dat dan relatief duur extern personeel 

ingezet moet worden om gaten op te vullen.  De komende jaren verwachten we een teruggang van de 

formatie. Tegelijkertijd kan dit betekenen dat opgebouwde kennis en ervaring uit de organisatie 

wegvloeit Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te 

blijven door personeel zo goed mogelijk te boeien en te binden.  

 

Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De 

instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 

leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 

besproken.  

 

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich 

voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan 

geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  

 

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 

deskundigheid van personeel speelt hierin een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 

inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 

mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. 

Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar. Ook vindt er teambreed gerichte nascholing plaats 

en investeren we in nieuwe personeelsleden door middel van goede inwerkbegeleiding/coaching.  
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De  vereniging  is  aangesloten  bij  het  PF  (participatiefonds).  Door  modernisering  van  het  PF 

wordt er toekomstig een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van werkloosheid 

na ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten. 

 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De voorziening groot 

onderhoud wordt bepaald per onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten 

worden bepaald. Daarnaast moet gedacht worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw 

of renovatie. Ook leegstand of juist het gebrek aan ruimtes zijn risico’s die zich kunnen voordoen.  

 

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 

eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 

 

De gevolgen van de Corona crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 

zover wij dit nu kunnen  overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog 

beperkt. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste 

punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur: 

- Minder binding aan de school / identiteitsrisico; 

- Wisselingen in het personeelsbestand waardoor kennis verloren gaat; 

- Toenemende maatschappelijke druk op het onderwijs wat voor (mentale) werkdruk kan 

zorgen. 

 

2.5.3 Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 

gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%.  

 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 

onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 

meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 

de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 

doorgerekend worden.  

 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 

geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 

hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  

 

Veel van bovengenoemde risico’s zijn gemitigeerd doordat de Vereniging per 1 januari 2022 is gefuseerd 

met de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag de Hoeksteen, fundament 

voor onderwijs. 
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Hoofdstuk 3 – Verantwoording financiën  
 

3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 

 

Staat van baten en lasten   
Realisatie 2020 

 
Realisatie 2021  Begroting 2021  

 
  

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 

 

 

 
      

Rijksbijdragen 
 

                   952  
 

                1.000                      915               85  

Overige overheidsbijdragen 
 

                      6  
 

                      5                         4                 1  

Overige baten 

 

                     32  

 

                     29                        28                 1  

Totaal baten 

 

                   990  

 

                1.034                      947               86  

 

 
 

 
      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

                   776  
 

                   825                      759               66  

Afschrijvingen 

 
                     32  

 
                     33                        33                -1  

Huisvestingslasten 
 

                     57  
 

                     60                        57                 4  

Leermiddelen 
 

                     51  
 

                     43                        33   10 

Overige instellingslasten 
 

                     44  
 

                     54   53  2 

Totaal lasten 
 

                   961  
 

                1.015                      934               81  

 

 
 

 
      

Saldo baten en lasten 
 

                     29  
 

                     19                        13                 6  

 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                      1  
 

                      0                        -                   0  

 

 
  

 
        

Nettoresultaat 

 
                    30  

 
                    19                       13                 6  

 

 
 

 
     

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie. 

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven. 
 

         

  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 

School met de Bijbel                22.328                 12.644                 11.839             805  

Vereniging                  7.795                   6.322                   1.093           5.229  

Totaal               30.123                18.966                12.932          6.034  

 

Algemeen 

2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 

en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan het begin 

van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 november 2020 

en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening mee gehouden 

dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot 

en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de 

monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.  

 

Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 

hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 

omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 
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klas’. Hier is door de organisatie ook gebruik van gemaakt en bestond uit extra inzet van 

onderwijsassistenten/interim personeel en extra activiteiten van het managementteam voor het werven 

van nieuw personeel. Al eerder waren er subsidies mogelijk voor inhaalprogramma’s buiten schooltijd.    

 

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 

afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de leeftijdsontwikkeling 

van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies en de NPO-bijdragen die 

vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten waarvoor de 

compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden gematcht. 

Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten (28.500 

euro) laat zien waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching door 

tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse 

indexatie. 

 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 

grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In 

de begroting wordt er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden 

gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De loonkosten laten als gevolg hiervan een 

vergelijkbare overschrijding zien.  

 

Nadere toelichting 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 

categorie ten opzichte van de begroting. 

 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa  85.000 euro. Dit is voor groot deel toe te 

wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO baten 

(701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor ruim 42.500 euro aan extra baten. De subsidie ‘extra 

hulp in de klas betrof een bedrag van 9.300 euro. Daarnaast wijkt de bijdrage Passend onderwijs af 

vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in december is ontvangen. Het gaat 

daarbij om 2.500 euro aan extra baten. Daarnaast zijn er zorgarrangementen ontvangen die niet zijn 

begroot voor bijna 14.000 euro. 

 

De bijdragen vanuit de gemeente zijn iets hoger uitgevallen dan begroot.  

 

De overige baten komen uit conform begroting. De baten (10.500 euro) van de vereniging zijn hier 

opgenomen. Deze wijken nauwelijks af van de begroting. 

 

De personele lasten komen op totaalniveau 66.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 4.000 euro heeft 

dit betrekking op loonkosten en voor 62.000 euro op overige personele lasten. De overschrijding van 

deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor circa 15.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in november 

vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o Daartegenover staat echter een lagere inzet van 0,55 fte (0,11 fte minder onderwijzend 

personeel, 025 fte minder onderwijsondersteunend personeel en 0,19 fte minder inzet op kosten 

vervanging voor eigen rekening). De inzet van onderwijs ondersteunend personeel is beduidend 

lager, maar de gemiddelde loonkosten bij het ondersteunend personeel waren wel hoger 

(duurder personeel), waardoor het voordeel minder hoog is dan op basis van de lagere inzet 

verwacht zou worden. Het gaat in totaal om een voordeel van circa 10.000 euro;  
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o Tegenover het grote voordeel op de vervangingsinzet bij de loonkosten staat echter dat er veel 

extern personeel is ingezet. Hier is een nadeel zichtbaar van 46.500 euro; 

o De overschrijding van 66.000 euro op de overige personele lasten is voor 46.500 euro 

veroorzaakt door de bovengenoemde hoge kosten voor extern personeel. Daarnaast vallen ook 

de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg (3.000 euro), werving personeel (ruim 6.000 euro), 

WKR-kosten (ruim 6.000 euro) en overige personele lasten (4.000 euro) hoger uit. 

 

De afschrijvingen komen ruim 500 euro voordeliger uit dan begroot.  

 

Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van circa 4.000 euro. Vooruitlopend op 

de fusie is namelijk een andere systematiek (componentenmethode) gehanteerd voor de voorziening 

onderhoud. Hierdoor is ruim 8.500 euro meer gedoteerd. Daar staat tegenover dat de lasten voor 

energie en water ruim 1.500 euro lager zijn en ook is er geen dotatie toegepast aan de voorziening 

onderhoud voor de woning. Dit levert een besparing op van bijna 3.500 euro. 

 

Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 10.000 euro. Dit is toe te schrijven aan 

een overschrijding op het onderwijsleerpakket (4.500 euro), computerkosten (bijna 8.000 euro) en 

overige kosten (ruim 2.000 euro). Daar staat een besparing bij de kopieer- en stencilkosten van ruim 

4.000 euro tegenover. 

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van nog geen 2.000 euro wat voor 1.000 euro 

wordt verklaard door hogere kosten voor klein onderhoud inventaris of aanschaf inventaris, maar ook 

is er sprake van hogere uitgaven voor bankkosten waar niet genoeg rekening mee was gehouden. Daar 

staat een besparing op voornamelijk managementondersteuning van bijna 4.000 euro tegenover. 

Daarnaast zijn de lasten (ruim 4.500 euro) van de vereniging hier verwerkt (exclusief dotatie woning). 

Deze zijn 1.000 euro lager dan de begroting.  

 

Er is geen rente begroot, maar er is wel 500 euro ontvangen.  

 

Balans 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Materiële vaste activa               263                261                285  

Financiële vaste activa                15                 16                 15  

Totaal vaste activa              278               276               300  

       

Vorderingen  
              49  

 
              54  

 
              45  

Liquide middelen               714                661                577  

Totaal vlottende activa              763               715               622  

       

Totaal activa            1.041                991                922  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               716                703                652  
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Bestemmingsreserves publiek                 -                    -                   29  

Bestemmingsreserves privaat                26                 19                 12  

Bestemmingsfonds privaat                25                 25                 26  

Eigen vermogen              767               748               718  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               169                143                131  

Kortlopende schulden               105                101                 73  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva            1.041                991                922  

 

De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf 

opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  

 

In 2021 is er voor ruim 35.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 

van slechts 6.300 euro. Er is in 2021 een bedrag van ruim 32.500 euro afgeschreven, waardoor de 

boekwaarde van de activa iets is gestegen. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de 

volgende categorieën: 

 

Inventaris en apparatuur 2.644 euro 

ICT 15.811 euro 

Leermiddelen 14.640 euro 

Overige materiële vaste activa 1.927 euro 

Totaal 35.022 euro 

 

De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt door de 

aanschaf van leermiddelenkast en een meerkeuzemeubel bij de kleuters. De ICT-investeringen hebben 

betrekking op de aanschaf van laptops en de uitbreiding van het draadloos netwerk. De leermiddelen 

bestaan onder meer uit Namen en Feiten, Natuur en Techniek, aardrijkskunde en rekenmateriaal. Aan 

overige materiële vaste activa zijn investeringen zichtbaar in de springkast en klimladder voor het 

speellokaal. Onder de NPO besteding is reeds aangegeven dat de investeringen in het 

meerkeuzemeubel, rekenmateriaal en de aanschaf van de laptops mede vanuit deze middelen zijn 

bekostigd.  

 

De reserves zijn met circa 13.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 

reserves. 

 

De voorzieningen zijn met circa 26.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is ruim 

33.000 euro gedoteerd (school) en ruim 8.000 euro onttrokken (met name voor zonwering en uitgaven 

voor verlichting). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met vast 

bedrag per fte waardoor de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 
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3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Zoals eerder opgemerkt is de vereniging per 1 januari 2022 gefuseerd met de Vereniging voor 

Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag de Hoeksteen, fundament voor onderwijs. Voor het 

meerjarig perspectief wordt verwezen naar de jaarrekening 2021 van deze vereniging. Dit geldt ook 

voor de kengetallen in hoofdstuk 3.3. 

 

Leerlingen 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen ven de school in het 

verleden en de verwachting voor de toekomst.  

 

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw totaal 73 71 67 79 73 69 

Bovenbouw totaal 73 84 86 75 76 74 

Totaal 146 155 153 154 149 143 

 

 

 

 

FTE 

 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Directie 0,83 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Leerkracht 7,92 7,44 8,77 8,44 7,85 7,85 

Onderwijsondersteunend personeel 0,80 0,78 1,13 0,92 0,63 0,63 

Schoonmaak 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 

Vervanging eigen rekening 0,00 0,11 0,30 0,30 0,30 0,30 

Totaal 10,05 9,63 11,54 11,00 10,13 10,13 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 

jaren. Omdat de aantallen kinderen en de samenstelling van de groepen het formeren van 

combinatiegroepen lastig maakt, is voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 gekozen voor een 

extra 8e groep. Met het einde van de NPO-baten vervalt deze groep.  

 

 

 

 

3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie.  
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Kengetal Norm 2020 2021    

Solvabiliteit 0,50 0,75 0,74    

Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 75,55% 74,23%    

Liquiditeit 1,50 7,11 7,24    

Rentabiliteit n.v.t. 3,04% 1,84%    

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek 
vermogen) 

<1 1,46 1,40    

 

De signaalwaarde geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de 

praktijk geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. 

 

De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 

lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan 

vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.  

 

Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 

te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 

de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 

berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 

gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 

financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  

 

Kengetal Norm 2020 2021    

Weerstandsvermogen 
(bestuursniveau) 

15% 51,22% 50,40%    

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 55,77% 51,63%    

 

De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 

kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden. 

Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo hoog als de 

kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  

 

De rentabiliteit is ook in het jaar 2021 positief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn 

de totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. 

Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De 

inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  

 

De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 

waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging houdt 

gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 

buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig 

is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 263.098     260.762     
Financiële vaste activa 14.662       15.660       

277.760         276.422         

Vlottende activa
Vorderingen 49.133       53.660       
Liquide middelen 714.286     661.188     

763.420         714.848         

Totaal 1.041.179      991.270         

PASSIVA

Eigen vermogen 767.127         748.160         

Voorzieningen 168.629         142.606         

Kortlopende schulden 105.424         100.503         

Totaal 1.041.179      991.270         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

Per 1 januari 2022 is de besturenfusie van 2 besturen met 5 scholen geëffectueerd. Dit betekent dat de Vereniging tot 
stichting en instandhouding van een School met de Bijbel te Streefkerk per 1 januari 2022 is opgeheven. De 
schoolactiviteiten van de locatie Streefkerk worden voortgezet onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van 
de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Hoeksteen, Fundament voor Onderwijs te 
Oud-Beijerland. Dit is geregeld middels een akte bestuursoverdracht verleden 31 december 2021 ten overstaan van 
notaris Mr. A.J. van Driel. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

Baten
Rijksbijdragen 999.998         915.097         951.505       
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 4.558            4.000            6.409           
Overige baten 28.873           28.175          32.365         

Totaal baten 1.033.429      947.272       990.278       

Lasten
Personeelslasten 824.905         758.776         776.381       
Afschrijvingen 32.686           33.354          31.512         
Huisvestingslasten 60.981           57.450          57.589         
Overige lasten 96.371           84.760          95.311         

Totaal lasten 1.014.944      934.340       960.793       

Saldo baten en lasten 18.485           12.932         29.485         

Financiële baten en lasten 481               -                  638             

RESULTAAT BOEKJAAR 18.966           12.932         30.123         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2021 ad € 18966 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 12.644          
Bestemmingsreserves privaat 6.322            

Totaal 18.966         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 18.485       29.485       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 32.686       31.512       
- Mutaties van voorzieningen 26.023       11.671       

58.709       43.183       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 4.527         8.896-         
- Mutaties kortlopende schulden 4.921         27.450       

9.448         18.554       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 86.642       91.222       

Ontvangen interest 481           638           

Totaal 481           638           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 87.123      91.860      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 35.022-       7.475-         
Mutaties overige financiële vaste activa 998           333-           

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 34.024-      7.808-        

Mutatie van liquide middelen 53.099       84.052       

2021 2020
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Continuiteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuiteit. De Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met de Bijbel 
te Streefkerk wordt in 2022 opgeheven. De onderwijsactiviteiten zjin per 1 januari 2022 ondergebracht in de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Hoeksteen, Fundament voor Onderwijs te Oud-Beijerland. Deze vereniging
heeft alle rechten en plichten overgenomen. Omdat alle onderwijsactiviteiten worden voortgezet heeft de overdracht geen
gevolgen voor de waardering in de jaarrekening.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen 10 Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/kopieerapperaat 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 10 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden/touchscreens 8 Zonnepanelen 15

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

12 april 2022
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Waardering van de woningen

Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan 
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2021-2022 dat betrekking heeft op 2021 en de in 2021 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Bestemmingsfondsen privaat
Hieronder worden de bestemmingsfondsen opgenomen die gevormd zijn vanuit private middelen, waaraan een 
specifieke bestemming is toegekend door derden. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.
Tot en met boekjaar 2020 werd gebruik gemaakt van een overgangsregeling waarbij het was toegestaan de jaarlijkse toe-
voegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen grot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze
bestaat, waarbij wordt gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment
negatief wordt. Vanaf 2021 wordt de omvang van de voorziening bepaald op basis van de methode met waardering 
per onderhoudscomponent, gekoppeld aan de onderhoudscyclus van elk afzonderlijk onderhoudscomponent. De voorziening is 
hierdoor met € 8.600 verhoogd, dit is via de staat van baten en lasten in 2021 verwerkt.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 
te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 
zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 
worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De 
eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. 
Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van 
de reeds verstreken afschrijvingstermijnen. Indien de waarde minder dan 25% van de WOZ-waarde is, vindt geen 
verdere afschrijving meer plaats. 
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Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 110,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 72.794           35.871            36.922             -                    -                    1.458              35.464           72.794           37.329           

Inventaris en apparatuur 213.278         93.719            119.559           18.455           68                 22.245            115.700         230.357         114.657         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 120.298         79.515            40.783             16.567           -                    8.914              48.435           136.865         88.429           
Niet aan de 
bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa 96.381           32.883            63.498             -                    -                    -                    63.498           96.381           32.883           

Totaal 502.751         241.989          260.762           35.022           68                 32.618            263.098         536.396         273.298         

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 1.376             1.308             68                   

Totaal 1.376             1.308             68                   

OZB en/of verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum
Woning 310.000         1-1-2021

Totaal 310.000         

Toelichting materiële vaste activa

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2021

SWV WSNS Barendrecht leensom I 7.398             -                    -                    -                    7.398             
SWV WSNS Barendrecht leensom II 8.262             -                    998                -                    7.264             

Totaal 15.660           -                    998                -                    14.662           

Toelichting financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

SWV WSNS Barendrecht: Dit betreft een tweetal privaat gefinancieerde leningen die zijn verstrekt aan SWV WSNS Barendrecht en 
zijn aangegaan per 1-8-2014. Het betreft een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I), een t.o.v. 
de bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II).
De rente vergoeding over Leensom I is de 12 maands Euribor + (een 1 x per drie jaar vast te stellen) opslag van 2%. Per 31-12-
2021 betreft dit 1,498%. De rentevergoeding over Leensom II is 6,5%. Beide percentages zijn op jaarbasis.)

Onder de post Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa zijn de privaat gefinancierde vastgoedbeleggingen 
opgenomen. In de staat van baten en lasten zijn € 9.115,- aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met deze 
vastgoedbeleggingen.
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Vorderingen

Debiteuren 7.581              7.477             
OCW/EZ 40.896            41.250           
Gemeenten en GR's -                    1.750             

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 656                3.173             
  Overige overlopende activa                     - 10                 
Overlopende activa 656                3.183             

Totaal 49.133            53.660           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 714.286         661.188         

Totaal 714.286          661.188         

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 703.264         12.644            -                    715.908         

703.264         715.908         

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 19.405           6.322              -                    25.728           

19.405           25.728           

Bestemmingsfonds (privaat)
Schoolfonds * 25.491           -                    -                    25.491           

25.491           25.491           

Totaal 748.160         18.966            -                    767.127         

* Het schoolfonds heeft betrekking op ontvangsten en betalingen van de leerlinggebonden activiteiten.

Stand per 31-12-2021Stand per 1-1-2021

2021 2020

2021 2020

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 7.699              1.024             -                    -                    8.722             -                    8.722             
Voorziening voor groot onderhoud 134.907           33.323           8.323             -                    159.907         32.518           127.389         

Totaal 142.606           34.347           8.323             -                    168.629         32.518           136.111         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 7.699              1.024             -                    -                    8.722             -                    8.722             

7.699              1.024             -                    -                    8.722             -                    8.722             

Kortlopende schulden

Crediteuren 27.317            25.991           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 34.787            28.577           
Schulden ter zake van pensioenen 12.524            13.096           
Kortlopende overige schulden 8.138              7.780             

82.765            75.444           

Overlopende passiva
  Vakantiegeld en -dagen 22.149           25.060           
  Overige overlopende passiva 510                -                    

Overlopende passiva 22.659            25.060           

Totaal 105.424          100.503         

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

niet van toepassing

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -                -                

2021 2020

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 856.735         833.024         859.288         

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 90.526           45.775           45.283           

90.526           45.775           45.283           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 52.736           36.298           46.934           

Totaal 999.998         915.097         951.505         

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Overig 4.558             4.000             6.409             

4.558             4.000             6.409             

Totaal 4.558             4.000             6.409             
 

Overige baten

Verhuur 9.115             8.850             8.909             
Ouderbijdragen 3.600             3.525             3.515             

Overige
  Verenigingsbaten 1.110             1.200             1.370             
  Giften inz ANBI-instelling 265                100                220                
  Passend Onderwijs overige instellingen 5.000             5.000             5.000             
  Detachering 4.250             -                    -                    
  Overige baten personeel 874                6.000             9.264             
  Overige 4.659             3.500             4.087             

16.158           15.800           19.941           

Totaal 28.873           28.175           32.365           

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 544.386         512.441         573.770         
Sociale lasten 95.824           96.883           104.654         
Premies VFGS 19.583           19.078           20.413           
Pensioenlasten 84.061           77.629           86.535           

743.855         706.031         785.373         

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 1.024             2.545             30-                  
Personeel niet in loondienst 71.528           25.000           31.556           

Overige
  (Na)scholingskosten 7.997             7.000             1.749             
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 4.352             8.500             16.765           
  Kosten werving personeel 9.298             3.000             4.156             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 4.319             1.000             9.357             
  Representatiekosten personeel 8.114             2.000             1.992             
  Kosten federatie 3.068             2.800             2.801             
  Overige 4.999             900                625                
Totaal overige 42.147           25.200           37.444           

114.698         52.745           68.970           

Af: uitkeringen 33.647-           -                    77.962-           

Totaal 824.905         758.776         776.381         

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 11 FTE. (2020 11)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 1.458             1.476             2.160             
Inventaris en apparatuur 22.313           23.692           20.621           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.914             8.186             8.730             

Totaal 32.686           33.354           31.512           

Huisvestingslasten

Onderhoud 4.742             4.200             6.954             
Energie en water 14.342           16.000           14.711           
Schoonmaakkosten 4.747             5.200             4.852             
Belastingen en heffingen 1.355             2.000             1.516             
Dotatie voorziening onderhoud 33.323           28.150           27.750           
Bewaking/beveiliging 2.007             1.400             1.411             
Overige 464                500                396                

Totaal 60.981           57.450           57.589           
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2021 Begroting 2021 2020
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 19.596           19.150           19.737           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 3.025             3.000             2.934             
Telefoon- en portokosten e.d 1.109             600                714                
Kantoorartikelen 39                  -                    33                  
Verenigingslasten 3.828             4.750             2.841             
Bestuurs-/managementondersteuning 6.226             10.000           4.923             
Overige 825                950                375                

34.648           38.450           31.557           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 1.469             500                710                

1.469             500                710                
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 20.163           17.100           24.935           
Computerkosten 18.743           10.000           11.011           
Kopieer- en stencilkosten 1.836             6.000             15.054           
Overige lasten 2.108             -                    266                

42.850           33.100           51.266           
Overige
Kantinekosten 1.798             1.500             1.807             
Cultuureducatie 586                700                193                
Schoolkrant 3.425             2.000             2.014             
Abonnementen 1.374             1.000             1.213             
Verzekeringen 160                160                279                
Medezeggenschapsraad 267                300                255                
Overige 9.794             7.050             6.017             

17.405           12.710           11.779           

Totaal 96.371           84.760           95.311           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 3.025             3.000             2.934             

Accountantslasten 3.025             3.000             2.934             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 481                -                    638                

Totaal 481                -                    638                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige

Eigen 
vermogen     

31-12-2021

Resultaat jaar 
2021

Omzet Art. 2:403 BW  
ja/nee

Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
2. FPO Rijnmond Federatie H.I.Ambacht nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
niet van toepassing

54



Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2021

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,8                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 60.249
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.776
Subtotaal € 71.026

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 100.751
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 71.026

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 0,9                     
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 60.823
Beloningen betaalbaar op termijn € 9.474
Subtotaal € 70.298

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 101.246
Bezoldiging € 70.298

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met de Bijbel is berekend conform
de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum €
124000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur)
van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

HJ den Ouden

WNT-verantwoording 2021 - Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met de Bijbel 

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

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met de Bijbel  van 
toepassing zijnde regelgeving: 
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Bezoldiging

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
C. de Ruijter Voorzitter
A. Verkuil Lid
H.A.G. Aantjes Lid
J.W. Markestein Lid
R.S.K. Burger Lid
J. Rijneveld Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring

59



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van instandhouding van een 

School met de Bijbel te Streefkerk 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging tot stichting en instandhouding van 

een School met de Bijbel te Streefkerk gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot stichting en 

instandhouding van een School met de Bijbel te Streefkerk op 31 december 

2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

  

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot stichting en instandhouding van een School 

met de Bijbel te Streefkerk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

 

 



 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.  

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 



 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 12 april 2022 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

T. van Dolderen RA MSc 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE SCHOOL MET DE BIJBEL

Baten

Rijksbijdragen      999.998 915.097    951.505    
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 4.558        4.000        6.409        
Overige baten 18.383      18.025      21.941      

Totaal baten 1.022.939  937.122    979.854    

Lasten
Personeelslasten 824.906    758.776    776.381    
Afschrijvingen 32.686      33.347      31.512      
Huisvestingslasten 60.161      53.150      57.193      
Overige lasten 92.544      80.010      92.471      

Totaal lasten 1.010.295  925.283    957.556    

Saldo baten en lasten 12.644      11.839      22.298      

Financiële baten en lasten -               -               30            

Netto resultaat 12.644      11.839      22.328      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 1.110        1.200        1.195        
Collecten kerken/donaties/giften 265           100           470           
Baten inzake woningen 9.115        8.850        8.834        
Bijdragen m.b.t. fondsen -               -               75-            

Totaal baten 10.490      10.150      10.424      

Lasten
Personele lasten 1.397        1.400        1.706        
Kosten begeleiding/ondersteuning -               500           -               
Jubilea 2              200           146           
Representatiekosten 787           600           446           
Leerlinggebonden activiteiten 1.213        1.775        -               
Lasten inzake woningen 820           4.300        396           
Afschrijvingen -               7              -               
Overige lasten 429           275           543           

Totaal lasten 4.648        9.057        3.237        

Saldo baten en lasten 5.842        1.093        7.187        

Financiële baten en lasten 481           -               608           

Netto resultaat 6.322        1.093        7.795        

2021 Begroting 2021 2020

66


	A2 21 Streefkerk jaarrekening 2021
	Jaarverslag 2021 definitieve versie
	A2 21 Streefkerk jaarrekening 2021
	Controleverklaring w.g. 2021 - Van Ree Accountants
	A2 21 Streefkerk jaarrekening 2021

