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Voorwoord College van Bestuur

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Samenlevingsscholen. Sinds 1 augustus 2017
maakt Samenlevingsschool De Lisdodde (Bao) deel uit van Stichting Samenlevingsscholen.
Per 1-8-2018 is Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn (SBO/SO) eveneens ondergebracht
bij de stichting. Dit betekent dat er twee scholen onder het bevoegd gezag van de
stichting vallen.
Stichting Samenlevingsscholen heeft als doel het in standhouden van basisscholen en
speciale basisscholen voor algemeen bijzonder of christelijke onderwijs met waarborging
van de kernwaarden voor openbaar onderwijs, dan wel samenwerkingsscholen conform de
Wet.
De door de stichting in stand gehouden scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder
onderscheid van godsdienst en levensovertuiging. De stichting heeft tot doel een zo hoog
mogelijk kwaliteitsniveau van de scholen in breedste zin te bevorderen, zodat het
onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en het voortgezet
onderwijs.

De Lisdodde in Wanneperveen is ontstaan uit een fusie van obs ’t Vonder (deel uitmakend
van Stichting Op Kop) en basisschool de Wennepe (deel uitmakend van Stichting PCO
Accrete). Met de fusie is een duurzame onderwijsvoorziening voor Wanneperveen
gerealiseerd, waarbij het bieden van kwalitatief goed onderwijs voorop staat. Een tweede
pijler is de algemene toegankelijkheid met behoud van identiteit binnen de diversiteit van
de inwoners. Dit alles aansluitend bij wensen die ook nadrukkelijk leven onder de inwoners
van Wanneperveen.

Het jaar 2019 is het tweede volledige kalenderjaar voor de Lisdodde. De wisseling van de
directie heeft dit jaar veel inzet gekost. Bij zo’n gedwongen wisseling is er altijd sprake
van verliezers. Een duurzaam toekomstperspectief voor de school stond en staat echter
voorop. Medio 2019 ontstond er met het aantrekken van een nieuwe directeur rondom dit
thema rust. De focus is weer gericht op de onderwijskwaliteit en het uitwerken en
uitbouwen van de plannen zoals die in de aanloop naar de fusie zijn voorbereid. In 2020
rondt de school het nieuwe schoolplan af. De samenvoeging en menging van leerlingen en
leerkrachten krijgt steeds meer inhoud. Vooruitkijkend draagt een vervolgstap met
betrekking tot nieuwe, gezamenlijke huisvesting daaraan bij. Die gezamenlijke huisvesting
is van cruciaal belang voor een succesvolle samensmelting. Medio 2020 realiseren we
tijdelijke huisvesting op de locatie aan de Siebenweg, waarbij het team en de groepen op
één locatie worden gevestigd. De kinderopvang blijft op de locatie Veneweg. De beoogde
nieuwbouwlocatie bij de sportvelden is nog steeds onderwerp van gesprek in het overleg
tussen gemeente, provincie en schoolbestuur. Dat traject is bemoeilijkt door de discussie
over PAS en PFAS. Langzaam maar zeker lijkt er een positieve kentering te ontstaan op
basis van de samenhang tussen nieuwbouw van woningen en de school.

Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn is de samenvoeging van SBO
Burgemeester Voetelinkschool (voorheen behorend tot Stichting Op Kop) en SO Ambelt
(voorheen ondergebracht bij Stichting OOZ). De samenvoeging is met grote inzet van veel
partijen tot stand gebracht. Met de formele integratie van SBO en SO-leerlingen (met een
toelaatbaarheidsverklaring) is een unieke voorziening voor leerlingen met een specifieke
onderwijs- en zorgvraag gerealiseerd. Bij de start per 1-8-2018 is in samenwerking met de
gemeente Steenwijkerland bij OEC ’t Ravelijn ook een SBO++ voorziening gerealiseerd.
Hier worden leerlingen opgevangen die voordien op andere voorzieningen (bijv. een
zorgboerderij) waren aangewezen, dan wel noodgedwongen thuis zaten. Een eerste
evaluatie geeft een positief beeld van de toegevoegde waarde van deze voorziening. Alle
geledingen van de school zetten zich in om de ambities, zoals deze in de aanloop naar de
samenvoeging zijn geformuleerd, te realiseren. In 2020 wordt het nieuwe schoolplan
afgerond.
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Dit alles rechtvaardigt trots, waardering en dank voor alle medewerkers van de Stichting
Samenlevingsscholen!

College van Bestuur Stichting Samenlevingsscholen,

Alberto Boon en Jan Spanjer

1. Juridische en organisatorische structuur

Stichting Samenlevingsscholen is een stichting voor algemeen (bijzonder speciaal)
basisonderwijs en speciaal onderwijs, en is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland.
Onder de stichting vallen twee scholen.
Het bestuur wordt gevormd door een College van Bestuur bestaande uit bestuurders van
Stichting Op Kop en Stichting Accrete. De stichting kent een Raad van Toezicht die bestaat
uit toezichthouders van Stichting Op Kop en Stichting Accrete.
Iedere school kent een directeur en een medezeggenschapsraad. De beide
medezeggenschapsraden hebben de bestuurders geadviseerd om geen GMR op te richten,
vanwege het feit dat de twee scholen van de stichting totaal verschillend zijn. Qua
onderwijs, maar ook qua financiering. Waar wenselijk/nuttig komen de beide MR’en
gezamenlijk bij elkaar. Het College van Bestuur heeft het advies overgenomen.

Code Goed bestuur
Goed bestuur betekent dat ieder bestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene
principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat iedere
rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het
bestuur goed regelt. Binnen de Stichting Samenlevingsscholen is gekozen voor een
organieke scheiding tussen bestuur en toezicht (vormgegeven door een Raad van Toezicht
en een tweehoofdig College van Bestuur). In het verslag van de toezichthouder zet de RvT
uiteen hoe zij haar werkzaamheden heeft uitgevoerd in het verslagjaar.

2. Onderwijs

De beide scholen van Stichting Samenlevingsscholen zijn totaal verschillend van aard,
onderwijs en populatie. Daarom wordt er ook geen overkoepelend strategisch beleidsplan
voor Stichting Samenlevingsscholen geschreven. Iedere school richt zich op zijn eigen
ontwikkeling en ambities en gaat de weerslag daarvan opnemen in een nieuw schoolplan.
Onze kwaliteitszorg is staat centraal en dat betekent dat Stichting Samenlevingsscholen de
onderwijskwaliteit van de scholen, voor wat betreft het onderwijsleerproces, de resultaten
en veiligheid scherp in beeld wil hebben. Begin 2020 zijn er op beide scholen externe
audits gehouden. Beide scholen vallen onder het basisarrangement. We werken aan de
verfijning van het kwaliteitskader van de scholen en de wijze waarop dat in de
kwaliteitszorg naar voren komt. Daardoor hoopt Stichting Samenlevingsscholen het beeld
en de kwaliteit verder aan te scherpen.
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Onderwijsprestaties
Met behulp van ParnaSsys, het Cito-leerlingvolgsysteem en het gebruik van WMK (Werken
met kwaliteitskaarten) monitoren en analyseren we de opbrengsten en resultaten van ons
onderwijs. Deze vormen input voor acties op school en zo nodig op stichtingsniveau.
Daarnaast worden onderwijsprestaties gemeten door middel van de tweejaarlijkse
evaluatie van de opgestelde ontwikkelingsperspectiefmethode met behulp van methode
gebonden toetsen en cito toetsen voor de didactische ontwikkeling en met behulp van
Zien! Voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor de eindtoets wordt gebruik gemaakt
van Route8.
Daarnaast doet ’t Ravelijn sinds het schooljaar 19/20 mee aan een onderzoek door het
Noordelijk Onderwijsgilde over opbrengsten binnen SBO scholen in Noord Nederland.

In 2020 voeren beide scholen tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, medewerkers en
ouders uit. Naar verwachting worden beide scholen in 2020 voor het eerst binnen de
stichting bezocht door de inspectie.

Onderwijsachterstandsmiddelen
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in materialen en professionals om het technisch
lezen naar een hoger niveau te krijgen. We hebben daarbij geconstateerd dat de
resultaten beter kunnen. Dit is één van de redenen waarom in 2019 de gemeente
Steenwijkerland samen met alle school- en kinderopvangorganisaties is gestart met het
project samen voor Ryan. Een van de doelen van dit project is dat kinderen uiteindelijk
zonder taalachterstand de school gaan verlaten.

Passend onderwijs
De middelen voor Passend Onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband worden in de
afdeling Steenwijkerland uitgekeerd aan de verschillende besturen. Gezamenlijk worden
de kosten voor SO en SBO gedragen en de inrichting van observatieplaatsen op ’t Ravelijn.
De eigen middelen worden besteed aan de uitgaven voor vroegtijdige signalering,
arrangementen voor individuele leerlingen en groepen en de inzet voor coaching van
leerkrachten.

Prestatiebox
Zie ook hoofdstuk “scholing”. Ook in 2019 heeft de stichting Samenlevingsscholen
middelen ontvangen uit de regeling prestatiebox primair onderwijs. Bij ’t Ravelijn is in
2018 aanzienlijk geïnvesteerd in verdere digitalisering wat heeft geleid tot een extra
dimensie in het onderwijsaanbod, zowel qua motivatie als differentiatie. Daarnaast is er
geïnvesteerd in scholing als het gaat om omgaan met agressie en PBS. De leerlijnen op
sociaal en emotioneel gebied zijn hierdoor verbeterd en de gezamenlijke aanpak verder
geprofessionaliseerd. In het kader van de verdere implementatie van de fusie uit 2017 is op
De Lisdodde in 2019 geïnvesteerd in de doorgaande ontwikkellijnen als onderdeel van het
uitwerken van de visie. Daarnaast het versterken van een professionele cultuur en het op
orde krijgen van de basiskwaliteit. Tenslotte is geïnvesteerd in de implementatie van
Klasseplan, Snappet voor rekenen en de doorgaande lijn voor zelfstandig werken.
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2a. De Lisdodde

Missie
De Lisdodde gebruikt de sleutelwoorden “vernieuwing”, “verrijking”, “verbinding”,
“verwondering” om inhoud te geven aan het onderwijs. Nieuwsgierig zijn, kritisch kunnen
denken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen, doorzetten, doelgericht zijn en
emoties kunnen beheersen. Zo maar een greep uit een aantal vaardigheden en attituden
die belangrijk zijn.

Dit schooljaar is het visietraject gestart met ‘de Mevrouwen’, doelstelling is om een
visiedocument te ontwikkelen. Gespreksvoering met elkaar (professionele cultuur) over
hoe deze sleutelwoorden nu terug te zien zijn in het dagelijks handelen staat voorop. Wat
betekenen deze sleutelwoorden en hoe sluiten die aan bij onze drijfveren?

Daarnaast willen we de identiteit van de school ook verhelderen. Hoe geven wij invulling
aan ieders overtuiging en hoe dragen wij dit uit? Waaraan zie je dat wij een
samenlevingsschool zijn? Allemaal vraagstukken die op dit moment met behulp van De
Mevrouwen beantwoord zullen worden. Vanuit daar besluiten we hoe verder te gaan met
Thinking for Learning en de uitgangspunten van Covey.

Visie
De Lisdodde wil dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die:
 verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen;
 zelf bewust kunnen kiezen wat betreft eigen leren, de omgeving en eigen welzijn;
 basiskennis hebben verworven op alle vakgebieden;
 *een blijvende nieuwsgierigheid hebben om meer te leren kennen en begrijpen;;
 open staan voor de ander, kunnen samenwerken en helpen, waarbij ze de ander

respecteren.

Vanuit o.a. het gedachtengoed van Covey wil de school het zelf-leiderschap van kinderen
bevorderen. Kinderen leren wat hun aandeel is en durven verantwoordelijkheid te nemen.
Het gaat erom leerlingen belangrijke gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te
ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Niet vanuit 'het kunnen',
maar juist vanuit 'het zelf willen'.

 leerlingen beter en sneller te laten leren (ook zwakke leerlingen);
 leerlingen met meer zin, plezier en betrokkenheid te laten leren;
 leerlingen te leren zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren te willen nemen;
 de sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen te versnellen.

Voor leerkrachten ligt er een veranderende rol, waarin ze in staat zijn om:
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Thema’s en activiteiten in 2019-2020

 Visie

Het is nodig (opnieuw) stil te staan bij de visie van de school. Het gaat daarbij om

concretisering en doorleving. De school wordt daarbij extern begeleid. Vanuit deze

concretisering gaat de school ook verder met het Programma van Eisen voor de
nieuwbouwplannen.

 Teamcultuur

Toewerken naar een professionele teamcultuur, waarbij er binnen de school sprake is van

één team. Tevens toewerken naar een cultuur die uitgaat van een open, professionele

leergemeenschap. Kennis staat centraal en wordt uitgangspunt in besluitvorming.

 Opbrengstgericht werken

Het maken van schoolbrede afspraken over doelgericht, opbrengstgericht werken, zodat er

een doorgaande lijn ontstaat. Het verbeteren van de rekenopbrengsten is daarbij een

speerpunt. Deze liggen onder het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2019-2020

schooljaar op de aanschaf van een nieuwe methode of de overgang naar gepersonaliseerd

leren middels Snappet.

 Onderbouw

Doorgaande lijn ontwikkelen tussen kinderopvang (psz) en de kleutergroepen. Tevens de

ontwikkelingen vastleggen bij de kleuters middels een volgsysteem.

 Leerlingenzorg

Structuur m.b.t. leerlingenzorg opnieuw richting geven, afspraken en kaders

vaststellen/implementeren om het daarna te borgen. Opbrengstgericht werken is daarbij
een belangrijk onderdeel. Het opzetten van een systeem van observeren, analyseren en

besprekingen met leerkrachten is een belangrijke speerpunt.

 Onderwijsaanbod

De school wil een scherper aanbod creëren voor ‘plus’ kinderen en ‘intensief’ kinderen.

Het opzetten van een kader van wat je deze kinderen schoolbreed aanbiedt binnen de

groep is daarbij vertrekpunt.

 Ouderbetrokkenheid 3.0

Het versterken en borgen van een (eenduidige) oudercommunicatie en het vergroten van

de ouderbetrokkenheid is belangrijk t.b.v. de positionering van de school in het dorp.
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2b. OEC ’t Ravelijn

Missie
Om de leerlingen een uitdagend toekomstperspectief te bieden, kijkt de school naar de
talenten van de leerlingen en geeft ze hen de kans om zichzelf zo goed mogelijk te
ontwikkelen. De school biedt de leerlingen onderwijs waarbij ze uitgaat van de
mogelijkheden, de behoefte en de belangstelling van iedere leerling. Ze sluit daarbij
zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier onderwijs. Regelmatig is er sprake van
complexe problematiek. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak
belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders
georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten
worden. Heel belangrijk is dat de leerlingen zich veilig voelen in een professioneel
pedagogisch klimaat. De professionele en betrokken medewerkers staan hiervoor met hart
en ziel klaar. 

Visie
In het pedagogisch klimaat biedt de school veiligheid, voorspelbaarheid en duidelijke
structuur. Al het handelen is gebaseerd op de 3 kernwaarden van OEC ’t Ravelijn: respect,
veiligheid en verantwoordelijkheid. De school heeft een goede samenwerking met het kind
en de ouders hoog in het vaandel staan. Een goede samenwerking kan alleen tot stand
komen als iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Dit blijkt uit een actief
betrokken houding van iedereen. Hiervoor is een open communicatie, luisteren naar elkaar
en vertrouwen hebben in elkaar een voorwaarde. Als school communiceren OEC ‘t Ravelijn
helder en oplossingsgericht.   Vanuit het veilige pedagogische klimaat stimuleert zij de
persoons-, kennis- en talentontwikkeling van de kinderen met hun speciale
onderwijsbehoeften. De school stemt het pedagogisch en didactisch handelen af op de
specifieke behoeften van elk kind. 

Thema’s en activiteiten in 2019-2020
 
 Opbrengsten
Ook binnen OEC ‘t Ravelijn spelen opbrengsten een belangrijke rol. Doel: Zicht krijgen op
de effecten van het onderwijsaanbod/ leerkracht handelen, zodat leeropbrengsten zo
maximaal mogelijk worden.
Alle leerlingen hebben 6 weken na plaatsing een ondertekend OP (nieuw format). Dit OP is
uitgangspunt bij de IB besprekingen. OEC ’t Ravelijn neemt deel aan een onderzoek vanuit
Noordelijk Onderwijs Gilde en krijgt daardoor meer zicht op opbrengsten in eigen school
en in vergelijking met ander SBO scholen.

 SchoolWide Positive Behavior Support & (sociale) veiligheid
De afgelopen vijf jaren heeft het team scholing gevolgd op gebied van PBS. PBS is de kapstok
geworden van de school.
Doel: Een sociaal veilige school met een positief klimaat waarin de kernwaarden Respect,
Veiligheid en Verantwoordelijkheid schoolbreed zichtbaar en voelbaar zijn.
Een duidelijke visie en protocol op omgaan met agressie.
Certificering als PBS school in 2020.
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 Veiligheid
In lijn met PBS (zie vorige punt): Doel: Een veilige school voor leerlingen, team en ouders.
Alle teamleden nemen deel aan herhalingstraining of basistraining door Flinch. Het “Pest
preventieplan” wordt geïntegreerd in les aanbod PBS. Het veiligheidsplan wordt afgerond
krigt een plek in het meerjarig schoolplan.
Het werkverdelingsplan is bijgesteld en opnieuw uitgerold in het team t.b.v. een veilige en
duurzame werkomgeving.

 Innovatie ICT
Doel: Een goed werkend systeem waarbij leerlingen en leerkrachten optimaal kunnen
profiteren van de mogelijkheden van de inzet van Gynzy, Chromebooks, office 365 /
sharepoint. De school ICT als middel om de leeropbrengsten en de motivatie van leerlingen
te vergroten. In 2018-2019 is er veel geïnvesteerd. In 2019-2020 evalueert de school met
name het werken met chromebooks door de leerlingen.

 Talentontwikkeling
Het doel van het aanbieden van Talentontwikkeling is het ontdekken van eigen talenten en
die van anderen. Waarbij ieder talent even belangrijk is. Op deze manier kunnen
leerlingen meer uit zich zelf halen en zal het zelfvertrouwen toenemen. Iedere leerling

neemt deel aan talentmomenten, waarbij op basis van keuze een lessenserie wordt gevolgd.
Leerlingen hebben inbreng over de gekozen talenten.

- Verbinding
Doel: OEC ’t Ravelijn is een onderwijs expertise centrum voor de regio. Passend onderwijs
voor leerlingen die geplaatst zijn of geplaatst worden, maar ook voor leerlingen in het
basisonderwijs die preventief interventies nodig hebben om plaatsing te voorkomen. We
werken intensief samen met ouders en jeugdhulpverlening vanuit de gedachte 1 kind, 1
plan.

 SO + / SO ++
Dit project is samen met de gemeente Steenwijkerland gestart bij aanvang van de
samenvoeging SBO-SO (per 1-8-2018). Doel: Aanbod binnen OEC ‘t Ravelijn dusdanig
vormgeven dat alle leerlingen binnen Steenwijkerland passend onderwijs ontvangen (geen
–gedeeltelijk- thuiszitters). Onderwijs en zorg zodanig combineren dat ook binnen de
doelgroep met de meest intensieve behandeling/begeleiding niet langer schooluitval
is/blijvend schooluitval dreigt en dat zij voor de lange termijn een beter
toekomstperspectief hebben door maximale kansen binnen het onderwijs te bieden. Het
project is medio 2019 geëvalueerd. De resultaten zijn erg positief. Het project wordt
gecontinueerd.

3. Scholing

3a. De Lisdodde
Het team van de Lisdodde heeft zich laten scholen op diverse gebieden:
Werken vanuit weektaak Klasseplan, scholingstraject Snappet, visieontwikkeling,
Kanjertraining.
Individuele scholing: Begeleider Op Afstand voor WPO studenten, scholing m.b.t rekenen
en Snappet, scholing m.b.t. Kanjer coördinator.
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3b. OEC ’t Ravelijn
In schooljaar 2019-2020 is teamscholing op OEC ’t Ravelijn ingezet op:
- Het verbeteren van het spellingonderwijs en het continueren van een doorgaande

lijn in de school op basis van de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het
gebied van spelling. Opfriscursus voor geschoolde docenten en volledige cursus voor
nieuwkomers.

- PBS ten behoeve van certificering.
- Omgaan met agressie.

Alle teamleden volgen de basis- of herhalingscursus ‘omgaan met agressie’. Dit leidt
tot kennis van functie van gedrag en geeft bekwaamheden op om het omgaan met
(agressief) gedrag. Dit alles leidt tot een veilige werkplek voor zowel leerlingen,
team als ouders.

- Rots en Water.
In dit schooljaar voert de school Rots en Water schoolbreed in. Vooraf volgen alle
collega’s de basistraining in augustus. Het aanbieden van Rots en Water training
schoolbreed vergroot de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en zelfreflectie van alle
leerlingen.

- SEO.
Betrokkenen bij de SO plus groepen en de praktijkgroep volgen de SEO training. Doel
hiervan is meer zicht krijgen op de invloed van de sociaal emotionele ontwikkeling op
de totale ontwikkeling van een kind.

- Teken je gesprek/Brainblocks/Sensorische Integratie/Master Sen via
lerarenbeurs/Autisme/ Ik leer leren / hechtingsproblematiek.
Individuele teamleden ronden met goed gevolg nascholingstrajecten af. Doel hiervan
is het verbreden van mogelijkheden om leerlingen didactische en sociale
vaardigheden aan te leren.

Daarnaast is er individuele scholing ingezet op: Autisme, PBS, muzikale vorming, NT2,
Taalontwikkelstoornissen (TOS).

4. Leerlingenontwikkeling

4a. De Lisdodde
Het leerlingenaantal op de Lisdodde was per 01-10-2018 118 leerlingen. Per 1-10-2019 124
leerlingen. Het leerlingenaantal is dus licht stijgend dit jaar. Daarna verwachten we een
afname (gezien de uitstroom). Vanaf 2021 lijkt het aantal behoorlijk stabiel (rond de 118).
Bijna alle leerlingen komen uit Wanneperveen en directe omgeving.

4b. OEC ’t Ravelijn
Op OEC ‘t Ravelijn was het leerlingenaantal per 01-10-2018: 189 leerlingen (89 SO. Per 01-
02-2019: 208 leerlingen. Per 1-10-2019: 178 leerlingen
Het leerlingenaantal fluctueert behoorlijk. Ook de verdeling SBO en SO TLV is
onvoorspelbaar. Er lijkt een structurele toename van het aantal SO leerlingen te komen,
maar we hebben nog te weinig cijfers om te kunnen spreken van een trend.
Voor de SO leerlingen gaat het in vrijwel alle gevallen om een SO TLV categorie I (SBO
zwaar). Minder dan 10% van de leerlingen heeft een hogere categorie bekostiging.
30 van de 178 leerlingen zijn jonger dan 8 jaar. In schooljaar 2019-2020 hebben we 36
eindleerlingen.
De leerlingen komen uit 5 verschillende samenwerkingsverbanden:
SWV PO 2203 (60%), SWV PO Friesland, SWV PO 2305, SWV PO Emmen, SWV
Noordoostpolder.
Gezien het bijzondere karakter van ’t Ravelijn is het veel moelijker om de
leerlingenaantallen voor de komende jaren in te schatten. Er ligt geen demografische basis
aan ten grondslag. Op dit moment verwachten we dat het aantal leerlingen ca 180 zal zijn
de komende jaren.
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5. Strategisch Personeelsbeleid

Personeelstekort
Het personele tekort in onze regio laat zich ook gelden op onze scholen. Helaas lukt het
niet altijd om bij ziekte passende vervanging te organiseren. De teams wenden alle
creativiteit aan om knelpunten in de vervanging intern op te lossen. Bijv. door het
verdelen van de leerlingen. In enkele incidentele gevallen was het noodzakelijk om een
groep “naar huis te sturen”. Op met name ’t Ravelijn is in 2019 de druk op vervanging bij
ziekte toegenomen.

Herbenoemingsverplichtingen
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
Verplicht om hun vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn
aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de
afloop van een dienstverband bij Stichting Samenlevingsscholen, een ontslaguitkering
ontvangen. Stichting Samenlevingsscholen ontvangt van het Participatiefonds tweejaarlijks
een lijst met de eigen wachtgelders. Op dit moment heeft de stichting geen eigen
wachtgelders aan wie Stichting Samenlevingsscholen bij voorrang vacatures moet
aanbieden.

Beheersing uitkering na ontslag
Het beleid is erop gericht uitkering na ontslag zoveel mogelijk te voorkomen.
Ontslag om formatieve redenen is beperkt doordat er enerzijds flexibele contracten zijn en
ook personeel wordt ingehuurd voor een flexibele schil. Daarnaast zijn er geen grote
schommelingen in de leerlingenaantallen waardoor de risico’s ook beperkt zijn.
Ontslag na twee jaar ziekte wordt zoveel mogelijk vorkomen door een actief verzuimbeleid
met bijbehorende protocollen waar re-integratie tweede spoor en een actief
herplaatsingsbeleid deel van uitmaken.
Ontslag vanwege disfunctioneren wordt zoveel mogelijk voorkomen door veel te investeren
in de professionalisering van de medewerkers.

Werkdrukmiddelen
Het bestuur heeft beide scholen de ruimte gegeven om naar eigen behoefte de
werkdrukmiddelen in te zetten. De teams en medezeggenschapsraden zijn daarbij
betrokken. De PMR heeft ingestemd met de invulling.
De Lisdodde heeft: voor de volledige vergoeding een onderwijsassistent aangesteld.
OEC ’t Ravelijn: heeft ingezet op de aanstelling van extra leerkrachtondersteuners. Ook
op deze school is het beschikbare bedrag daarvoor volledig ingezet.
Vanaf 1 augustus 2019 zijn er extra middelen toegekend voor werkdrukverlaging. Voor het
schooljaar 2019/2020 is er € 220,08 x 307 lln) binnengekomen, € 28151,90 heeft
betrekking op 2019, het gehele budget voor 2019 bedraag 47.116,12 euro. De gelden zijn
volledig besteed aan personeel, er zijn geen niet-financiële maatregelen getroffen.

Bestedingscategorie Bestedingsbedrag 2019 Eventuele toelichting

Personeel € 47116,12

Materieel

Professionalisering

Overig

5a. de Lisdodde.
In het najaar van 2018 is de directeur van de Lisdodde uitgevallen. Er is een interim-
directeur aangesteld tot 1 juni 2019. Per 1 juni 2019 is een nieuwe directeur aangesteld.
Verder is er afgelopen schooljaar weinig verloop geweest. De intern begeleider heeft
afscheid genomen voor de zomervakantie 2019. Vanaf augustus is er nieuwe intern
begeleider aangesteld. Tevens is er een leerkracht vanaf augustus 2019 in de formatie
gestart voor 2 dagen.
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Het team bestaat uit 14 leden. (1 administratiekracht, 1 onderwijsassistent, 1 IB’er, 9
leerkrachten, 1 re-integratie leerkracht, 1 directeur)
Nieuwe leerkrachten worden m.b.v. de duurzame inzetbaarheid ontlast in bepaalde taken.
Tevens maken op dit moment twee ‘oudere’ leerkrachten gebruik van hun BAPO rechten.
In het team zitten 5 leerkrachten die 50+ zijn. Bijna alle leerkrachten hebben een vast
dienstverband, slechts 1 leerkracht komt op dit moment uit de flexpool.
De onderwijsassistent wordt opgeleid tot leerkrachtondersteuner, waardoor er meer
mogelijkheden zijn hem in te zetten. Hij verzorgt tevens de inzet van de werkdrukgelden
en geeft invulling aan de arrangementen passend onderwijs.

Ziekteverzuim
Op een relatief klein team heeft langdurige ziekte veel invloed op het ziektepercentage.
74% heeft zich niet ziek gemeld in 2019. Het ziektepercentage lag op 10,07%. Hiervan zijn
er twee langdurig ziek (waarvan een inmiddels uit dienst is). Zes medewerkers hebben
verzuimd.

5b. OEC ’t Ravelijn

Team
Het team bestaat uit ca 50 leden. Binnen de school streven we naar 80% master geschoolde
leerkrachten. Op dit moment zijn er 27 leerkrachten in dienst, waarvan 74% master
geschoold is. 2 leerkrachten studeren voor de Master SEN en 3 leerkrachten volgen de
module ‘starter in het S(B)O’.
Nieuwe leerkrachten (binnen ’t Ravelijn) worden twee jaar vrijgesteld van niet-
lesgebonden taken. Deze uren worden ingezet om zich de werkwijze en organisatie van de
school eigen te maken, onder begeleiding van een ervaren leerkracht.
Het tweede jaar volgen leerkrachten (met zicht op een vaste aanstelling) een leergang bij
het Noordelijk Onderwijsgilde voor startende leerkrachten in het S(B)O. Dit schooljaar
(2019-2020) is dit een pilot.
Alle leerkrachtondersteuners zijn gedragsspecialist met een afgeronde HBO pedagogiek of
SPH opleiding. Alle leerkrachtondersteuners (binnen ’t Ravelijn) worden begeleid door de
autismecoach (leerkracht met expertise op sociaal-emotioneel gebied). Nieuwe
leerkrachtondersteuners draaien minimaal één keer mee bij het aanbieden van de sociaal-
emotionele projecten (o.a. Rots & Water, Transporters, seksuele voorlichting, sociale
vaardigheidstraining, psycho-educatie).

Ziekteverzuim
Het ziektepercentage lag in 2019 op 5,87 %. Waarvan in 3 gevallen een langdurige ziekte
(niet werk gebonden) van meer dan een half jaar. De ziekmeldingsfrequentie was 0,97.
60% van de medewerkers heeft zich nooit ziek gemeld in 2019.

Het afgelopen jaar kende veel verloop binnen het team. Deels vanwege de verandering
(samenvoeging), deels door natuurlijk verloop, maar ook vanwege de vele vacatures in het
onderwijs.

Instroom 2019-2020

Leerkrachtondersteuners 5

leerkrachten 5

Gedragswetenschapper 1

Het vinden van geschikte leerkrachten is vooral gaande het jaar lastig, ook omdat er
specifieke expertise wordt gevraagd in relatie tot de doelgroep.
Voor leraarondersteuners zijn geschikte kandidaten genoeg te vinden.
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Binnen het MT van OEC ’t Ravelijn is een vacature voor 2 dagen vooralsnog niet ingevuld.
Inmiddels zijn daar concrete plannen voor.

6. Identiteit

De stichting heeft vanuit haar algemene toegankelijkheid nadrukkelijk aandacht voor de
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid
van die waarden.
Dit onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst en
Ievensbeschouwing.
De door de stichting in stand gehouden scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder
onderscheid van godsdienst en levensovertuiging. Op de Lisdodde is na de fusie een
speciale identiteitscommissie ingesteld.

7. Huisvesting

Huisvesting De Lisdodde
Op dit moment is De Lisdodde nog in 2 panden gevestigd (de oude in gebruik zijnde panden
van voor de fusie). Dit is een ongewenste situatie omdat dit niet bijdraagt in de vorming
van een nieuwe integrale school en daarnaast zorgt het voor allerlei dubbele kosten. De
beoogde nieuwbouwlocatie bij de sportvelden is nog steeds onderwerp van gesprek in het
overleg tussen gemeente, provincie en schoolbestuur. Dit traject is bemoeilijkt door de
discussie over PAS en PFAS. In samenspraak met de gemeente is besloten om medio 2020
tijdelijke huisvesting te realiseren op de locatie aan de Siebenweg zodat team en groepen
dan op één locatie zijn gevestigd.

8. Verbonden partijen

Met de volgende partijen is verbinding gemaakt:
- Onderwijsbureau Meppel;
- Samenwerkingsverband 2203 Meppel-Steenwijk-Hoogeveen;
- Stichting Openbaar primair onderwijs Op Kop
- Stichting PCO Accrete.

9. Interne belanghebbenden

Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die
beïnvloed worden door datgene wat we doen. Binnen Stichting Op Kop onderscheiden we
de volgende belanghebbenden:
 Leerlingen: interne horizontale verantwoording;
 Ouders: interne horizontale verantwoording;
 Personeel: interne horizontale verantwoording;
 Personeelsgeleding: MR interne horizontale verantwoording;
 Oudergeleding: MR interne horizontale verantwoording;
 Raad van Toezicht: interne verticale verantwoording.

Met de interne belanghebbenden communiceert Stichting Samenlevingsscholen
hoofdzakelijk door middel van bijeenkomsten (o.a. werkoverleg, vergaderingen), memo’s,
weekmails, (school)jaarplannen, de schoolgids, nieuwsbrieven en de website.
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De verantwoording tegenover instanties als de MR (medezeggenschapsraad) en de Raad van
Toezicht vindt hoofdzakelijk plaats via vergaderingen en het toesturen van informatie en
documenten. Daarnaast nodigen wij deze geledingen uit om gevraagd en ongevraagd
advies te geven, zodat wij hen ook positioneren als waardevolle instanties die bijdragen
aan een sterke positie van de stichting en haar scholen alsmede aan een kwalitatieve
besluitvorming daarbinnen.

Corona crisis:

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot
een crisis. De crisis heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee
geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben
overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving.
Voor het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei
2020 is het basisonderwijs gefaseerd weer open gegaan en inmiddels is door de overheid
besloten dat vanaf 8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open gaat. Voor de scholen
in het speciaal onderwijs geldt dat deze vanaf 11 mei 2020 weer volledig open zijn. De
(gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand
moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel
extra afstemming met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het
lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit
moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring
van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de
huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale
ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen
directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee
voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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10. Externe belanghebbenden

Externe belanghebbenden zijn de personen en partijen buiten de organisatie, die direct of
indirect worden beïnvloed door onze activiteiten of die belang hebben bij de prestaties die
we leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:
 Samenwerkings- en ketenpartners: externe horizontale verantwoording;
 Ministerie OCW, DUO, Onderwijsinspectie, gemeentes: externe verticale

verantwoording.

Zowel op bestuurs- als schoolniveau wordt samengewerkt met veel externe partijen.
Voorbeelden daarvan zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs, opleidingsscholen
zoals de Katholieke Pabo Zwolle, Windesheim en ROC’s, bibliotheken, sport – en culturele
instellingen, kinder- en peuteropvang en scholen voor voortgezet onderwijs.

11. Politiek Maatschappelijke Ontwikkelingen

Op een aantal terreinen spelen belangrijke zaken met een politiek maatschappelijke
betekenis:
 Het met partners nader invullen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

mede ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Vroegsignalering van knelpunten
vraagt daarbij permanente aandacht.

 Het versterken van de doorgaande lijn van 0 t/m 13 jaar en de samenwerking tussen
opvang en onderwijs.

 Het dreigende leerkrachtentekort.

12. Klachtenprocedure

Bij het bestuur zijn geen klachten aanhangig gemaakt.

13. Risicoparagraaf

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel in de beheersing en besturing van de
stichting. Om dit op een adequate wijze te kunnen uitvoeren in periodieke inventarisatie
van de risico’s rondom diverse beleidsterreinen noodzakelijk. De stichting beschikt over
een aantal beheersingssystemen zoals het managementinformatiesysteem (MIS) Tobias van
het Onderwijsbureau Meppel. Daarmee beschikt de organisatie over een uitgebreid en
veelzijdig systeem waarmee onder andere de financiële en personele ontwikkelingen op
alle niveaus van de organisatie eenvoudig te volgen zijn. Hetzelfde geldt voor het
personeelsinstrument Onderwijsbureau Self Service (OSS).
Er is een duidelijke functiescheiding aangebracht tussen bestuur en management, waarbij
de controlerende functie verder is geformaliseerd.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de vermogenspositie gezond is en gezond blijft. De
stichting streeft naar een gezonde verhouding tussen de personeelskosten en de
rijksbijdragen.
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De volgende (bijzondere) risico’s zijn geïdentificeerd:

- De grote schommelingen in het leerlingenaantal (SBO/SO) van OEC ’t Ravelijn leggen
druk op de formatie en de bekostiging daarvan. ’t Ravelijn beschikt over een
flexibele personele schil om deze schommelingen te kunnen opvangen. Het ministerie
gaat nu nog uit van een gescheiden bekostiging van SBO en SO. Door de samenvoeging
en integratie van SBO-leerlingen en SO-leerlingen op OEC ’t Ravelijn vraagt dit extra
waakzaamheid.

- Het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel blijft een grote uitdaging,
zeker voor meer specialistische rollen op het ’t Ravelijn. Dit kan ook financiële
consequenties hebben wanneer er meer betaald moet worden voor (inhuur van)
specialisten dan in de bekostiging is voorzien.

- Eind 2019 is er een nieuwe CAO voor het primair onderwijs afgesloten. Deze nieuwe
CAO heeft aanzienlijke financiële consequenties. Er is nog veel onduidelijk over de
(volledige) bekostiging van de CAO

- Voor de huisvesting van De Lisdodde zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De
gemeente Steenwijkerland gaat in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan uit van een
eigen bijdrage van het schoolbestuur. Bij het opstellen van begroting wordt er reeds
rekening gehouden dat er vermogen wordt opgebouwd om deze eigen bijdrage te
kunnen financieren. Echter op dit moment is de impact hiervan nog niet vast te
stellen.

- De onzekerheden in welk jaar de nieuwbouw kan worden opgeleverd brengt risico’s
met zich mee rondom de kosten van de instandhouding van de huidige locaties.

14. Financiën

Het aantal leerlingen van Stichting Samenlevingsscholen zie er als volgt uit.

Teldatum Aantal leerlingen Personele Bekostiging

01-10-2017 117 Schooljaar 2018-2019

01-10-2018 307 Schooljaar 2019-2020

01-10-2019 302 Schooljaar 2020-2021

01-10-2020 298 Schooljaar 2021-2022

01-10-2021 304 Schooljaar 2022-2023

01-10-2022 299 Schooljaar 2023-2024

Op 1 augustus 2017 bestond de stichting alleen uit de school De Lisdodde, per 1 augustus
2018 is daar Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn bij gekomen.

Vermogenspositie

signaleringswaarde 2019 2018

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 2.61 1,45
Solvabiliteit 2 < 30% 67.92% 39,9%
Weerstandsvermogen < 5% 14.2% 14,6%
Rentabiliteit < - 10% 6.56% 8%

Met een liquiditeitsratio van 2.61 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen
voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen.
De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 gestegen. Met een solvabiliteitsratio van 67.92 % is
het eigen vermogen plus voorzieningen voldoende om de organisatie in geval van opheffing
in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.
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Wordt het eigen vermogen verminderd met het in de vaste activa vastgelegde vermogen en
gedeeld door de totale baten van 2019, dan blijft voor tegenvallers een vrij beschikbaar
weerstandsvermogen over van 14.2%
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van de organisatie met
elkaar in evenwicht zijn. Bij een positieve waarde is er spraken van een positief
exploitatieresultaat, bij een negatieve waarde is er dus sprake van een negatief
exploitatieresultaat. Bij de Stichting Samenlevingsscholen is sprake van een positief
exploitatieresultaat.

Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de Stichting er financieel gezien er goed
voor staat en in voldoende mate in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te
vangen.

Allocatie middelen

De middelen welke door OCW worden toegekend worden bijna geheel doorgezet naar de
scholen. Ter dekking van de algemene kosten wordt een bedrag per school afgeroomd naar
de bovenschoolse kostenplaatsen. Hiermee worden algemene kosten zoals de
bestuurskosten gedekt. De totale lasten voor de algemene kostenplaatsen was in 2019 ruim
111K.

Exploitatieresultaat

Realisatie

2019

Begroting

2019

Verschil Realisatie

2018

Baten

Rijksbijdragen OCW 3.570.586€ 2.451.267€ 1.119.319€ 1.904.987€

Overige overheidsbijdragen 238.010€ 239.300€ -1.290€ 109.151€

Overige baten 39.603€ 628.100€ -588.497€ 7.031€

Totaal Baten 3.848.199€ 3.318.667€ 529.532€ 2.021.169€

Lasten

Personeelslasten 3.110.442€ 2.916.472€ 193.970€ 1.599.119€

Afschrijvingen 36.135€ 18.217€ 17.918€ 14.646€

Huisvestingslasten 221.102€ 186.819€ 34.283€ 105.736€

overige Lasten 227.931€ 203.990€ 23.941€ 144.449€

Totaal Lasten 3.595.610€ 3.325.498€ 270.112€ 1.863.950€

Financiële baten en lasten -€ -€ -€ -€

Netto resultaat 252.589€ -6.831€ 259.420€ 157.219€
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De Stichting heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief exploitatieresultaat
van €252.589. Het resultaat ligt hoger dan begroot en hoger dan het resultaat over 2018.
Een deel van het resultaat 2019 zal worden toegevoegd aan bestemmingsreserves, te
weten:

- Bestemmingsreserve nieuwbouw Wanneperveen € 70.000
- Bestemmingsreserve éénmalige uitkering en terugbetaling DUO € 105.000
- Het resterende resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves.

Baten

De baten over 2019 bedragen € 3.848.199, en zijn daarmee hoger dan in 2018 en hoger dan
begroot. Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, bestaan de baten voor het grootste deel,
93% uit de rijksbijdrage OC&W en voor 7 % uit overige overheidsbijdragen en overige
baten. Zoals al opgemerkt hierboven is vanaf 1 augustus 2018 ’t Ravelijn gestart binnen de
stichting. Dit verklaard bij alle posten de stijging t.o.v. vorig jaar. De verhoging ten
opzichte van begroot komt door extra baten ten behoeve ’t Ravelijn vanuit de
samenwerkingsverbanden en de indexering van de bekostiging vanuit het ministerie ter
dekking van de nieuwe CAO.
De Rijksbekostiging voor personeelsbeleid, materieel en personeel liggen €56.129 hoger
dan begroot. Eind 2019 is de personele bekostiging aanzienlijk verhoogd. Dit betrof een
normaanpassing over de schooljaren 18/19 en 19/20 en een eenmalige bijzondere
bekostiging van €99 per leerling. Beide hogere baten zijn grotendeels ter dekking van de
nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging van 4,5%). Daarnaast is een eenmalige uitkering
overeengekomen van €875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) en een eenmalige
uitkering van 33% van het brutosalaris van januari 2020). Omdat deze hogere salariskosten
in boekjaar 2020 vallen en de hogere baten in boekjaar 2019 horen, ontstaat er hierop een
positief effect in de jaarrekening 2019.

Ook is er een RV studieverlof ontvangen welke niet was begroot. Verder zijn de RV overige
kosten gerealiseerd dit zijn de baten vanuit de Ambelt. Deze baten waren onder 3.5
overige baten personeel begroot. Deze zijn naar aanleiding van de accountantscontrole
2018 geboekt onder 3.1.

De post overige overheidsbijdragen bestaat uit de bijdrage van gemeenten voor de
leerlingen in de huiskamer klassen. Deze baten zijn in totaal ongeveer gelijk aan begroot.

Onder de overige baten zijn niet begrote baten detachering en overblijfvergoeding TSO
gerealiseerd. Ook is er een bonus van het vervangingsfonds ontvangen welke niet was
begroot. De baten van de Ambelt welke onder overige baten Personeel waren begroot zijn
onder 4.1 rijksbijdragen gerealiseerd.
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Lasten

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de lasten voor 87% bestaan uit personele lasten.
De personele lasten bedragen in 2019 € 3.116.942,-, dit is hoger dan in 2018 en hoger dan
begroot. Door de komst van t Ravelijn zijn de personeelskosten gestegen ten opzichte van
2018. Ook is het extra geld van de samenwerkingsverbanden deels gebruikt voor de inzet
van extra personeel welke niet was begroot. Deze inzet is grotendeels via inhuur ingezet.
Ook is er gedurende het jaar meer uitgegeven aan scholing dan er was begroot.

De afschrijvingslasten bestaan uit afschrijvingen op inventaris, ICT en
onderwijsleermiddelen. Door de afschrijvingen van ’t Ravelijn welke niet of amper waren
begroot zijn de werkelijke afschrijvingen in 2019 hoger uitgevallen dan ze waren begroot.

De huisvestingslasten bestaan uit kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak, heffingen
en tuinonderhoud. De kosten schoonmaakbedrijven zijn hoger uitgevallen terwijl de kosten
dagelijks onderhoud fors lager zijn. Dit heeft o.a. nog te maken met een factuur voor de
gymzaal uit 2018.

De overige lasten bestaan uit administratie en beheerslasten, kleine aanschaffingen
inventaris en apparatuur, leermiddelen en overige lasten. In totaal is er meer uitgegeven.
Dit komt voornamelijk door veel kosten welke niet of slechts deels waren begroot.

15. Treasury

Treasurybeleid en doelstelling
Het primaire doel van Stichting Samenlevingsscholen is het verzorgen van onderwijs, een
en ander vastgelegd in de statuten van de stichting. Als gevolg hiervan is het financieren
en beleggen ondergeschikt en dienend aan het primaire doel. Het algehele doel van de
treasuryfunctie bij de Stichting is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie
waarborgt. Dit wordt in de volgende doelen en voorwaarden gesplitst:

• liquiditeit op korte en lange termijn;
• liquideerbare en risicomijdende beleggingen;
• kosteneffectief betalingsverkeer;
• beheersing van renterisico’s;
• het waar nodig op verantwoorde wijze aantrekken van aanvullende financiële middelen .

De gelden staan op reguliere betaalrekeningen en zijn direct opeisbaar.
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Plaats binnen de organisatie
Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door
de Raad van Toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale
uitvoering van het treasurybeleid.

Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het
beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie.

16. Toekomstige ontwikkelingen

Onderstaande tabel geeft de verwachting voor de ontwikkeling van het leerlingaantal voor
de komende jaren weer.

Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022
Personele bezetting (excl inleen):

- Bestuur/management
- Personeel primair proces

- Ondersteunend personeel

1,34
15,26
4,25

1,81
27,16
10,05

1,81
27,29
10,20

1,81
27,29
10,20

1,81
27,29
10,20

Leerlingaantallen 307 312 306 311 305

Het leerlingaantal schommelt de komende jaren tussen de 305 en 312 leerlingen. Bij de
Lisdodde is het aantal kleuters lastig te voorspellen. Er is weinig nieuwbouw in het dorp,
waardoor de aanname is gedaan dat het aantal instromende leerlingen min of meer gelijk
blijft. Bij t Ravelijn is uitgegaan van een stabiel leerlingaantal de komende jaren van 180
leerlingen. Behorende bij een vrij stabiel leerlingen aantal zie je dat ook het aantal fte’s
de komende jaren stabiel blijft. Wanneer het leerlingen aantal stabiel blijft zal het aantal
FTE van de samenlevingsscholen ook niet erg fluctueren. Gezien de toekomstige
verwachtingen blijft het aan FTE redelijk constant.

Op basis van de meerjarenbegroting volgt hier de geprognosticeerde balans voor de
komende 5 jaar.

Balansprognose 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activa

immateriele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€ -€

materiele vaste activa 225.813€ 322.324€ 296.229€ 271.153€ 300.758€ 246.551€

financiele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal vaste activa 225.813€ 322.324€ 296.229€ 271.153€ 300.758€ 246.551€

voorraden -€ -€ -€ -€ -€ -€

vorderingen 210.945€ 205.636€ 205.081€ 206.750€ 203.799€ 200.134€

effecten -€ -€ -€ -€ -€ -€

liquide middelen 964.436€ 1.278.001€ 1.702.021€ 2.126.595€ 2.398.867€ 2.616.760€

Totaal vlottende activa 1.175.381€ 1.483.637€ 1.907.102€ 2.333.345€ 2.602.666€ 2.816.894€

Totaal Activa 1.401.194€ 1.805.961€ 2.203.331€ 2.604.498€ 2.903.424€ 3.063.445€

Passiva

algemene reserve 596.850€ 1.034.709€ 1.387.586€ 1.747.226€ 1.996.915€ 2.110.407€

bestemmingsreserve publiek 175.000€ 175.000€ 175.000€ 175.000€ 175.000€ 175.000€

bestemmingsreserve privaat -€ -€ -€ -€ -€ -€

overige reserves en fondsen -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal eigen vermogen 771.850€ 1.209.709€ 1.562.586€ 1.922.226€ 2.171.915€ 2.285.407€

voorzieningen 179.830€ 223.580€ 267.330€ 311.080€ 354.830€ 398.580€

langlopende schulden -€ -€ -€ -€ -€ -€

kortlopende schulden 449.514€ 372.672€ 373.415€ 371.192€ 376.679€ 379.458€

Totaal overige passiva 629.344€ 596.252€ 640.745€ 682.272€ 731.509€ 778.038€

Totaal Passiva 1.401.194€ 1.805.961€ 2.203.331€ 2.604.498€ 2.903.424€ 3.063.445€

De ontwikkeling van de materiële vaste activa (lesmethoden, computers, meubilair etc) is
afhankelijk van de investeringen en de afschrijvingen. Er is een investeringsbegroting
gemaakt voor de komende 5 jaar waarbij er rekening is gehouden met noodzakelijke
vervangingen van bestaande activa, maar ook met uitbreiding.
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Tevens heeft de nieuwbouw in Wanneperveen een aanzienlijke impact op de
investeringsbegroting. Zoals eerder al is aangegeven is op dit moment echter niet duidelijk
wanneer de nieuwbouw daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. Op het moment dat die
duidelijkheid er wel is zal ook de investeringsbegroting daarop worden aangepast.

De vorderingen worden verondersteld te variëren met de baten. Een belangrijke post
hierin is de vordering per 31-12 op het ministerie.

Bij de passiva wordt het eigen vermogen beïnvloed door het jaarlijkse exploitatieresultaat.
Zichtbaar is dat het eigen vermogen toeneemt door begrote positieve resultaten.

De voorziening betreft de onderhoudsvoorziening en de toevoegingen aan de voorziening
worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van onderhoud (zowel binnen als
buiten), zoals dat blijkt uit het meerjarenonderhoudsplan. De kosten van onderhoud
worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde
kosten. De jubileumvoorziening wordt jaarlijks verhoogd met de dotatie. De jaarlijkse
uitgaven worden weer in mindering gebracht op de voorziening.

De kortlopende schulden zijn afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van de lasten.
Een belangrijke post hierin is de schuld per 31-12 aan de belastingdienst, de
pensioenmaatschappij en de rechten van de medewerkers op vakantiegeld.

Hieronder volgt de meerjaren staat van baten en lasten.

Staat van Baten en Lasten 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdrage 3.570.586€ 3.666.526€ 3.655.682€ 3.679.191€ 3.620.839€ 3.521.725€

Overige overheidsbijdragen en subsidies 238.010€ 238.300€ 237.300€ 237.300€ 237.300€ 237.300€

College- cursus en/of examengelden -€ -€ -€ -€ -€ -€

Baten werk in opdracht van derden -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige baten 39.603€ 24.747€ 19.624€ 19.624€ 19.624€ 19.624€

Totaal Baten 3.848.199€ 3.929.573€ 3.912.606€ 3.936.115€ 3.877.763€ 3.778.649€

Lasten

Personeelslasten 3.110.442€ 3.005.573€ 3.067.121€ 3.084.561€ 3.126.233€ 3.163.252€

Afschrijvingen 36.135€ 47.239€ 56.095€ 55.076€ 65.395€ 70.457€

Huisvestingslasten 221.102€ 205.072€ 205.072€ 205.072€ 205.072€ 205.072€

Overige lasten 227.931€ 233.830€ 231.440€ 231.765€ 231.375€ 226.375€

Doorbetalingen aan schoolbesturen -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Lasten 3.595.610€ 3.491.714€ 3.559.728€ 3.576.474€ 3.628.075€ 3.665.156€

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 252.589€ 437.859€ 352.878€ 359.641€ 249.688€ 113.493€

Saldo Financiele bedrijfsvoering -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal resultaat 252.589€ 437.859€ 352.878€ 359.641€ 249.688€ 113.493€
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Hieronder volgt de liquiditeitsprognose:

Kasstroom 2020 2021 2022 2023 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 437.859€ 352.877€ 359.640€ 249.689€ 113.492€

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 47.239€ 56.095€ 55.076€ 65.395€ 70.457€

- - mutaties voorzieningen 43.750€ 43.750€ 43.750€ 43.750€ 43.750€

- - overige mutaties EV -€ -€ -€ -€ -€

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 5.309€ 555€ 1.669- € 2.951€ 3.665€

- - kortlopende schulden 76.842- € 743€ 2.223- € 5.487€ 2.779€

Ontvangen interest -€ -€ -€ -€ -€

Betaalde interest -€ -€ -€ -€ -€

Buitengewoon resultaat -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 457.315€ 454.020€ 454.574€ 367.272€ 234.143€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

(Des)investeringen materiële vaste activa 143.750- € 30.000- € 30.000- € 95.000- € 16.250- €

(Des)investeringen financiële vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 143.750- € 30.000- € 30.000- € 95.000- € 16.250- €

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -€ -€ -€ -€ -€

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 964.436€ 1.278.001€ 1.702.021€ 2.126.595€ 2.398.867€

Mutaties liquide middelen 313.565€ 424.020€ 424.574€ 272.272€ 217.893€

Eindstand liquide middelen 1.278.001€ 1.702.021€ 2.126.595€ 2.398.867€ 2.616.760€

Er worden geen wijzigingen in de financieringsstructuur verwacht in de toekomst. De
grootste bron van inkomsten zullen de rijksbijdragen zijn.
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17. Verslag Raad van Toezicht

Stichting Samenlevingsscholen is opgericht op 10 juli 2017.Deze stichting is sinds 1
augustus 2017 het bevoegd gezag van Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen.
Per 1 augustus 2018 is daar onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn in Steenwijk aan
toegevoegd.
De stichting heeft de vereiste scheiding van bestuur en toezicht ingericht via een Raad van
Toezicht en een College van Bestuur. Met dit verslag legt de Raad van Toezicht
verantwoording af over haar inzet en uitvoering van taken in 2018.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, het
functioneren van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de
stichting. Daar ziet de Raad toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op
grond van de wet. Ook is het aanwijzen van de accountant een wettelijke taak van de
Raad.

Naast de wettelijke taken houdt de Raad van Toezicht ook specifiek toezicht op het
karakter van de samenlevingsscholen en de eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing. Tenslotte ondersteunt en/of adviseert de Raad van Toezicht gevraagd
en ongevraagd het college van bestuur over beleidsvraagstukken en financiële
aangelegenheden vanuit haar eigen expertise.

Om deze kerntaken op een goede wijze te kunnen uitvoeren:
 Beschikt de Raad van Toezicht over een aantal relevante informatiebronnen zoals

(financiële) perioderapportages, managementrapportages, begroting en het

jaarverslag;

 Zijn er periodiek overleggen met het College van Bestuur;

 Vergadert de Raad van Toezicht tenminste 1x per jaar op een schoollocatie om daar

ook over de voortgang van het betreffende schoolplan te worden geïnformeerd;

 Is er jaarlijks een gesprek met de MR van de betreffende scholen;

 Is er jaarlijks een gesprek met de identiteitscommissie

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden:

 Uit de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Op Kop:

o Mevr. M. Norder;

o Dhr. A. Dul (tevens vice Voorzitter van de RvT).

 Uit de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Accrete:

o Dhr. H. de Wit (tevens Voorzitter van de RvT);

o Dhr. H. van Veldhuizen.

In 2019 heeft de RvT bestaan uit vier leden en is voornemens om dit voor de komende
jaren te bestendigen en ook als zodanig in de Statuten vast te leggen. Gezien de omvang
van de stichting heeft de Raad van Toezicht besloten om geen aparte commissies in te
stellen.
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Verslaglegging
In 2019 is de Raad drie keer bij elkaar geweest. Dit was op:

 Vergadering 07-02-2019 Giethoorn

 Vergadering 24-06-2019 Blokzijl

 Vergadering 31-10-2019 Blokzijl

Onderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest:
 Begroting 2019

 Jaarverslag 2018

 Begrotingstraject 2020

 Integratie van het SO en SBO onderwijs Steenwijk en de vorming van het

onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn

 Kennismaking op en met ’t Ravelijn

 Ontwikkelingen rondom de SBO+ en SBO++ voorziening

 Huisvestingszaken

 In 2019 heeft er geen overleg met de identiteitscommissie plaatsgevonden.

Toezicht
Vanuit haar toezichthoudende rol constateert de Raad dat:

- De stichting financieel gezond is en de financiële ratio’s op orde zijn;

- De uitgangspunten van de stichting worden vertaald in beleid en uitvoering;

- Er een succesvolle integratie heeft plaatsgevonden in het

onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn.

In het verslagjaar 2019 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2019 en het jaarverslag
(bestuursverslag en jaarrekening) 2018 goedgekeurd.
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 en heeft zich laten
informeren over de totstandkoming van het gerealiseerde resultaat 2019 en kan zich
vinden in deze onderbouwing. De Raad van Toezicht is derhalve voornemens het
jaarverslag 2019 goed te keuren.
Toekomst
De Stichting Samenlevingsschool en haar 2 scholen zijn volop in ontwikkeling. Continue
ontwikkelingen vragen ook dat de scholen naar zichzelf blijven kijken in hoeverre zij
aansluiten bij deze ontwikkelingen. Slagvaardigheid is daarbij van belang binnen de
geformuleerde uitgangspunten van de stichting. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen
in dat bestuur, directie en medewerkers hier voldoende invulling aan kunnen geven.

Tenslotte
De Raad van Toezicht bedankt alle betrokkenen bij de Stichting Samenlevingsscholen voor
hun inzet in het afgelopen jaar en wenst een ieder veel succes en wijsheid bij het
verwezenlijken van de ambities voor 2020.

Namens de Raad van Toezicht Harry de Wit (voorzitter)
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2019 2018

Rentabiliteit 7% 8%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 2,61 1,45

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 55,1% 30,5%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 67,9% 39,9%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 14,2% 14,6%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 307 117

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 39,02 20,85

Personeelskosten per FTE 79.714 76.685
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A.1.1 Balans per 31 december 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 225.813 223.798

Totaal vaste activa 225.813 223.798

1.5 Vorderingen 210.945 285.065

1.7 Liquide middelen 964.435 1.191.391

Totaal vlottende activa 1.175.381 1.476.456

Totaal activa 1.401.194 1.700.255

31 december 2019 31 december 2018
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 771.850 519.261

2.2 Voorzieningen 179.830 159.935

2.4 Kortlopende schulden 449.514 1.021.058

Totaal passiva 1.401.194 1.700.255

31 december 2019 31 december 2018
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.570.586 2.451.267 1.904.987

3.2 Overige overheidsbijdragen 238.010 239.300 109.151

3.5 Overige baten 39.603 628.100 7.031

Totaal baten 3.848.199 3.318.667 2.021.168

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 3.110.442 2.916.472 1.599.119

4.2 Afschrijvingen 36.135 18.217 14.646

4.3 Huisvestingslasten 221.102 186.819 105.736

4.4 Overige lasten 227.931 203.990 144.449

Totaal lasten 3.595.610 3.325.498 1.863.950

Saldo baten en lasten 252.589 6.831- 157.219

Netto resultaat 252.589 6.831- 157.219
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 252.589 157.219

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 36.135 14.646

- Mutaties voorzieningen 19.894 18.076

- Overige mutaties EV - 250.008

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 74.119 201.272-

- Kortlopende schulden 571.544- 803.560

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 188.806- 1.042.237

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 188.806- 1.042.237

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 38.149- 138.407-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 38.149- 138.407-

Mutatie liquide middelen 226.955- 903.830

Beginstand liquide middelen 1.191.391 287.562

Mutatie liquide middelen 226.955- 903.830

Eindstand liquide middelen 964.436 1.191.392
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Samenlevingsscholen bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide

uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud.

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

-ICT 20% en 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

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

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve huisvesting is gevormd uit de fusie middelen welke worden ontvangen. Dit geld gaat

gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe school.

De publieke personele bestemmingsreserve is in de jaarrekening 2019 gevormd ter realisatie van incidentele

salarisuitkeringen (conform CAO-akkoord) in februari 2020

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Schattingswijziging discontovoet:

In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is

gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten -

batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging is de gemiddelde voorziening per medewerker

toegenomen met 15%.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de

verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen

van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2019

Aanschaf-

waarde per 31

december 2018

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2018

Boekwaarde

per 31

december

2018

Investeringen Correctie

aanschafwaarde

inbreng OEC 't

Ravelijn 2018

Correctie

afschrijvingen

inbreng OEC 't

Ravelijn 2018

Afschrijvingen Aanschaf-

waarde per 31

december

2019

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2019

Boekwaarde per

31 december

2019

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 15.030 7.828- 7.202 - 246- 242 507- 14.784 8.093- 6.692

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 265.369 63.415- 201.954 28.514 53.389 53.147- 33.556- 347.272 150.118- 197.154

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 27.236 12.594- 14.642 9.039 10.637- 10.995 2.072- 25.638 3.671- 21.967

Materiële

vaste activa 307.635 83.836- 223.798 37.553 42.506 41.910- 36.135- 387.694 161.881- 225.813

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 12.634 1.025

1.5.2 Vorderingen OCW 120.436 80.418

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 48.319 98.333

Vervangingsfonds 11.439 -

Overige overlopende activa 18.118 105.290

1.5.8 Overlopende activa 29.557 105.290

Totaal Vorderingen 210.946 285.066

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 964.435 1.191.391

964.435 1.191.391

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2018

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2019

2.1.1 Algemene reserve 519.261 77.589 - 596.850

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek - 175.000 - 175.000

519.261 252.589 - 771.850

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde

per 31

december

2018

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2019

Personele reserve - 105.000 - 105.000

Huisvestings reserve - 70.000 - 70.000

- 175.000 - 175.000

Mutaties 2019

Mutaties 2019

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2019

Boekwaarde

per 31

december 2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2019

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 12.563 12.752 5.170- - 20.145 4.789 15.356

Jubilea 12.563 12.752 5.170- - 20.145 4.789 15.356

2.2.3 Overige

voorzieningen

147.372 43.750 31.438- - 159.685 20.617 139.068

Onderhoud 147.372 43.750 31.438- - 159.685 20.617 139.068

159.935 56.502 36.608- - 179.830 25.406 154.424

De voorzieing onderhoud is alleen gevormd voor het onderhoud dat gepland is voor ’t Ravelijn.

Voor de Lisdodde zal geen groot onderhoud worden uitgevoerd i.v.m. nieuwbouw

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 53.785 114.839

2.4.7.1 Loonheffing 85.334 72.237

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 15.335 15.605

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 100.669 87.842

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 33.970 30.028

2.4.9 Overige kortlopende schulden 96.450 14.326

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 82.536 61.212

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 82.104 712.812

2.4.10 Totaal overlopende passiva 164.640 774.023

Totaal kortlopende schulden 449.514 1.021.058

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2019 31 december 2018
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Schoonmaak

Gom Schoonhouden BV verzorgt het schoonmaken en glasbewassing. De kosten in 2019 bedragen € 64.000,-.

Energiekosten

Per 1-1-2020 verzorgt Main Energie de levering van Elektriciteit en Gas.

De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 35.000,-

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis

heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke

situatie op balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen

voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei

2020 is het basisonderwijs gefaseerd weer open gegaan en inmiddels is door de overheid besloten dat vanaf

8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open gaat. Voor de scholen in het speciaal onderwijs geldt dat deze

vanaf 11 mei 2020 weer volledig open zijn. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven,

wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel

extra afstemming met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand

voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties

voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te

schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale

ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote

gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen

voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2019

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 21.767 21.767

21.767 21.767

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 31-12-19

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 2019

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -

X

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 2.859.774 2.130.699 1.770.479

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 70.729 47.761 29.700

Totaal rijksbijdragen via OCW 2.930.502 2.178.460 1.800.179

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 640.083 272.807 104.808

Totaal rijksbijdragen 3.570.586 2.451.267 1.904.987

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 234.375 237.300 102.920

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 3.635 2.000 6.231

238.010 239.300 109.151

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.5.1 Verhuur 2.077 3.100 -

3.5.2 Detachering personeel 15.642 - 1.025

3.5.5 Ouderbijdragen 4.994 - 4.767

3.5.6 Overig 16.891 625.000 1.239

39.603 628.100 7.031

De overige baten zijn een stuk lager dan begroot omdat de baten van de Ambelt welke hier

waren begroot zijn gerealiseerd onder de rijksbijdragen.
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.893.482 2.052.804 1.016.636

4.1.1.2 Sociale lasten 441.375 478.513 240.428

4.1.1.3 Pensioenlasten 289.446 313.801 138.834

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 2.624.303 2.845.118 1.395.898

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 12.752 - 9.813

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 400.218 125.990 137.433

4.1.2.3 Overig 105.117 48.460 30.051

4.1.2.4 Scholing/opleiding 51.509 39.500 34.914

4.1.2 Overige personele lasten 569.597 213.950 212.211

4.1.3 Af: Uitkeringen 83.458- 142.596- 8.990-

3.110.442 2.916.472 1.599.119

Realisatie Realisatie

2019 2018

39 21

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.2.2.1 Gebouwen 507 - 313

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 33.556 16.424 12.894

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa - 275 -

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 2.072 1.518 1.439

36.135 18.217 14.646

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.3.3 Onderhoud 23.750 48.619 11.478

4.3.4 Water en energie 40.317 44.500 25.281

4.3.5 Schoonmaakkosten 101.257 52.000 46.938

4.3.6 Heffingen 2.392 4.000 1.680

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 43.750 31.000 16.000

4.3.8 Overige huisvestingslasten 9.635 6.700 4.359

221.102 186.819 105.736

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 132.179 130.340 80.286

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 3.341 3.500 3.054

4.4.2.2 Leermiddelen 56.519 56.800 40.603

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 59.860 60.300 43.656

4.4.4 Overig 35.892 13.350 20.506

227.931 203.990 144.449

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.736 2.511

Accountantslasten 3.736 2.511

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen-Steenwijk-Meppel Stichting Gemeente Hoogeveen 4

Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs Stichting Gemeente Steenwijkerland 4

Stichting PCO Accrete Stichting Gemeente Zwartewaterland 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 3

Totaal aantal complexiteitspunten 6

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét 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 (bedragen in €)

Gegevens 2019 J.A. Spanjer A. Boon

Functiegegevens Lid college van bestuur Voorzitter college van bestuur

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE Nvt Nvt

Dienstbetrekking? Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Subtotaal 0 0

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 0 0

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag 0 0

Bezoldiging 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan Nvt Nvt

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in FTE

Dienstbetrekking? Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 8.954 8.954

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 147.252 147.252

Totaal bezoldiging 2018 8.954 8.954

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling B van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 127.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Samenlevingsscholen van toepassing is.

De bezoldiging verantwoord voor 2018 betreft de in 2018 doorbelaste bestuurskosten vanuit Stichting Accrete en Stichting Op Kop aan de Stichting Samenlevingsscholen en betreft nadrukkelijk geen bezoldiging aan de bestuurders in persoon.

Vanaf 2019 worden geen bestuurskosten in rekening gebracht. De functie wordt om niet vervuld.
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

H.J.G. de Wit Voorzitter

M. Norder Lid

A. Dul Lid

H. van Veldhuizen Lid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

77.589€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

105.000€ wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel

70.000€ wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

- A.R. Boon

- J.A. Spanjer

Toezichthouder:

- H.G.J. de Wit

- M. Norder

- A. Dul

- V. Weemstra
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 42788

Naam instelling Stichting Samenlevingsscholen

KvK-nummer 69193266

Statutaire zetel Gemeente Steenwijkerland

Adres Eendrachtsplein 1

Postadres

Postcode 8335 DL

Plaats Giethoorn

Telefoon 0521-362520

E-mailadres bsmelt@accrete.nl

Website

Contactpersoon Berto Smelt

Telefoon 06-15017318

E-mailadres bsmelt@accrete.nl

BRIN-nummers 04LJ De Lisdodde

19RN OEC 't Ravelijn
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Overige gegevens

Controleverklaring
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