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Voorwoord 
 
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2020 van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Putten (CNS). In dit verslag is op hoofdlijnen terug te lezen op welke 
manier in 2020 vorm werd gegeven aan het strategisch beleid van de vereniging en vindt een verantwoording 
plaats over de activiteiten en resultaten over het kalenderjaar 2020.  
 
2020 was een bijzonder jaar, waarin de coronapandemie ervoor zorgde dat de scholen twee keer moesten 
sluiten. Vanaf half maart waren de scholen gedurende twee maanden dicht en kregen de leerlingen op afstand 
onderwijs. Tijdens de tweede lockdown, medio december, waren de scholen opnieuw gesloten en werd voor de 
tweede keer overgegaan op thuisonderwijs. Het afstandsonderwijs heeft veel van leerkrachten, ouders en 
leerlingen gevraagd, maar wij mochten daarin ook ervaren dat wij in Gods hand zijn en dat Hij ons omringt met 
zorg. Hij stuurt en leidt ons leven. Dat geeft vertrouwen, ook voor de toekomst. 
 
In 2020 vond ook de wisseling van het College van Bestuur plaats. Daarom vindt u voor het eerst een jaarverslag 
van mijn hand. Inhoudelijk zullen we in het jaarverslag hier verder op ingaan.  
 
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag. In het eerste hoofdstuk staat algemene 
informatie over CNS Putten beschreven. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid in 
2020. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van het bestuur. 
 
Dit jaarverslag wordt op onze website gepubliceerd. Daarnaast is er een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
waarop aan de leden van de Vereniging verantwoording wordt afgelegd.  
 
Chris van der Velden 
College van Bestuur CNS Putten 
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1. Het schoolbestuur 
CNS Putten staat voor identiteitsgebonden, degelijk en modern (primair) onderwijs. Dit is de primaire opdracht 
en verantwoordelijkheid van het bestuur. Opvang en zorg worden geboden in samenwerking met een aantal 
partners. Voorschoolse educatie wordt op drie locaties (Bij de Bron, De Schuilplaats en Diermen) aangeboden in 
samenwerking met CNS Kinderopvang. Buitenschoolse opvang wordt op een locatie aangeboden. 

1.1 Profiel 
Al ruim een eeuw lang wordt christelijk onderwijs gegeven in en om Putten. De grondslag of basis waarop dit 
onderwijs is gefundeerd, is in al die jaren niet veranderd: de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften 
waren en zijn richtinggevend. Wat in het verleden heel belangrijk voor de scholen was, is dat ook in 2020 
geweest. CNS Putten is een organisatie met een christelijke identiteit; alles wat onze scholen ondernemen is 
passend bij die identiteit: christelijk, zinvol, waardevol en moreel verantwoord. De christelijke grondslag is 
vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een identiteitsnota. De kern van de identiteit is dat alle normen en 
waarden die ons denken en handelen bepalen, ontleend zijn aan de Bijbel als het hoogst gezaghebbend boek, 
uitgelegd en toegepast binnen de kaders van de gereformeerde belijdenisgeschriften.  
 
Missie 
CNS Putten biedt identiteitsgebonden, degelijk en modern onderwijs aan in Putten en Uddel. Vanuit de 
grondslag belijden we dat ieder kind uniek is en eigen talenten heeft ontvangen van God, de Schepper van al 
het leven in de hemel en op aarde. Vanuit deze christelijke identiteit willen wij werken en invulling geven aan 
onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling. 
Vertrouwen, verbinden en samenwerken zijn drie belangrijke kernwaarden. Het motto van CNS is Samen groeien 
verbindt. 

Visie  
Een vierde kernwaarde is putten uit de Bron: op onze scholen doortrekt de christelijke identiteit al ons gedrag, 
handelen en keuzes. CNS hecht veel waarde aan het verzorgen van goed, passend onderwijs en de brede 
ontwikkeling van haar leerlingen en medewerkers. Het onderwijs op onze scholen levert een toonaangevende 
bijdrage aan de talentontwikkeling van kinderen en is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van 
cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden, passend bij de ontwikkelingen in de samenleving en daarom 
actueel en toekomstgericht.  
 
Kernactiviteiten 
De algemene kernactiviteit van CNS Putten is het bieden van christelijk primair onderwijs aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Op onze scholen is een goede balans in het onderwijsaanbod dat zich richt op 
hoofd (cognitief), hart (persoonsvorming) en handen (creatief, vaardigheden).  
De kernactiviteiten van het College van Bestuur richten zich op het realiseren van doelstellingen die 
geformuleerd zijn per beleidsterrein.  
De kernactiviteiten van de Raad van Toezicht richten zich op het toezichthouden op de realisatie van de 
doelstellingen. 
 
Strategisch beleidsplan  
Het beleid is vastgelegd in het strategisch beleidsplan. In het verslagjaar is een nieuw beleidsplan opgesteld voor 
de periode 2020 tot 2022, getiteld Koers en Kansen. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen 
toezichthouders, het College van Bestuur en schoolleiders. Het beleidsplan beschrijft het eigene van CNS Putten 
en haar scholen en kijkt vooruit: welke (strategische) vraagstukken dienen zich aan en hoe speelt CNS Putten 
hierop in? Vanuit de vier hoofdresultaatgebieden zijn streefbeelden geformuleerd. Speerpunten zijn:  

https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/d7/5a/d75adee0-09a9-4013-a545-bd0beeb6491d/statuten_cns_putten.pdf
https://www.cnsputten.nl/cns-putten/identiteit/identiteitsnotitie/
https://www.cnsputten.nl/cns-putten/strategisch-beleidsplan/
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- Identiteit: wij blijven samen met ouders werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het 
uitdragen en voorleven van een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, omdat dit de ontwikkeling van onze 
leerlingen ten goede komt.  

- Onderwijs: een goed onderwijsaanbod dat meer en meer ontwikkelingsgericht, zo thuisnabij mogelijk en 
eigentijds is om zo de leerlingen adequaat toe te bereiden op hun toekomst.  

- Personeel: medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers.  
- Financieel/huisvesting: onze middelen maximaal inzetten ten behoeve van onze leerlingen en hun 

onderwijs en ontwikkeling en een duurzame bedrijfsvoering voeren.  

Deze speerpunten zijn het resultaat van een onderzoek naar onze strategische positie en een antwoord op 
strategische vraagstukken die van invloed zijn op ons beleid en de ontwikkeling daarvan.  

Toegankelijkheid & toelating 
Wij verstaan onze roeping zo dat ieder kind, ongeacht culturele of religieuze achtergrond, welkom is op onze 
scholen. CNS hanteert daarom een open toelatingsbeleid. Ouders wordt bij inschrijving van hun kind(eren) 
gevraagd om aan te geven of zij de grondslag van de vereniging onderschrijven of respecteren. Ouders die de 
grondslag onderschrijven, zijn gerechtigd lid te worden van de vereniging.  
Daarnaast is ons aanname- en toelatingsbeleid gebaseerd op het onderwijs- en zorgaanbod van de scholen zoals 
is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt aangegeven welke mogelijkheden een 
school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 

1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Putten 
Bestuursnummer 40862  
Papiermakerstraat 18A 
3881 BL Putten 
T 0341 35 44 45  
E info@cnsputten.nl 
W www.cnsputten.nl 
 
Contactpersoon 
Dhr. Chr. van der Velden 
College van Bestuur 
c.vandervelden@cnsputten.nl 
 
Bestuur 
Het College van Bestuur bestaat uit een persoon, de heer Chr. van der Velden.  
De heer Van der Velden is integraal verantwoordelijk.  
 
Nevenfuncties (betaald en onbetaald): 

- College van Bestuur CNS Kinderopvang (q.q. nevenfunctie) 
- Bestuursfunctie bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn (q.q. nevenfunctie) 
- Directeur eigenaar van Edu-Share (bezoldigd)  
- Voorzitter ABC-Stichting Gave (onbezoldigd) 

 

mailto:info@cnsputten.nl
http://www.cnsputten.nl/
mailto:c.vandervelden@cnsputten.nl
mailto:c.vandervelden@cnsputten.nl
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Overzicht scholen 
CNS Putten is een christelijke schoolvereniging die negen basisscholen telt, acht in Putten en een school in 
Uddel. Hieronder staan de namen en websites van de scholen weergegeven en een link naar centrale informatie 
(https://scholenopdekaart.nl/). 

• De Akker (13TR)- ‘Groeien op goede grond’  
  https://www.bmdbdeakker.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/9377/basisschool-met-de-bijbel-de-akker/  

• Bij de Bron (13PQ) - ‘Groei voor ieder kind’  
  https://www.bijdebron.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5513/basisschool-met-de-bijbel-bij-de-bron/  

• Van Damschool (13KV) - ‘De school waar ieder kind telt’ 
  https://www.vandamschool.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/25535/basisschool-met-de-bijbel-van-damschool/  

• Diermen (12ZW) - ‘Dynamisch doordacht’ 
  https://www.bmdbdiermen.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/9376/basisschool-met-de-bijbel-diermen/  

• Huinen (13XA) - ‘Samen een eigen wijs’ 
  https://www.bmdbhuinen.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/25610/basisschool-met-de-bijbel-huinen/  

• Ichthus (12LD) - ‘Mooi dat jij er bent’ 
  https://www.ichthusputten.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5511/basisschool-met-de-bijbel-ichthus/  

• De Schuilplaats (23ZZ) - ‘Ruimte om te groeien voor iedereen’ 
  https://www.bmdbschuilplaats.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5515/basisschool-met-de-bijbel-de-schuilplaats/ 

• Steenenkamer (14AH) - ‘Bouwstenen voor de toekomst’ 
  https://www.bmdbsteenenkamer.nl/ 
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5514/basisschool-met-de-bijbel-de-steenenkamer/  

• Pr. Willem-Alexander (08BD) – ‘We spelen samen en leren betekenisvol in een goede open sfeer’ 
  https://www.pwauddel.nl/  
  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/uddel/9375/christelijke-basisschool-prins-willem-alexander/  

 
Organisatie - transitie  
Al geruime tijd werd door de bestuurders en toezichthouders van CNS Putten nagedacht over het 
toekomstbestendig maken en houden van CNS Putten. In het verslagjaar is een werkgroep aan de slag gegaan 
met een zogenaamd transitieplan. Een van de onderwerpen was de omvang van het College van Bestuur in 
relatie tot de grootte van de organisatie. In de voorbereidingen om te komen tot een begroting voor 2020 
concludeerde het College van Bestuur dat de omvang van het College van Bestuur richting de 1,0 fte zou 
moeten komen om een duurzame en op de toekomst gerichte financiële situatie te creëren. In de begroting 
2020 is ervanuit gegaan om geleidelijk af te schalen en zo per 1 augustus op maximaal 1 fte bestuursomvang uit 
te komen voor CNS Putten. In verschillende gesprekken met de bestuurders en toezichthouders zijn 
oplossingsrichtingen verkend. De uitkomst van deze bespreking was dat bestuurders en toezichthouders van 
mening waren dat één fulltime bestuurder de meest toekomstbestendige optie is. Daarbij gaven de huidige 
bestuurders aan dat zij zelf hiervoor niet beschikbaar waren.  
Voor de verdere opvolging van het transitieplan betekende dit dat medio 2020 is gestart met de werving van 
een nieuw aan te nemen bestuurder. Met ingang van 1 september 2020 is de heer Chris van der Velden 
bestuurder van CNS Putten.  

 

https://scholenopdekaart.nl/
https://www.bmdbdeakker.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/9377/basisschool-met-de-bijbel-de-akker/
https://www.bijdebron.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5513/basisschool-met-de-bijbel-bij-de-bron/
https://www.vandamschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/25535/basisschool-met-de-bijbel-van-damschool/
https://www.bmdbdiermen.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/9376/basisschool-met-de-bijbel-diermen/
https://www.bmdbhuinen.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/25610/basisschool-met-de-bijbel-huinen/
https://www.ichthusputten.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5511/basisschool-met-de-bijbel-ichthus/
https://www.bmdbschuilplaats.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5515/basisschool-met-de-bijbel-de-schuilplaats/
https://www.bmdbsteenenkamer.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/putten/5514/basisschool-met-de-bijbel-de-steenenkamer/
https://www.pwauddel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/uddel/9375/christelijke-basisschool-prins-willem-alexander/
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Organisatiestructuur 
Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele organisatie en legt aan 
de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de 
realisatie van de doelstellingen die geformuleerd zijn per beleidsterrein. Ook kan zij, via de klankbordgroep, 
adviserende rol vervullen. Ieder kwartaal vindt aan de hand van de kwartaalrapportage een evaluatiegesprek 
plaats. De dagelijkse leiding op de scholen berust bij zes directeuren. Drie van hen hebben de leiding over twee 
locaties. 
 
CNS Putten heeft haar activiteiten ondergebracht in de volgende rechtspersonen: 

1. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor CNS 
2. Stichting tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor CNS1 
3. Stichting Steunfonds Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Putten 

 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het beleid van de Vereniging. 
Omdat het bestuur van de Stichting Steunfonds wordt gevormd door een deel van de bestuurders van de 
Vereniging zijn beide rechtspersonen verbonden partijen. 
 
De interne organisatiestructuur is weergegeven in onderstaand organogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Het jaarverslag 2020 van de RvT is opgenomen in bijlage 1.  
  
Bestuursondersteuning 
De financiële en personele administratie wordt uitgevoerd door VGS, Kastanjelaan 10, 2982 CM Ridderkerk. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschap  
De organisatie van de gemeenschappelijke medezeggenschap binnen CNS Putten is vastgelegd in een GMR-
reglement en een basisstatuut medezeggenschap.  

 
1 In 2019 zijn de twee scholen van de Stichting tot Stichting van Scholen voor CNS ondergebracht bij de Vereniging tot 
Stichting en Instandhouding van Scholen voor CNS. Omdat dit een formele overdracht betrof, zijn alle eigendommen en 
verplichtingen overgegaan van de Stichting CNS naar de Vereniging CNS. 

https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/19/c4/19c4bb47-1413-4ac9-94ed-f14f0f0d6576/reglement_gmr.pdf
https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/19/c4/19c4bb47-1413-4ac9-94ed-f14f0f0d6576/reglement_gmr.pdf
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Juridische structuur 
De juridische structuur van de organisatie is een vereniging; deze structuur is vastgelegd in de statuten. Het 
verenigingsmodel is gebaseerd op de betrokkenheid en de medezeggenschap van leden van de vereniging. Op 
31 december 2020 telde de vereniging 256 leden. 
 
Governance Code 
CNS Putten volgt als leidraad bij het realiseren van goed bestuur de Code Goed Bestuur in het primair 
onderwijs. Hierin zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en 
managers in het primair onderwijs. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de 
RvT zijn vastgelegd in het document ‘Bestuursstructuur’. In het managementstatuut wordt beschreven welke 
taken en bevoegdheden het College van Bestuur overdraagt aan de directeur van de school en zijn de richtlijnen 
voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden vastgelegd.  

Functiescheiding 
Volgens de zojuist genoemde Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de 
functies van bestuur en intern toezicht te scheiden.2 Binnen CNS Putten is sprake van het two-tier-model.3 
Taken en bevoegdheden zijn statutair en reglementair vastgelegd. Deze reglementen zijn onder meer 
gebaseerd op de Code Goed Bestuur primair onderwijs. 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
CNS Putten heeft regelmatig contact met diverse belanghebbenden op alle relevante niveaus van de 
organisatie. Primaire interne stakeholders zijn: 

1. Ledenvergadering 
2. Raad van Toezicht 
3. College van Bestuur 
4. Directie 
5. Medewerkers 
6. (G)MR 

 
Primaire externe stakeholders zijn: 

7. Ouders 
8. CNS Kinderopvang 
9. Brood en Spelen 
10. Gemeente Putten 
11. Kerken 
 

De samenwerking en/of dialoog met verbonden partijen met wie regelmatig contact is, staat weergegeven in 
onderstaand overzicht. In de eerste kolom wordt de organisatie genoemd en in de tweede staat een beknopte 
omschrijving van de samenwerking of dialoog.  
 

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking  

 
2 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: 
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf  
3 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en 
toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden 
belasten en anderen met de uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de uitvoerende leden 
van het bestuur te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij de toeziende leden van het bestuur (intern toezichtsorgaan). 

https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/d7/5a/d75adee0-09a9-4013-a545-bd0beeb6491d/statuten_cns_putten.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/38/60/38607cf9-609c-471b-918d-66c7f5d7319a/managementstatuut_cns.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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Ledenvergadering Met onze leden is jaarlijks contact tijdens de ALV met betrekking tot het 
jaarverslag en de jaarrekening en de verkiezing van leden voor de Raad van 
Toezicht. 

Directie Hiermee is maandelijks overleg met betrekking tot beleidsontwikkeling, -
vaststelling en -evaluatie. 

Medewerkers Er worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen, jaarlijkse ontmoeting vindt 
plaats tijdens de identiteitsmiddag en schoolbezoeken. 

GMR Het College van Bestuur bezoekt de reguliere vergaderingen indien de agenda 
daarom vraagt. Twee keer per jaar vindt overleg met de Raad van Toezicht plaats. 

Ouders Met hen is dagelijks contact op de scholen, bij rapportbesprekingen, 
oudertevredenheidsonderzoeken en ouderavonden. Praktische ondersteuning, 
partners in onderwijs en opvoeding, medezeggenschap -> oudercommissie, 
medezeggenschapsraad 

CNS Kinderopvang Kinderopvang, peuterspeelzaal en bso; overleg tussen personeel, management, 
College van Bestuur en RvT vindt plaats. 

Brood en spelen Tussenschoolse opvang; er vindt overleg plaats over het gebruik van 
binnenruimtes en het plein. 

Gemeente Putten Gezamenlijk uitvoeren van de Wet op Passend onderwijs en de Jeugdwet, het 
realiseren en onderhouden van huisvesting en leerlingenvervoer, het stimuleren 
van culturele ontwikkeling en beleid voor sport en gezondheid; contact via het 
College van Bestuur tijdens OOGO-bijeenkomsten en andere (in)formele 
contacten 

Kerken in de gemeente 
Putten 

Het gezamenlijk vormgeven van de jaarlijkse Bijbelse themaweek en de kerk-
school-gezinsdienst met de volgende kerken/kerkverbanden: Hervormde 
Gemeente te Putten, Hervormde Gemeente Andreaskerk, Hervormde Gemeente 
te Uddel, Hersteld Hervormde Gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk en 
Gereformeerde Gemeenten 

Commissie van Vijf De besturen van alle onderwijsinstellingen in de gemeente Putten werken in de 
zogenoemde ‘commissie van vijf’ intensief samen in het kader van passend 
onderwijs(Puttens expertiseteam (PET) en taalklas NT2), maar ook op alle andere 
onderwijsvraagstukken die op gemeentelijk niveau spelen. 

LEA (Lokale Educatieve 
Agenda) 

Onderwijspartners en gemeente werken samen aan gezamenlijke thema’s  

Chr. College 
Groevenbeek Putten 

Samenwerking in het kader van E-Volve, begeleiding van zorgleerlingen bij de 
overstap naar het voortgezet onderwijs 

VGS Hiermee is overleg met betrekking tot ondersteuning op het gebied van financiën 
en HRM.  

Verus Informatie, kennis en ervaringen uitwisselen met bestuurders tijdens 
netwerkbijeenkomsten.  

CHE Samenwerking in het kader van Opleiden in de Scholen (OIDS) CNS Putten 
participeert in het samenwerkingstraject OIDS waarbij de CHE te Ede als 
opleidingsinstituut voor onderwijsgevenden is betrokken. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Voor een aantal domeinen werken wij samen met: 

Zeeluwe Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs. 
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Berséba Landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor passend (primair) 
onderwijs. 

SWV Passend Onderwijs 
Apeldoorn 

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs, voor de 
gezamenlijke besturen in de gemeente Apeldoorn (waaronder de PWA-school in 
Uddel valt). 

 
Klachtenbehandeling 
In 2020 zijn geen formele klachten binnengekomen.  
De klachtenregeling is in 2020 in samenspraak met de RvT en GMR aan de orde geweest. De bestaande 
klachtenregeling is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Alle CNS-scholen zijn aangesloten bij de VGS en 
daarmee ook bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).  
  

https://www.cnsputten.nl/cns-putten/klachtenregeling/
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2. Verantwoording van het beleid 
Dit hoofdstuk geeft de verantwoording van het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 
kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De gestelde 
doelen uit het strategisch beleidsplan staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het 
beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit  
CNS Putten staat voor kwalitatief goed onderwijs dat eigentijds is en leerlingen adequaat toebereidt op hun 
toekomst. Ons onderwijsaanbod richt zich op de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken 
naar onze leerlingen en kennen onze leerlingen als unieke schepselen van God, met uiteenlopende gaven en 
talenten. In ons onderwijs is een goede balans tussen het waarderen en het tot ontwikkeling brengen van gaven 
en talenten met hoofd, hart en handen. Er worden basisvaardigheden aangeleerd op het gebied van taal, lezen 
en rekenen, zo veel mogelijk aansluitend op de mogelijkheden van elke leerling. Er is goed zicht op de 
ontwikkeling van onze leerlingen: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, begeleiden we in de groep 
en zo nodig buiten de klas; leerlingen die meer aankunnen, bieden we verrijking en verdieping. Meer en meer is 
ons onderwijs ontwikkelingsgericht, waarbij leerdoelen leidend zijn en minder de methode.  
 
Het College van Bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit middels drie instrumenten: 

- opbrengstenformats; 
- onderwijskundige managementrapportages: het afleggen van verantwoording op behaalde en niet-

behaalde doelen; 
- interne audits en schoolbezoeken. 

 
Het College van Bestuur verantwoordt zich over de onderwijskwaliteit door middel van bestuursrapportages. 
 
Doelen en resultaten 
Voor 2020 heeft het bestuur de volgende doelen gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit. 
Met kleurcodes wordt de status van de gestelde doelen en beleidsvoornemens aangegeven:  
groen = doel is gehaald, borgingsfase is afgerond 
blauw = proces loopt nog (analysefase, implementatiefase, borgingsfase)  
rood = doel wordt of is niet gehaald (wordt verplaatst of wordt verwijderd) 

Doelstelling 
1. In de scholen van CNS Putten en op het stafbureau is de Bijbel zichtbaar aanwezig en leidraad en 

uitgangspunt voor ons handelen. 
Toelichting status 
CNS Putten wil elkaar toe- en aanspreken vanuit de Bijbel en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften die richtinggevend waren, zijn en blijven. Gelovige 
toezichthouders, bestuur, directie, personeel, ouders en leerlingen delen (in) het 
geloof. Interpretatieverschillen kunnen leiden tot minder herkenning en erkenning 
naar elkaar. De noodzaak van het besef boven deze kleine verschillen uit te stijgen, 
heeft de aandacht en moet resulteren in een gedragen visie op christelijk onderwijs. 

Proces gestart; 
analysefase 
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Doelstelling 
2. We blijven samen met ouders werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het uitdragen en 

voorleven van een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, omdat dit de ontwikkeling van onze leerlingen ten 
goede komt. 

Toelichting status 
De identiteitsnotitie van CNS is in dit verslagjaar opnieuw vastgesteld door de RvT (juni 
2020). Deze notitie is vertrekpunt en kaderstellend voor ons doen en denken op de 
scholen, bij zowel kinderen als personeelsleden. Onder het personeel wordt de notitie 
regelmatig onder de aandacht gebracht.  

Proces gestart; 
implementatiefase  
 
Komend jaar 
borgingstatus 

 

Doelstelling 
3. Van sterk programmagericht onderwijs naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij leerdoelen 

leidend zijn en minder de methode. 
Toelichting status 
Ons onderwijs is in ontwikkeling. Er is aandacht voor passende zorg en een 
onderwijsaanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn op hun niveau.  
Omdat de behaalde onderwijskundige resultaten een fluctuerend beeld laten zien en 
van een stabiele lijn (nog) geen sprake is, is ingezet op een betere analyse van 
resultaten, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 
Eigenaarschap is hierin een belangrijk aspect: onze leerlingen voelen zich (meer en 
meer) eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling.  

Proces gestart; 
implementatiefase 
 
Borgingsfase 2023 

 

Doelstelling 
4. Zo thuisnabij mogelijk onderwijs is onze insteek. 

Toelichting status 
De scholen van CNS Putten staan verspreid over het dorp en de buitengebieden. Die 
goede bereikbaarheid - en daarbij een goede spreiding van een divers 
onderwijsaanbod - willen wij behouden. Daarom heeft het eigentijds presenteren van 
onze scholen in de media onze aandacht. Per school is een verantwoordelijke 
aangesteld voor het communicatiebeleid, inclusief het actualiseren van de 
website en social schools. 

Proces gestart; 
analysefase 

 

Doelstelling 
5. We willen eigentijds onderwijs bieden en zo de leerlingen adequaat toebereiden op hun toekomst. 

Toelichting status 
Toekomstgericht en innovatief onderwijs is een van de speerpunten uit de beleidslijn 
onderwijsontwikkeling. Om leerlingen goed op de toekomst te kunnen voorbereiden, 
bezinnen we ons op ons onderwijsconcept. Digitalisering vraagt verdere ontwikkeling 
in de komende jaren. 

Proces gestart; 
implementatiefase 
 
Borgingsfase 2024 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs die van invloed zijn op het beleid zijn: 

- Toenemende aandacht voor digitalisering; wanneer dit op cruciale momenten in het 
onderwijsleerproces wordt ingezet, kan nog meer worden geïnvesteerd in de leerkracht-leerling 
dialoog; 
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- Kleine scholen worden niet alleen gezien als dure onderhoudspost, maar als kans voor sterk 
leerlingcentrisch onderwijs. Ook hier valt winst te halen uit de voorspelbare waarde van de 
opbrengsten; 

- Voortdurende aandacht voor het belang van instructie (vanuit het EDI-model); 
- Een visie op ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) wordt ontwikkeld; 
- Interne audits vinden plaats, om het zicht op de onderwijskwaliteit te versterken; 
- Toenemende aandacht voor een breed onderwijs- en ontwikkelingsaanbod waarbij scholen de ruimte 

krijgen om op een gebied naar keuze te excelleren en een specifiek profiel opstellen. 
 

Onderwijsresultaten 
De minister van onderwijs heeft vanwege de periode van schoolsluiting en onderwijs op afstand besloten in 
2020 geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Onderwijsresultaten van de eindtoets kunnen dan 
ook niet worden weergegeven.  
Het nieuwe onderwijsresultatenmodel, dat met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt gehanteerd, gaat 
uit van referentieniveaus.  
Onderwijsresultaten van de scholen staan weergegeven op scholenopdekaart.nl. 
 
Internationalisering 
Internationalisering is in ons strategisch beleid geen speerpunt. Onze scholen hebben in dit verslagjaar niet 
deelgenomen aan activiteiten in het kader van internationalisering.  
Toekomstig beleid: CNS Putten ziet op dit moment nog geen reden om op korte termijn ontwikkelingen op te 
nemen in de planning. 
 
Inspectie  
De onderwijsinspectie heeft in de maanden januari en februari 2020 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 
CNS Putten. De grote betrokkenheid bij het onderwijs aan leerlingen van de eigen scholen, maar ook breder 
door samenwerking met de andere Puttense schoolbesturen en de gemeente, wordt als kenmerkend voor CNS 
Putten genoemd. De inspectie oordeelt dat alle onderzochte standaarden op bestuursniveau voldoende zijn.  
Er is waardering voor de wijze waarop het bestuur opereert, maar er zijn ook terechte punten van aandacht en 
kansen voor verbetering. Verbeterpunten liggen ook op schoolniveau en daarin moeten en kunnen directeuren 
en bestuurders nog meer met elkaar samenwerken. Verdere kwaliteitsverbetering in de standaard 
kwaliteitszorg is onze ambitie, omdat dit mogelijk en ook gewenst is.  
De bevindingen van de inspectie en verbeterpunten die daaruit geformuleerd zijn, staan hieronder per 
standaard weergegeven: 
 
KA1 Kwaliteitszorg 
Het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg kan scherper, met heldere criteria over wanneer men tevreden is. 
Er is sprake is van een te lage opbrengstverwachting en niet hoog genoeg uitgesproken ambities ten aanzien 
van opbrengsten van het onderwijs. 
 
Inspectieoordeel 
De jaarplannen op schoolniveau zijn onvoldoende uitgewerkt. 
Ambities ter verbetering 
Kwaliteitscriteria opstellen voor de jaar- en schoolplannen. 

Inspectieoordeel  
Met opbrengstanalyses en een op alle scholen ingevoerd evaluatie-instrument is goed zicht op de diverse 
aspecten van het onderwijs, zoals de onderwijskwaliteit, de cultuur en de veiligheid. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Ambities ter verbetering  
Er is winst te behalen in een meer kwalitatieve analyse, met een scherpere weging van deze gegevens. 

Inspectieoordeel 
Op schoolniveau zijn flinke verschillen in opzet en uitgebreidheid van de managementverslagen. 
Ambities ter verbetering 
Een vast format introduceren en gebruiken, waarin (verbeter)afspraken kunnen worden vastgelegd. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
Inspectieoordeel 
CNS heeft een voldoende professionele kwaliteitscultuur. 
Ambities ter verbetering 
CNS wil aandacht geven aan het versterken van de professionele kwaliteitscultuur. Met een nieuw -meer 
doelgericht- strategisch beleidsplan is daar dit verslagjaar een begin mee gemaakt. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog  
De verantwoording en dialoog van het bestuur van CNS Putten is als voldoende beoordeeld. 

FB1 en FB3 Financieel beheer 
Aandachtspunten bestuursverslag 

- De informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf kan op enkele onderdelen beter; 
- Meer aandacht voor de verantwoording toezicht op de doelmatige besteding van rijksmiddelen; 
- Meer aandacht voor de besteding middelen passend onderwijs aandacht en voor de bereikte 

resultaten. 

Verificatieonderzoeken 
Naast het bestuursonderzoek hebben verificatieonderzoeken plaatsgevonden op de Prins Willem-
Alexanderschool en De Schuilplaats. De PWA-school is met een voldoende beoordeeld op de indicator 
didactisch handelen (OP3), maar wel met een herstelopdracht. De kwaliteitszorg (KA1) op de Prins Willem-
Alexanderschool is met een onvoldoende beoordeeld, omdat de ontwikkelactiviteiten, zoals beschreven in het 
jaarplan, niet voldoende een verbinding hebben met een schoolbrede en heldere visie op het onderwijs. De 
inspectie oordeelt dat het plan in haar doelen onvoldoende is gericht op het leren van de kinderen en dat de 
doelen onvoldoende meet- of merkbaar zijn geformuleerd. Ook hiervoor heeft de inspectie een herstelopdracht 
gegeven.  
De Schuilplaats is door de inspectie met een voldoende beoordeeld op de beoordeelde standaarden OP2, OP4, 
KA1 en KA2. 

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen.  

Visitatie 
In het verslagjaar vond geen bestuurlijke visitatie plaats, aangezien in 2020 een bestuursonderzoek van de 
onderwijsinspectie plaats heeft gevonden.  

Passend onderwijs 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 
6 nadere verantwoording plaatsvinden. 
De gedachte achter de Wet Passend Onderwijs, ‘ieder kind heeft recht op een passende plaats in het onderwijs, 
bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk’, is een lovenswaardig streven dat CNS Putten van harte onderschrijft. 
CNS Putten investeert in kwalitatief goed (passend) onderwijs, professionalisering van personeelsleden op het 
gebied van passend onderwijs en het realiseren van interne en externe expertise om daadwerkelijk een verdere 
ontwikkeling van passend onderwijs mogelijk te maken.  

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=252274&code=40862&parentId=252274&typeNaam=Bevoegd%20Gezag&type=Bevoegd%20Gezag&sector=Bestuur&name=Ver.%20voor%20Chr.%20Nat.%20Schoolond.&address=Papiermakerstraat,%203881%20BL,%20Putten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Een belangrijke ontwikkeling is de inzet om meer ontwikkelingsgericht onderwijs aan te bieden om alle 
leerlingen en dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in een leerrijke schoolomgeving passend 
onderwijs te bieden.  
 
Passend onderwijs vraagt om gerichte investeringen van middelen en een verdere doordenking met betrekking 
tot nieuwe kansen en mogelijkheden om passend onderwijs te optimaliseren.  
CNS Putten heeft daarin gekozen voor: 

1. Investering in deskundigheid en beschikbaarheid van IB’ers voor de leerkrachten om zo samen te 
werken en daarin ondersteuning te bieden voor passend onderwijs op de werkvloer.  

2. Coaching van leerkrachten door een interne CNS coach.  
3. De inzet van een CNS orthopedagoog die leerkrachten adviseert en begeleidt. 
4. De inzet van onderwijsassistenten, zodat leerlingen individueel of in kleine samengestelde groepen 

extra begeleiding ontvangen.  
5. De inzet van een leerkracht die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften begeleidt door middel 

van onderwijszorgarrangementen.  
6. De inzet van een leerkracht specialist hoogbegaafdheid, zodat in een bovenschoolse setting aandacht 

en onderwijs wordt geboden aan hoogbegaafde leerlingen.  
7. Investering in het Puttens expertiseteam, zodat leerlingen die om een meer specialistische begeleiding 

vragen ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden. De leerkrachten worden geholpen en begeleid om 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ook beter te helpen en te begeleiden, zodat een niet 
gewenste uitstroom naar Speciaal onderwijs wordt voorkomen.  

8. Investering in de inmiddels gemeentelijke NT2-taalklas, mede bekostigd vanuit middelen passend 
onderwijs door alle Puttense basisscholen.  

9. Investering in de samenwerking met VO, zodat een goede doorstroom van leerlingen PO-VO met name 
ook voor de meer kwetsbare leerlingen veilig en verantwoord wordt ingevuld.  

 
Passend onderwijs vraagt om samenwerking met andere stakeholders. CNS heeft daarin het voortouw genomen 
om in samenspraak en samenwerking met de drie andere verenigingen/stichtingen te investeren in passend 
onderwijs. Een mooie en effectieve wijze van samenwerking is gerealiseerd waarbij alle scholen voor 
basisonderwijs vanuit de verschillende verenigingen en stichtingen in het belang van onderwijs en de leerlingen 
over de eigen schoolmuren heen te kijken en investeren om de kwaliteit van onderwijs te vergroten. 
 
De doelstelling is om meer BAO-BAO verwijzingen te realiseren binnen de eigen gemeente, zodat optimale zorg 
geboden kan worden aan leerlingen die meer dan gemiddelde zorg en aandacht vragen. De inzet daarbij is om 
de onnodige uitstroom naar SBAO en/of SO te voorkomen.  
Tevens is en wordt ingezet op doorgaande lijnen vanuit voorschoolse voorzieningen naar PO. 
 
CNS Putten en de andere schoolbesturen te Putten hebben een kwartiermaker passend onderwijs aangesteld 
en het Puttens Expertise Team ingericht, zodat voor scholen en leerlingen expertise beschikbaar is.  
Op gemeentelijk niveau is voor alle scholen een orthopedagoog en een leerkrachtspecialist beschikbaar om te 
ondersteunen bij de thematiek passend onderwijs en met name ook voor die leerlingen die zonder extra 
begeleiding en expertise het risico lopen om de onderwijsloopbaan niet succesvol binnen het primair onderwijs 
af te sluiten.  
Daarnaast functioneert een effectief bovenschools IB-netwerk - aangestuurd door de kwartiermaker passend 
onderwijs - en het geheel van passend onderwijs wordt vanuit een bestuurlijke commissie (commissie van vijf 
gemeente Putten) bewaakt en aangestuurd. Voor het geheel van passend onderwijs op gemeentelijk niveau 
wordt gewerkt met een jaarplan, SMART en cyclisch (PDCA) opgebouwd. De scholen, IB’ers van alle scholen te 
Putten, directeuren en besturen leveren gezamenlijk de input voor het jaarplan.  
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Monitoring en evaluatie wordt ingevuld vanuit gezamenlijke vergadermomenten van het Puttens 
Expertiseteam, Bovenbestuurlijk IB netwerk, de Kwartiermaker passend onderwijs, het gemeentelijk 
directieberaad PO-scholen en de commissie van vijf.  
 

2.2 Personeel & professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Hieronder volgt een beschrijving van de doelen die het bestuur heeft gesteld ten aanzien van het personeel en 
de professionalisering.  
Met kleurcodes wordt de status van de gestelde doelen en beleidsvoornemens aangegeven:  
groen = doel is gehaald 
blauw = proces loopt nog 
rood = doel wordt of is niet gehaald 
 

Doelstelling 
1. Medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers. 

Toelichting status 
Personeelsbeleid is een belangrijke succesfactor: de juiste persoon op de juiste plaats. 
CNS Putten is een goede werkgever die haar medewerkers kent, erkent en waardeert 
in hun kwaliteiten. Kernbegrippen in ons personeelsbeleid, en daarmee ook belangrijke 
doelen, zijn: employability (wederzijdse verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen), 
betrokkenheid en alignment (een sterke verbondenheid met de organisatie).  
Er wordt geïnvesteerd in de versterking van de didactische en pedagogische kwaliteit 
op school- en leerkrachtniveau en een verdere professionalisering van leerkrachten 
wordt gestimuleerd. In beleidsvormende processen participeren schoolleiders. 
Op dit moment is dit nog niet te kwantificeren. Om dit te realiseren, moet in de 
begroting 2022 ruimte worden gemaakt voor tijd en middelen voor inzet hierop.  
In 2020 heeft minder scholing van het personeel plaatsgevonden dan in voorgaande 
jaren, door de contactbeperkende maatregelen vanwege corona.  

Proces loopt nog; 
implementatiefase 
is gestart 

 
In de cao PO 2018-2019 zijn afspraken opgenomen over nieuwe functies voor leraren en de leraren zijn 
ingeschaald in nieuwe salarisschalen. In dit verslagjaar zijn de functiebeschrijvingen voor CNS Putten 
geschreven, waarbij gebruik is gemaakt van voorbeeldbeschrijvingen die zijn gemaakt na intensieve raadpleging 
met leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel. De functies zijn vervolgens ook 
gewaardeerd met het functie waarderingssysteem voor primair onderwijs en gebaseerd op waarderingssysteem 
van de overheid: Fuwasys. De functiebeschrijvingen zijn conform regelgeving ook besproken met de GMR. In het 
voortraject zijn de functiebeschrijvingen gedeeld en besproken met de commissie personeelsbeleid. 
 
In de huidige cao zijn afspraken opgenomen over nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren primair 
onderwijs en zijn nieuwe salarisschalen opgesteld. In dit verslagjaar heeft CNS Putten de functiebeschrijvingen 
vastgesteld, die oplopen van een directeur D11 op operationeel (beleidsontwikkelend) niveau, naar een 
directeur D12 op tactisch (meerjarenbeleid/visie) niveau, tot een directeur D13 die raakt aan de strategie (zoals 
het verdedigen/uitdragen van de visie/standpunten van de school/instelling in de regio).  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het beleid zijn: 

- Onderzoek naar samengaan Bij de Bron en de Van Damschool; 
- Integraal huisvestingsonderzoek door Verus naar schoolspreiding van CNS Putten. 



19 

 

 
Uitkeringen na ontslag 
De kosten voor uitkeringen na ontslag bedragen in het verslagjaar bruto €43.751.  
Het is belangrijk om personeelsbeleid en dan met name ten aanzien van het voorkomen van 
werkloosheidskosten in de nabije toekomst op een zorgvuldige wijze in te vullen. De inzet is om vanuit formatie-
ontwikkeling in meerjarig perspectief ongewenste toename van werkloosheid en kosten voor 
uitkeringwerkloosheid te voorkomen. Het is daarom belangrijk om heldere procedures te hanteren ten aanzien 
van nieuwe benoemingen van personeel en binnen alle geledingen zicht te hebben en te houden op het 
ontstaan van benoemingsverplichtingen. In dit kader worden soms ook bewuste keuzes gemaakt om via 
detachering tijdelijke benoemingsruimte in te vullen. CNS Putten heeft ook een bewuste keuze gemaakt voor 
benoemingsruimte in de Flexibele Invallerspool, zodat korttijdelijke benoemingen ingevuld kunnen worden en 
het ontstaan van benoemingen waar personeelsleden ook rechten aan kunnen verbinden, zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. 
 
Aanpak werkdruk 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 
6 nadere verantwoording plaatsvinden.  
CNS Putten vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor (beleefde) werkdrukproblematiek op de scholen.  
Het is belangrijk dat extra middelen beschikbaar zijn gesteld, want de werkdruk in het onderwijs wordt als zeer 
hoog ervaren. Directeuren en leerkrachten verwoorden dit in de gesprekken die door het bestuur zijn gevoerd 
tijdens de schoolbezoeken door het bestuur.  
 
Alle scholen van CNS Putten hebben een extern onderzoek werkdrukproblematiek van het Vervangingsfonds 
laten uitvoeren. 
De uitkomsten van deze onderzoeken zijn op school- en bovenschools niveau besproken met de verschillende 
geledingen. Mede op basis van het onderzoek en de gesprekken op schoolniveau is een (jaar)plan besteding 
werkdrukgelden op schoolniveau opgesteld.  
Het onderwerp werkdruk zal een terugkerend thema zijn in gesprekken binnen de CNS-geledingen.  
 
In de MR en in de GMR is aandacht besteed aan de problematiek en het opgestelde werkdrukplan op 
schoolniveau. Deze geledingen zijn ook vooraf meegenomen in het traject om te kiezen voor een extern 
onderzoek naar werkdruk. De resultaten en aanbevelingen van het genoemde onderzoek zijn met hen 
besproken. 
 
De middelen zijn ingezet om de bekostiging van extra personeel (intern en extern) mogelijk te maken om zo 
tegemoet te komen aan de vraag vanuit de scholen voor ‘meer (ondersteunende) handen in de school’. 
 
Er zijn ook middelen ingezet om het schoolteam te begeleiden in de zoektocht om escalatie van 
werkdrukproblematiek te voorkomen en/of werkdrukverzwarende maatregelen om te buigen in processen op 
schoolniveau. De schooladviesdienst Centraal Nederland heeft hierin op schoolniveau (niet op alle scholen) een 
rol gespeeld.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is een andere benadering van de administratieve taken en andere schooltaken die 
leerkracht vaak als werkdrukverhogend ervaren. Op schoolniveau zijn hierover gesprekken gevoerd en 
afspraken gemaakt.  
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Prestatiebox 
Vanaf 2012 ontvangen schoolbesturen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde 
Prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor onder andere opbrengstgericht werken, cultuureducatie, 
differentiatie en professionalisering. Een schoolbestuur is niet verplicht de middelen uit de Prestatiebox aan de 
genoemde doelen uit te geven; het blijft lumpsum-geld. Er moet echter wel verantwoording worden afgelegd in 
het bestuursverslag over de besteding van de middelen uit de Prestatiebox. In 2020 zijn de middelen voor de 
volgende doelen ingezet: 

• Professionalisering van leerkrachten, management en teams; 
• Herregistratie van schoolleiders; 
• Scholing en ontwikkeling IB; 
• Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; 
• Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 
• Professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. 

 
Strategisch personeelsbeleid 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 
6 nadere verantwoording plaatsvinden. 
CNS Putten is een professionele schoolorganisatie en daarom is het van belang dat de ontwikkeling van 
onderwijs en personeel hand in hand gaan.  
 
Vanuit dit gegeven is de aanzet gegeven tot een meer strategisch HRM-beleid, zodat schooldoelen meer en ook 
beter worden ondersteund vanuit het personeelsbeleid.  
 
We hebben ervaren dat het aantal doelen op school en bovenschools niveau te veel kunnen zijn, soms toch nog 
te vaag en niet altijd direct toepasbaar op de werkvloer en hebben daarom gekozen voor een traject met 
externe ondersteuning om het strategisch beleidsplan te actualiseren.  
 
De reden hiervoor is dat wij ons gerealiseerd hebben dat de basis voor het strategisch personeelsbeleid wordt 
gelegd door het strategisch beleidsplan en de vertaling daarvan in de schoolplannen.  
De koers, visie, ambitie en doelstellingen van CNS en de scholen van onze vereniging waren soms onvoldoende 
SMART geformuleerd.  
 
Belangrijk is de uitgesproken ambitie dat CNS Putten het beste onderwijs biedt en blijft bieden voor alle 
kinderen. We richten ons daarbij op een toekomstbestendig goede onderwijskundige kwaliteit. Vanuit deze 
ambitie hebben wij nieuwe keuzes gemaakt.  
 
Door de inzet van externe ondersteuning en door een meer gezamenlijke aanpak vanuit schoolgeledingen en 
bestuur zijn processen gestart waarin gezamenlijk is gewerkt aan strategische doelstellingen en verwoorde 
ambities. Dit proces heeft intussen geleid tot een nieuw en aangepast strategisch beleidsplan voor twee jaar.  
 
Mede vanuit interne ontwikkelingen is een vernieuwde en ook extra aandacht voor een meer strategisch 
personeelsbeleid gewenst. Belangrijke CNS-thema’s zijn daarbij: 

1. Verdere professionalisering van onze werknemers; 
2. Duurzame inzetbaarheid; 
3. Mobiliteit van personeel; 
4. Samenstelling van het personeelsbestand. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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In het proces om het strategisch personeelsbeleid verder te professionaliseren en te implementeren heeft en 
zal CNS Putten zich extern laten begeleiden en ondersteunen.  
 
CNS Putten zet in en zorgt op deze wijze (mede door het meerjarige traject van begeleiding en implementatie) 
voor een up to date personeelsbeleid met een strategische inbedding dat tevens, voor zover mogelijk, gaat 
aansluiten op het nieuwe beleidskader van 2023-2027.  
 
Belangrijke uitgangspunten voor CNS Putten zijn daarbij dat het herziene personeelsbeleid draagvlak heeft en in 
de praktijk wordt gebracht door de leidinggevenden. Visie- en meningsvorming zijn daarbij belangrijk. Dit heeft 
plaatsgevonden en zal in gezamenlijkheid gerealiseerd worden.  
 
De betrokkenheid van alle leidinggevenden en draagvlak vanuit deze geleding acht CNS Putten van belang om 
ervoor te zorgen dat (herzien) personeelsbeleid daadwerkelijk een bijdrage levert aan het behalen van de missie 
en visie van CNS Putten.  
  
 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Doelen en resultaten 
Hieronder volgt een beschrijving van de doelen die het bestuur heeft gesteld ten aanzien van de huisvesting en 
facilitaire zaken.  
Met kleurcodes wordt de status van de gestelde doelen en beleidsvoornemens aangegeven:  
groen = doel is gehaald 
blauw = proces loopt nog 
rood = doel wordt of is niet gehaald 
 

Doelstelling 
1. We beschikken over een goed onderhouden schoolgebouw  

Toelichting status 
Om verantwoord en goed onderwijs te kunnen bieden, is het van belang dat onze 
gebouwen in goede staat verkeren. Met betrekking tot het (plannen van) onderhoud 
van onze scholen wordt gewerkt met meer-jarenonderhoudsplannen (MJOP). De 
uitvoering hiervan zorgt ervoor dat de scholen in goede staat van onderhoud blijven. 

Doel is gehaald. 

  
 

Doelstelling 
2. Er is sprake van een duurzame bedrijfsvoering 

Toelichting status 
Het doel is gesteld, omdat in de SWOT-analyse naar voren kwam dat enkele 
gedateerde gebouwen gedateerd zijn, dat duurzaamheidsbeleid nauwelijks wordt 
toegepast en dat de onderhoudskosten hoog zijn. Dit heeft ertoe geleid dat een plan is 
geschreven voor verduurzaming van de schoolgebouwen die niet op korte termijn voor 
renovatie of nieuwbouw in aanmerking komen.  
Ook is een plan voor LED-verlichting voor de Prins Willem-Alexanderschool opgesteld. 
Aan het einde van het verslagjaar is een deel van dit plan uitgevoerd. 

Doel is behaald 

 



22 

 

Nieuwbouw De Akker en Steenenkamer  
Voor De Akker en Steenenkamer wordt nieuwbouw verwacht. Op 9-1-2020 heeft de gemeenteraad een 
voorbereidingskrediet van €300.000 voor de nieuwbouw van De Akker beschikbaar gesteld. Echter, in een 
eerder stadium is door een nieuwe stedenbouwkundige het bouwvlak van De Akker gewijzigd. Hierdoor is een 
deel van de nieuwbouw gesitueerd op een stukje kavel dat niet in eigendom is van de gemeente. Er lopen 
onderhandelingen om in het bezit te komen van de benodigde grond. Medio december is de 
aanbestedingsprocedure gestopt en ook alle andere werkzaamheden. 
Voor wat betreft Steenenkamer is de gemeente aankooponderhandelingen met de eigenaar van de kavel 
gestart, maar eind 2020 was er nog geen akkoord bereikt.  
 
Renovatie 
Er was een verkennend gesprek gevoerd met ICS voor het renovatietraject van de Ichthusschool. Dit is echter 
stopgezet, omdat de gemeente de renovatieperioden van de scholen in Putten heeft getemporiseerd om zo ook 
meer middelen per school beschikbaar te kunnen stellen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Ook is 
eerst Bij de Bron aan de beurt in 2023 en de Ichthus in 2024. 
 
Bij de Bron en Van Dam  
Onderzoek naar een eventuele fusie van de scholen Bij de Bron en Van Dam staat al enige tijd op de agenda. De 
feitelijke situatie is dat eerder onderzoek van de VGS heeft aangetoond dat er geen financiële noodzaak is om 
de scholen te laten fuseren. De wens om dit toch te doen, komt voort uit onderwijskundige en -organisatorische 
motieven. Er is een sterke overtuiging dat fusie de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Een externe 
deskundige is aangesteld voor het onderzoek naar eventuele fusie. 
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2.4 Scholen aan het woord 
 
Schuilplaats 
 
Afgelopen jaar hebben we de visie van de Schuilplaats opnieuw gedefinieerd vanuit de vraag: wat vinden wij nu 
echt belangrijk? Het resultaat: 
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige omgeving is, waarbij iedereen zich gezien weet en voelt als 
uniek schepsel van God. Met elkaar en binnen onze mogelijkheden begeleiden we ieder kind en komen we samen 
tot leren. Ieder kind kan zich zo, op zijn manier, ontwikkelen tot de persoon die God bedoeld heeft, toegerust 
voor de wereld van vandaag en morgen. 
Iedereen: kind, medewerker, ouder. 
Met elkaar: leerkracht, ouders, ondersteuners, IB’ers, MT, directie, externen 
Samen leren: leerling – leerling, leerling – leerkracht, leerkracht – leerkracht, leerkracht – team 
  
Hier staan wij voor. Alles wat we doen, van lesgeven tot schoolontwikkeling moet hieraan te koppelen zijn. 
Daarnaast wilden we in 2020 een goede start maken met de Betere Basisschool. De betere basisschool is een 
‘tool’ om meer zeggenschap en verantwoordelijkheid bij de leerkrachten neer te leggen. Daarnaast is het een 
goed instrument, juist voor een grote school, om meer inzicht te krijgen in het handelen van de collega’s en 
daardoor een sterkere doorgaande lijn te trekken. Door middel van vier ontwikkelteams, waarin alle leerkracht 
een plek hebben, is iedereen actief bezig met en betrokken bij schoolontwikkeling. De ontwikkelteams zijn 
gestart, maar door Corona hebben we wel af en toe een pas op de plaats moeten maken. 
 
Voor 2021 is de doelstelling dat elk ontwikkelteam in ieder geval één ontwikkeling voorbereidt en aan het team 
presenteert, waarbij het op dit voorstel kan reageren met beargumenteerde alternatieven. Zo willen wij ons 
komend jaar verder ontwikkelen op de terreinen: didactisch handelen, pedagogisch handelen, passend 
onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. 
 

Prins Willem-Alexander 
 
Onze missie is: Wij willen onderwijs bieden aan alle kinderen in Uddel.  
Dit bereiken wij onder andere door: 
• De Bijbel als leidraad te laten zijn. 
• Er is een open en veilige sfeer met oog en aandacht voor elkaar. 
• Er wordt gedegen onderwijs gegeven. 
• We hebben het lef om te doen wat nodig is, in het belang van de leerlingen. 
• Een goed basisaanbod en structuur vinden we belangrijk. 
• We kijken naar het kind als een uniek schepsel. 
• We willen in ons onderwijs aandacht hebben voor ieder kind, binnen de mogelijkheden van onze werkwijze 

en organisatievorm. 
 
Een streven waar we in 2020 ook weer van hebben bepaald dat dit is wie we zijn. Na de eerste maanden met 
een nieuwe directeur en een rapport vanuit de inspectie hebben we duidelijk op papier gezet waar we naar toe 
willen met de PWA en hebben we speerpunten bepaald. In 2020 hadden we erg veel doelen waar we aan 
werkten waardoor we niet aan alles toekwamen. Voor het jaarplan 2020-2021 hebben we daarom bepaald dat 
we ons gaan focussen op minder doelen, maar dat wat we doen, gaan we ook goed doen; less is more.  
Door het enthousiasme en de inzet van het team zijn er toch veel doelen gehaald in 2020. Ondanks het 
thuiswerken en online lesgeven hebben we de ontwikkeling niet stil laten staan. Integendeel; juist door het 
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thuiswerken gingen we focus aanbrengen. Wat is nu echt belangrijk en wat hebben we nodig voor ons 
onderwijs? Vanuit deze evaluatie hebben we met elkaar gezien dat we nog meer kunnen doen aan het tot zijn 
recht laten komen van alle kinderen. Door ons didactisch handelen op een paar punten te herijken, verwachten 
we dat onze leerlingen nog beter tot hun recht komen zonder afbreuk te doen aan dat wat al goed gaat. Het 
herijken van het didactisch handelen is dan ook een belangrijk speerpunt voor het nieuwe jaar. We gaan aan de 
slag met ons didactisch handelen zowel op schoolniveau (onder andere scholing) als op individueel niveau in ons 
persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin we voor onszelf doelen stellen en hier gedurende het jaar aan werken.  
 
Diermen 
De missie is samengevat in vier kernwaarden: persoonlijke ontwikkeling, veiligheid, (zelf)vertrouwen en 
samenwerken.  

De doelstellingen voor 2020 waren: 
1. Op onze school werken we met leerlijnen. 
2. De communicatie vanuit school ondersteunt en stimuleert de ouderbetrokkenheid. 

 
Resultaten: 

1. De leerkrachten van de onderbouw werken met de ‘Leerlijnen Jonge kind’ in Parnassys. Hierdoor 
hebben zij goed zicht op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten van groep 3 t/m 
8 hebben zich verdiept in de leerlijnen die worden gebruikt in Snappet. Voor beide doelstellingen is 
nascholing gevolgd.  

2. Het team van Diermen en Steenenkamer hebben zich samen in PLG’s verdiept in de 
ouderbetrokkenheid en dan specifiek op het voeren van oudergesprekken. De directeur heeft zich 
toegelegd op de communicatie naar ouders toe. 
 

Algemeen: 
De schoolsluiting in 2020 heeft veel gevraagd van de leerkrachten. Zij hebben online lesgegeven. In Diermen is, 
in oktober 2020, door de inspectie gekeken naar de kwaliteitszorg en leerlingpopulatie.  
 
De doelstellingen voor 2021: 
In 2021 gaan we het werken met leerlijnen verder uitdiepen. In de midden- en bovenbouw zal dit vooral gericht 
zijn op het goed analyseren van de resultaten en de instructies daarop laten sluiten. In de onderbouw zal een 
verdere verdiepingsslag worden gemaakt met het werken met 'Leerlijnen Jonge Kind". Ook willen we een 
andere methode aanschaffen en invoeren voor het thematisch onderwijs.  
 
Steenenkamer 
De missie is samengevat in vier kernwaarden: persoonlijke ontwikkeling, respect, (zelf)vertrouwen en 
samenwerken. 
 
De doelstellingen voor 2020 waren: 

1. Op onze school werken we met leerlijnen. 
2. De communicatie vanuit school ondersteunt en stimuleert de ouderbetrokkenheid. 

 
Resultaten: 

1. De leerkrachten van de onderbouw werken met de ‘Leerlijnen Jonge kind’ in Parnassys. Hierdoor 
hebben zij goed zicht op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten van groep 3 t/m 
8 hebben zich verdiept in de leerlijnen die worden gebruikt in Snappet. Voor beide doelstellingen is 
nascholing gevolgd.  
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2. We zijn op twee niveaus bezig geweest met de ouderbetrokkenheid. Het team van Diermen en 
Steenenkamer hebben zich samen in PLG’s verdiept in de ouderbetrokkenheid en dan specifiek op het 
voeren van oudergesprekken. De directeur heeft zich toegelegd op de communicatie naar ouders toe 

 
Algemeen: 
De schoolsluiting in 2020 heeft veel gevraagd van de leerkrachten. Zij hebben online lesgegeven. In 
Steenenkamer is, in januari 2020, door de inspectie een onderzoek geweest naar risico's in het onderwijs.  
 
De doelstellingen voor 2021: 
In 2021 gaan we het werken met leerlijnen verder uitdiepen. In de midden- en bovenbouw zal dit vooral gericht 
zijn op het goed analyseren van de resultaten en de instructies daarop laten sluiten. In de onderbouw zal een 
verdere verdiepingsslag worden gemaakt met het werken met 'Leerlijnen Jonge Kind’. Ook willen we een andere 
methode aanschaffen en invoeren voor het thematisch onderwijs. 
 
De Akker 
Basisschool De Akker is volop in beweging. Met ons nieuwe pand aan de horizon hebben we dit jaar een aantal 
mooie stappen gezet: 

1. We perfectioneerden het afgelopen jaar onze belangrijkste taak: lesgeven! Een goede instructie maakt 
het verschil. Het EDI-model is in dit proces onze leidraad; interactief lesgeven; de leerlingen betrekken 
bij het onderwijs; onderwijs bieden met gevarieerde werkvormen (o.a. coöperatief); onderwijs op maat 
geven (differentiatie op individuele onderwijsbehoeften van het kind); kinderen zelfstandig en samen 
laten werken; de methodes die wij hanteren, dienen ons. Wij maken bewust afwegingen in soms juist 
wel of juist niet hanteren van deze methodes. Door collegiale consultatie, inspiratieworkshops en 
investering op de doorgaande leerlijn zijn we als team gegroeid in onze didactische aanpak. 

2. In de nieuwe school heeft het Atelier een centrale plek. Het bruisend hart van de school, waar 
creativiteit, vaardigheden en kennis samenkomen. In ons Atelieronderwijs worden kinderen geprikkeld, 
kunnen ze keuzes maken en werken ze aan levensechte opdrachten. Op dit moment ontwikkelen we dit 
onderwijsprogramma en draaien we proef. Hierbij een greep uit het aanbod dat de komende tijd op het 
programma staat: fotografie, robotica, drama, schilderen, graffiti, poëzie en koken. We integreren de 
leerlijnen voor Cultuuronderwijs, creatieve werkvormen met de leerlijnen van de 21e-eeuwse 
vaardigheden. Zo hopen we een leerzaam programma neer te zetten dat de intrinsieke motivatie van 
leerlingen vergroot.  
 

3. Alle ontwikkelingen worden niet langer door de directeur bedacht en geïmplementeerd. De Akker heeft 
sinds dit schooljaar gedeeld leiderschap. Samen werken aan een duidelijke koers en samen 
verantwoordelijkheid nemen voor die koers. Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een domein 
(pedagogisch klimaat, didactisch handelen, identiteit, etc). Samen met hun werkgroep maakten ze een 
jaarplan dat ter goedkeuring aan het team werd voorgelegd. Zo heeft ons gemeenschappelijk 
schoolplan vorm gekregen. De leerkracht is verantwoordelijk, de directeur/IB'er sparringpartner. Uit 
onderzoek door Roel Verloop blijkt dat dit heeft bijgedragen aan verbondenheid, communicatie, de 
duidelijke focus en de arbeidslust. Het professionaliseringsproces kent ook nog uitdagingen. Zo geeft 
het team aan dat het geven en ontvangen van feedback nog beter kan. Het oefenen van deze 
vaardigheid hebben we daarom expliciet verweven in de vergaderstructuur, zodat we feedback geven 
en ontvangen verweven in de reeds bestaande processen.  
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Ichthus 
Het jaar 2020 zal vooral herinnerd worden door het COVID-19 virus. In geen enkel schoolplan en jaarplanning 
zal rekening gehouden zijn met een wereldwijde pandemie. Het valt niet te ontkennen dat dit grote impact had 
op het afgelopen jaar. Enerzijds heeft dit zaken vertraagd of uitgesteld, maar anderzijds heeft het 
ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. We kijken vol trots terug op hoe er, samen met ouders, 
invulling is gegeven aan het thuisonderwijs. 
 
Daarnaast zijn er gelukkig veel andere zaken waar op teruggekeken kan worden in het jaar 2020. Eind 2019 is 
een visietraject gestart en dit heeft in 2020 een vervolg gekregen. Na een aantal inspirerende studiedagen is er 
aan het einde van het schooljaar 2019-2020 een identiteitsbewijs opgesteld met daarin de visie en kernwaarden 
van de school. 
 
Met dit identiteitsbewijs hebben we de ‘why’ vastgesteld (waarom/waartoe doen we de dingen) en in het 
schooljaar 2020-2021 zouden we dit verder gaan uitwerken in de ‘how’ en ‘what’ (hoe doen we de dingen en 
wat doen we) tijdens een studie tweedaagse. Door alle coronarichtlijnen moest dit noodgedwongen worden 
verplaatst, maar uiteindelijk hadden we op de valreep van 2020 een hele inspirerende tweedaagse op een 
prachtige externe locatie waarin we onder andere een digitale tour hebben gemaakt langs diverse scholen. De 
verzamelde input tijdens de tweedaagse geeft verdere invulling aan onze koers voor de komende jaren. Begin 
2021 wordt alles uitgewerkt in streefbeelden en een concrete koers. Het was erg jammer dat we vlak na de 
tweedaagse weer in een lockdown terecht kwamen, maar we houden de energie en motivatie vast om het in 
2021 in de praktijk te brengen. 
 
Tussen de coronacrisis en het visietraject door zijn er nog veel meer dingen gebeurd. Zo is er een nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie en rekenen geïmplementeerd, een PLG-structuur ingericht en hebben er 
kindgesprekken plaatsgevonden. We kijken erg tevreden terug op alles wat gerealiseerd is en vooral hoe het 
onderwijs continu is blijven doorgaan. 
 
Huinen 
2020 was een speciaal jaar. Een jaar waarin we te maken kregen met het COVID-19 virus. Volledige lockdown, 
thuisonderwijs, halve klassen en halve dagen, we hebben van alles meegemaakt. Op iedereen had dit een grote 
impact, maar wat hebben we mooie dingen mogen ontdekken. Het thuisonderwijs was snel en goed 
georganiseerd. In samenwerking met ouders en leerlingen kunnen we terugkijken op een goede periode. Het 
afscheid van groep 8 typeert mooi hoe creatief en flexibel we het afgelopen jaar zijn omgegaan met het virus. 
Het kamp werd een nachtje logeren bij één van de ouders op het erf, de musical werd een film met allemaal 
eigen gefilmde scenes en de afscheidsavond werd een prachtige avond buiten op het schoolplein waarbij de 
ambiance je deed vergeten dat het volledig coronaproof georganiseerd was.  
 
En ondanks dat corona veel tijd en energie heeft gevraagd, is er qua schoolontwikkeling veel bereikt. In het jaar 
2020 hebben we een tweeledig identiteitsbewijs opgesteld. Een document over onze christelijke identiteit 
waarover we waardevolle gesprekken hebben gevoerd. En een document met daarin de visie en kernwaarden 
waarop wij ons onderwijs in de toekomst willen bouwen. 
 
Begin december 2020 volgde een studie tweedaagse op een externe locatie samen met BmdB Ichthus. Twee 
scholen in verschillende ruimtes conform de coronarichtlijnen, maar digitaal verbonden. Een zeer inspirerend 
programma onder externe begeleiding en een digitale tour langs meerdere scholen. Aan het einde van de 
tweedaagse stond al een vrij duidelijk kader dat begin 2021 wordt uitgewerkt en de koers voor de komende 
jaren moet bepalen. 
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Naast alles rondom corona en het visietraject is er ook gewoon gewerkt aan de andere doelen uit ons jaarplan. 
Zo is er een nieuwe rekenmethode uitgezocht, is collegiale consultatie ingevoerd en hebben kindgesprekken 
plaatsgevonden. Natuurlijk hopen we nooit nog een jaar mee te maken met een wereldwijde pandemie, maar 
verder kijken we met een zeer goed gevoel terug op het jaar 2020. 
 
Bij de Bron/Van Damschool 

Missie  

In ons onderwijs staan we voor:  
1. Een duidelijke identiteit  

• Door invulling van het liefdesgebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf  
• Door het Evangelie van Jezus Christus centraal te stellen en uit te dragen als boodschap van genade en 

verzoening voor ieder mens  
• Door de Bijbel als Woord van God te gebruiken, als fundament voor ons onderwijs wat ons doen en 

laten doortrekt en richting geeft als gids  
• Door bij te dragen aan geloofsgroei  

 
2. Goed onderwijs  

• Door recht te doen aan de eigenheid van ieder kind  
• Door doelgericht te werken en uit te gaan van samenhang in aanbod  
• Door zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal te stellen  
• Door te leren en af te stemmen op de wereld om ons heen  
• Door gericht te zijn op de ontwikkeling van ieder kind  
• Door groei zichtbaar te maken door prestaties van kinderen te vergelijken met zichzelf (formatief 

evalueren)  
 
3. Persoonsvorming  

• Door bij te dragen aan de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied  
• In een veilige omgeving  
• Met oog voor talentontwikkeling (ontdekken, inzetten)  
• Vanuit normen en waarden  

  
4. Samenwerken  

• Omdat je alleen misschien sneller gaat, maar samen verder komt  
• Vanuit een gezamenlijke opdracht  
• Met alle stakeholders (ouders, kinderen, omgeving)  

 

Doelstellingen (uitwerking in leerteams van beide scholen) 

1. Groeigericht onderwijs: we halen meer uit de basis- en meergroep om de streefdoelen te bereiken met 
rekenen en begrijpend lezen. We verbeteren de tussen- en eindresultaten bij rekenen en begrijpend 
lezen door afstemming, leertijd en scholing. 

2. Thematisch/toekomstgericht onderwijs: implementatie van thematisch onderwijs voor de zaakvakken in 
samenhang met 21e eeuwse vaardigheden: onderzoekend & ontwerpend leren (invoering van 
Wetenschap & Technologie in 2020 op alle basisscholen), digitale geletterdheid: 
informatievaardigheden. 
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3. Passend onderwijs: het verkennen van de mogelijkheden om onderwijs meer passend te maken voor de 
praktijkleerling en verschillende talenten van alle leerlingen. 

 

Resultaten en ontwikkelingen 

We kunnen op basis van een toetsronde voor de coronaperiode en een verlate toetsronde in de coronaperiode 
nog geen betrouwbare conclusie trekken, wat betreft het behalen van de streefdoelen bij rekenen en 
begrijpend lezen. Het scholingstraject met de interne- en externe rekenspecialist is, voor wat betreft rekenen, 
met de invoering van Pluspunt 4 afgerond. Het traject voor begrijpend lezen is verplaatst naar 2021.  
De begeleide invoering van thematisch onderwijs voor de zaakvakken met de methode Blink Wereld (en 
daarmee ook het onderzoekend & ontwerpend leren), is deels belemmerd door de lockdown. De eerste 
ervaringen zijn echter positief. De keus is gemaakt om hiermee verder te werken in 2021.  
In de verkenning van de mogelijkheden om onderwijs meer passend te maken voor de praktijkleerling en 
verschillende talenten van kinderen, is het besluit genomen om talenturen uit te gaan werken met een eerste 
experiment in 2021.  

Vooruitblik 2021 

1. Groeigericht onderwijs: we halen meer uit de basis- en meergroep om de streefdoelen te bereiken met 
rekenen en begrijpend lezen. We verbeteren de tussen- en eindresultaten bij rekenen en begrijpend lezen 
door afstemming, leertijd en scholing. Speerpunt begrijpend lezen. 

2. Thematisch/toekomstgericht onderwijs: de leerlingen ontwikkelen reflectievaardigheden en vaardigheden 
voor zelfrapporterend leren m.b.v. een (digitaal) portfolio. 

3. Passend onderwijs: het verkennen van de mogelijkheden om onderwijs meer passend te maken op de 
verschillende talenten van alle leerlingen door experimenten met een talentuur. 
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2.5 Financiën 
 

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 en kernwaarden, 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. 
 
Treasury  
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van CNS Putten, namelijk het geven 
van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid het borgen van de financiële 
continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van: voldoende liquiditeit 
risicomijdende uitzettingen kosteneffectief betalingsverkeer beheersen en bewaken van financiële risico’s. In 
2020 hebben 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 betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn.  

 
Coronacrisis 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de Regeling 
jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed 
van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.  

Financieel gezien zijn er zowel extra kosten gemaakt als besparingen gerealiseerd. De schoonmaakkosten laten 
bijvoorbeeld een substantiële overschrijding zien. Een besparing die daar tegenover staat, is bijvoorbeeld de 
beperkte kosten die gemaakt zijn aan cultuureducatie. De coronacrisis heeft geen impact gehad op de 
meerjarenbegroting 2021-2025. 

Allocatie van middelen 
Het verdelen van de middelen naar de scholen gaat als volgt: per BRIN wordt de verdeling aangehouden conform 
de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op bestuursniveau wordt ontvangen, dan wordt bekeken door 
welke entiteit dit recht is ontstaan. Indien dit niet is vast te stellen, vindt verdeling plaats naar rato van de 
leerlingaantallen. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 

De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. De scholen dragen bij naar rato van 
de bekostiging. Dat wil dus zeggen dat een grotere school nominaal meer bijdraagt, maar de relatieve lasten even 
zwaar zijn. De lasten die bovenschools worden verantwoord, bestaan uit personeelslasten (onder andere 

https://cnsputten-live-ef328a09ae69420d986205bf-30f497f.divio-media.net/filer_public/9b/09/9b09c58c-8b32-454a-8c6f-0c8974ff3f78/treasurystatuut_cns.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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bestuurders, vervangers, secretariaat, zorgondersteuning en inzet voor de taalklas), overige personele lasten (met 
name bedrijfsgezondheidszorg, externe orthopedagoog en personeelsactiviteiten), huisvestingslasten (de kosten 
voor groot onderhoud worden tussen de scholen onderling gedragen) en overige instellingslasten (met name 
administratie- en advieslasten, accountantskosten en leermiddelen). 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
Indien er sprake is van ontvangsten vanwege onderwijsachterstanden, dan wordt een verdeling toegepast 
conform de schoolscores van het CBS. Er vindt geen herverdeling over andere scholen plaats. Hieromtrent heeft 
geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. Door de Ichthus, Van damschool en Huinen worden 
bijdragen voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Met deze extra middelen wordt de huidige formatie in 
stand gehouden. 

 

2.6 Risico’s en risicobeheersing 
 
Intern risicobeheersingssysteem  
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 jaar door de directie wordt opgesteld 
en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als 
mogelijk financiële risico’s onderkend 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. Hieruit blijkt de functiescheiding en is de overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van 
informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is 
daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Een 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 risico is het lerarentekort. Onze vereniging krijgt tot nu toe de formatie rond. Vervanging blijkt echter 
steeds lastiger te realiseren. Risico hierbij is dat bij het niet tijdig vinden van passend onderwijskundig personeel 
relatief duur extern personeel moet worden ingehuurd om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte 
en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 

Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan sterk 
fluctueren, hetgeen 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. Ook de mogelijkheid van interne 
overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. 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.  
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Onze organisatie 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. Deze modernisering gaat vermoedelijk in per 1 augustus 2022. 

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De deskundigheid van 
personeel speelt hier 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 om zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen is dat 
vanaf 2023 de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek dient te worden opgebouwd. De 
voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke 
manier moeten worden bepaald. Het effect van deze andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een 
substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen 
vermogen.  

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt 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 coronacrisis 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. 

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%. Naar aanleiding van de nieuw geïntroduceerde signaleringswaarde 
dient verkend worden of het gehanteerde risicoprofiel nog actueel is, of dat dit bijgesteld moet worden.  
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, en 
indien nodig acties te ondernemen om de impact van het betreffende 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.  
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3. Verantwoording van de financiën 
 

3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 

Staat van baten en lasten 

  
Realisatie 2019 

 
Realisatie 2020  Begroting 2020  

 
  

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  Verschil 
Baten 

 
 

 
      

Rijksbijdragen 
 

                7.566  
 

                7.865                   7.590             275  
Overige overheidsbijdragen 

 
                      1  

 
                      7                         7                -0  

Overige baten 
 

                   241  
 

                   257                      275              -18  
Totaal baten 

 
                7.808  

 
                8.129                   7.872             257  

 
 

 
 

      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

                6.545  
 

                7.177                   6.482             696  
Afschrijvingen 

 
                   177  

 
                   190                      188                 2  

Huisvestingslasten 
 

                   541  
 

                   579                      577                 2  
Leermiddelen 

 
                   345  

 
                   392                      346               46  

Overige instellingslasten 
 

                   366  
 

                   412                      389               23  
Totaal lasten 

 
                7.974  

 
                8.750                   7.982             769  

 
 

 
 

      

Saldo baten en lasten 
 

                  -166  
 

                  -621                     -109            -512  
 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                      6  
 

                      5                         8                -2  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                 -160  
 

                 -616                    -102           -514  

 
 

 
 

      

Bestemmingsreserve 
 

                 -256  
 

                  256                        -               256  
 

 
  

 
        

Genormaliseerd resultaat 
 

                 -416  
 

                 -359                    -102            -258  

 
        

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 2019  Realisatie 2020  Begroting 2020  Verschil 
Prins Willem Alexanderschool                69.394                 15.433                 27.634        -12.201  
BmdB "Ichthus"               -62.698                  -1.846                 12.042        -13.888  
BmdB "Diermen"                 -8.926                -13.380                   1.801        -15.181  
Van Damschool               -10.606                 17.099                 37.349        -20.250  
BmdB "Bij de Bron"                 -1.342                -10.963                -14.568           3.605  
BmdB "De Akker"                53.398               -147.609                -38.711      -108.898  
BmdB "Huinen"                21.918                -24.648                -23.455          -1.193  
BmdB "Steenenkamer"                  5.305                -26.370                -19.176          -7.194  
BmdB "De Schuilplaats"                  2.856                -11.723                 27.789        -39.512  
Bestuursbureau              -228.567               -410.782               -112.364      -298.418  
Vereniging                 -2.990                  -2.538                        -            -2.538  
Private middelen scholen                  2.635                   9.057                        -             9.057  
Totaal            -159.625             -608.269             -101.659    -506.610  
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Algemeen 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed op de exploitatie van 2020 heeft, is de besluitvorming rondom het 
afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 een 
nieuwe cao afgesloten, waarin diverse verhogingen van salarissen waren opgenomen. De afspraken in deze cao 
hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 en 2020. De opbrengsten om deze hogere 
salarissen te kunnen doen zijn namelijk grotendeels in 2019 ontvangen, terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt. 
Het matchen van deze opbrengsten en kosten is vanwege wet- en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect 
hierdoor is geweest dat het resultaat van 2019 een veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort in het 
verslagjaar 2020 weer terugkomt. Dit is ook zichtbaar aangezien het netto resultaat van 2019 een positievere en 
het resultaat van 2020 veel negatiever uitkomt dan dat was begroot. De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel 
‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie voor beide jaren is geweest en wat de resultaten zouden 
zijn geweest als de baten gematcht hadden kunnen worden met de daarbij behorende kosten. Het 
genormaliseerde resultaat kan daardoor het beste worden vergeleken met de begroting.  

Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 heeft als oorzaken dat er in de baten meer ontvangsten zijn 
geweest door hogere indexaties. De hogere loonkosten die zichtbaar zijn, worden voor een groot deel veroorzaakt 
door de nieuw afgesloten cao. Genoemde afwijkingen zijn ook voor een aanzienlijk deel de verklaring voor de 
afwijking realisatie-begroting.  

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 275.000 euro. De indexatie van de reguliere rijksbijdragen is 
239.000 euro geweest. De indexaties zijn ontvangen vanwege hogere loonkosten. Tevens is hierin de compensatie 
voor de verhoogde pensioenlasten meegenomen. Aan werkdrukgelden zijn uiteindelijk 4.000 euro aan lagere 
inkomsten geweest. Verder viel de groeibekostiging 7.000 euro lager uit. De overige verschillen bestaan uit hogere 
baten voor passend onderwijs/zorgarrangementen (20.000 euro), een coronasubsidie (9.000 euro), hogere 
gelden voor onderwijsachterstandenbeleid (7.000 euro), subsidie vanwege onderwijsassistenten die studeren 
voor leerkracht (6.000 euro) en een hogere ontvangst vanwege subsidies studieverlof van 5.000 euro.  

Er is een gemeentelijke bijdrage voor de gymzaal ontvangen welke ook was begroot.  

De overige baten komen 18.000 euro lager uit dan begroot. De private baten zijn 33.000 euro lager dan begroot. 
Overigens staan hier ook lagere kosten tegenover. Ook de bijdragen kinderopvang en steunstichting aan het 
bestuursbureau zijn lager dan begroot. Tegenover deze lagere inkomsten zijn hogere baten zichtbaar voor huur, 
vergoedingen voor ‘de gezonde school’, vrijval OIDS subsidie en hogere bijdragen PET (Puttens Expertise Team) 
waar ook hogere loonkosten voor zijn gemaakt.  

De personele lasten komen op totaalniveau 696.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 498.000 euro heeft dit 
betrekking op loonkosten en op de overige personele lasten is een overschrijding van 198.000 euro zichtbaar. 
Deze verschillen kennen de volgende verklaringen: 

o De overschrijding wordt verklaard vanwege de cao wijziging. Aangezien de cao met terugwerkende kracht 
is ingegaan is er in 2020 loon betaald wat nog betrekking had op 2019. Binnen deze indexatie zijn ook 
gestegen lonen, pensioenpremies en overige indexaties meegenomen. Hier staan hogere rijksbijdragen 
tegenover, en deels de ontvangsten van 2019; 

o In de inzet zijn afwijkingen zichtbaar. Daarnaast zijn er ook extra kosten geweest vanwege betaalde 
transitievergoedingen. De extra kosten die hierdoor zijn ontstaan worden echter grotendeels 
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gecompenseerd door een besparing in de vervangingslasten. Per saldo zijn de kosten en baten hiervan 
vrijwel gelijk aan elkaar; 

o De overige personele lasten laat een overschrijding van 198.000 euro zien. Naast onderlinge 
verschuivingen zitten de meerkosten voornamelijk in de kosten voor extern personeel. Hier is vervanging 
voor leerkrachten en directie zichtbaar. Met name de kosten voor interim directie op De Akker geven een 
afwijking (148.000 euro). 
 

De afschrijvingen zijn vrijwel conform begroting en komen 2.000 euro hoger uit.  

Ook de huisvestingslasten laten slechts een beperkte afwijking zien. Hoewel de schoonmaakkosten (corona) 
substantieel hoger uit zijn gekomen, wordt dit gecompenseerd door lagere lasten voor energie. De dotatie 
voorziening groot onderhoud geeft een lagere dotatie dan begroot. Binnen de doorrekening is ook onderhoud 
van de peuterspeelzaal opgenomen dat wordt doorbelast.  

Het tekort van 46.000 euro bij de leermiddelen geeft in de jaarrekening een ‘verschoven’ beeld. Aan licenties 
leermiddelen is 161.000 euro begroot. De realisatie van de licenties zijn uiteindelijk verwerkt onder zowel licenties 
leermiddelen en licenties overige. Laatstgenoemde zijn echter verwerkt onder de computerkosten, zodat het lijkt 
dat dit een grote overschrijding geeft. Per saldo laten zowel de computerkosten als de kosten voor het 
onderwijsleerpakket en de kopieerkosten een overschrijding zien, die per saldo zorgen voor de genoemde 
overschrijding.  

De overige instellingslasten tonen een overschrijding van 23.000 euro. Onder de overige baten is reeds 
geconcludeerd dat er minder private baten zijn geweest. Hier staat tegenover dat er ook minder private kosten 
zijn geweest. Ook de kosten voor de schoolkrant, medezeggenschapsraad en cultuureducatie laten een veel 
lagere realisatie zien. Daar staan overschrijdingen tegenover van abonnementen en  advieskosten. Onder 
laatstgenoemde zijn met name kosten verwerkt van Turnaround en M. van den Brink.  

De rentebaten zijn 2.000 euro lager uitgekomen dan begroot.  

Balans 

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

 

ACTIVA 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa 

 
        -   

 
        -   

 
        -   

Materiële vaste activa 
 

     1.156  
 

     1.182  
 

     1.094  

Financiële vaste activa 
 

       207  
 

       207  
 

       215  

Totaal vaste activa 
 

     1.362  
 

     1.389  
 

     1.309  

       
Voorraden 

 
        -            -   

 
        -   

Vorderingen 
 

       726  
 

       534  
 

       523  

Liquide middelen 
 

     3.614  
 

     4.614  
 

     4.393  
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Totaal vlottende activa 
 

     4.340  
 

     5.148  
 

     4.916  

       
Totaal activa 

 
     5.702  

 
     6.537  

 
     6.225  

       
PASSIVA 

 
Ultimo 2020 

 
Ultimo 2019 

 
Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
     3.067  

 
     3.426  

 
     3.841  

Bestemmingsreserves publiek 
 

        -   
 

       256  
 

        -   

Bestemmingsreserves privaat 
 

       44  
 

       45  
 

       45  

Bestemmingsfonds publiek 
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Bestemmingsfonds privaat 
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Eigen vermogen 
 

     3.111  
 

     3.727  
 

     3.886  

       

Voorzieningen 
 

     1.713  
 

     1.642  
 

     1.560  

Langlopende schulden 
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Kortlopende schulden 
 

       878  
 

     1.168  
 

       778  

       

Totaal passiva 
 

     5.702  
 

     6.537  
 

     6.225  

 

Het resultaat 2020 is positiever ten opzichte van het voorgaande jaar als het genormaliseerde resultaat wordt 
vergeleken met de begroting. De materiële kosten liggen in lijn met vorig jaar (huisvestingskosten vanwege extra 
schoonmaakkosten wel afwijkend). De afwijkingen op de begroting zijn reeds benoemd.  

In 2020 is er voor 163.930 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 339.000 euro. 
Er is in 2020 een bedrag van 190.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gedaald. De 
gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

ICT 85.093 euro 

Inventaris en apparatuur 53.272 euro 

Leermiddelen 13.065 euro 

Overige materiële vaste activa 12.500 euro 

Totaal 163.930 euro 

 

De investeringen in ICT hebben met name betrekking op Chromebooks en kliksafe filters. Binnen inventaris en 
apparatuur zijn aanschaffingen zichtbaar voor touchscreens en wat kleinere activa zoals meubilair. De 
investeringen in leermiddelen bestaan uit Eduforce (levelwerkbox), Bingel, Wereld in getallen enz. Aan overige 
materiële vaste activa zijn nog zichtbaar; inrichting schoolplein Diermen en Gymtoestellen.  
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De reserves zijn met afgerond 616.000 euro gedaald, wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen 
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke en private reserves. Het tekort dat dit jaar in het 
resultaat is ontstaan door de verwerking van de cao is verminderd op de in 2019 gevormde publieke 
bestemmingsreserve.  

De voorzieningen zijn toegenomen. Aan de voorziening groot onderhoud is 189.000 euro gedoteerd en is er bijna 
114.000 euro onttrokken (met name renoveren toiletgroepen, kozijnen, zonwering enz.). Daarnaast is er op basis 
van het personeelsbestand een voorziening voor jubileumuitkeringen.  

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

Leerlingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende verwachte 
leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Onderbouw totaal 560 572 569 581 568 553 

Bovenbouw totaal 623 602 593 575 566 583 

Totaal 1183 1174 1162 1156 1134 1136 

 

 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. 
Het leerlingaantal is afgelopen jaren, behoudens wat schommelingen, dalend geweest. De komende jaren is 
rekening gehouden met een verdere daling naar circa 1.135 leerlingen. De instroom geeft een reële verwachting 
weer, maar is lastig in te schatten.  

FTE 

Functiecategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Directie 6,89 6,44 6,39 6,56 6,21 5,71 

Leerkracht 69,62 69,89 65,90 63,64 62,13 61,11 

Onderwijsondersteunend personeel 14,79 13,47 13,65 13,77 13,66 13,37 

Schoonmaak 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Vervanging eigen rekening 0,18 0,00 2,62 2,45 2,45 2,45 

1100

1200

1300

1400

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Verloop leerlingaantal



37 

 

Totaal 91,87 90,17 88,94 86,79 84,83 83,02 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de verwachting van de 
komende jaren. Er is in de komende jaren reeds rekening gehouden met een fictieve, maar wel substantiële 
formatieve vermindering om financieel gezien ook uit te blijven komen. Dit zal uiteindelijk van jaar tot jaar worden 
vastgesteld en hangt van meerdere factoren af (ontwikkeling GGL, nieuwe bekostiging, extra gelden, ontwikkeling 
definitief aantal leerlingen enz.).  

Staat van baten en lasten 

  
Realisatie 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

  
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

Baten 
        

Rijksbijdragen 
 

      7.865         7.903           7.791         7.783  

Overige overheidsbijdragen 
 

        7              7              7             7  

Overige baten 
 

        257           374             380           381  

Totaal baten 
 

      8.129         8.284           8.178         8.170  

         

Lasten 
 

       

Personele lasten 
 

      7.177         6.785           6.671         6.593  

Afschrijvingen 
 

        190           200             211           199  

Huisvestingslasten 
 

        579           563             563           563  

Leermiddelen 
 

        392           397             395           395  

Overige instellingslasten 
 

        412           482             475           476  

Totaal lasten 
 

      8.750         8.427           8.315         8.225  

         

Saldo baten en lasten 
 

       -621          -143            -137           -55  

         

Saldo fin. baten en lasten 
 

          5             8              8             8  

         

Nettoresultaat 
 

       -616          -136            -130           -48  

 
        

Genormaliseerd resultaat 
 

       -359  
 

       -136  
 

         -130  
 

        -48  

 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 
investeringen de komende jaren. 
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Het overzicht laat de komende jaren een afnemend tekort zien. Het uitgangspunt is dat de schoolbegrotingen 
rond de nullijn uit zou moeten komen. Voor 2021 en 2022 is een overgangsperiode voorzien waarna de begroting 
rond de nullijn uit zal moeten komen. Uiteindelijk zal van jaar tot jaar nader worden bepaald of de omvang van 
de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 
begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.  

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting is de ontwikkeling van de leerlingaantallen in 
combinatie met de benodigde formatie. Ook het mogelijk fuseren van 2 scholen wordt verder uitgewerkt.  

Balans 

ACTIVA 
 

Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Immateriële vaste activa 

 
        -            -            -            -   

Materiële vaste activa 
 

     1.156        1.348        1.495        1.452  

Financiële vaste activa 
 

       207          207          207          207  

Totaal vaste activa 
 

     1.362        1.554        1.701        1.659  

         
Vorderingen 

 
       726          659          659          659  

Liquide middelen 
 

     3.614        2.852        2.579        2.677  

Totaal vlottende activa 
 

     4.340        3.511        3.238        3.336  

         
Totaal activa 

 
     5.702        5.065        4.939        4.995  

         
         

PASSIVA 
 

Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Algemene reserve 

 
     3.067        2.954        2.825        2.777  

Best. reserve publiek 
 

        -            -            -            -   

Best. reserve privaat 
 

       44          45          45          45  

Eigen vermogen 
 

     3.111        2.999        2.870        2.822  

         
Voorzieningen 

 
     1.713        1.216        1.220        1.323  

Langlopende schulden 
 

        -            -            -            -   

Kortlopende schulden 
 

       878          850          850          850  

         
Totaal passiva 

 
     5.702        5.065        4.939        4.995  
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Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is gebaseerd op 
de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting ten 
tijde van de begroting in het najaar 2020. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn 
ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren zullen stijgen door de begrote 
investeringen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; schoolpleinen, meubilair, methodes 
zoals taal en lezen, kasten, investeringen rondom nieuwbouw en chromebooks  

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening 
groot onderhoud laat een afnemend beeld zien door de geplande onttrekkingen in de komende jaren die hoger 
liggen dan de dotaties.  

3.3 Financiële positie 

Kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2019 en 2020, worden tevens de 
begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 

 

Kengetal Norm 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquiditeit 2,00 4,41 4,94 4,13 3,81 3,92 

Solvabiliteit 0,50 0,57 0,55 0,59 0,58 0,56 

Rentabiliteit n.v.t. -2,04% -7,57% -1,64% -1,59% -0,58% 

Huisvestingsratio <10% 6,84% 6,67% 5,70% 6,87% 6,95% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15% 33,63% 24,86% 20,90% 17,65% 17,60% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 38,12% 26,43% 22,57% 19,28% 19,18% 

Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde <1 2,86 2,03 1,71 1,50 1,50 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen aan de gestelde adviesnormen. De organisatie kan dus zowel op de korte 
als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen.  

De rentabiliteit is dit jaar evenals in 2019 negatief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Uiteraard kunnen 
er redenen zijn om hiervan af te wijken. Het is wel zaak om de verhouding tussen de rentabiliteit en de buffers 
goed te monitoren.  

De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval aangezien 
de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud.  

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen van 
financiële calamiteiten. Hiervoor geldt een eigen gestelde norm van 15%. Deze norm is in beginsel te hoog om 
alleen als calamiteitenbuffer te dienen. Eventueel spaarvermogen is uiteraard toegestaan en mag worden 
aangehouden. Er dient zo mogelijk wel een onderscheid in deze twee waardes aangebracht te worden. 
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De signaleringwaarde is te hoog. Naast een risicobuffer kunnen er echter ook nog andere redenen zijn om meer 
vermogen aan te houden. In de volgende alinea wordt hier nog wat verder op ingegaan aangezien de 
signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht. 

Signaleringswaarde 

In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde boven de maximale waarde ligt. Onze organisatie houdt 
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor wordt 15% aan weerstandsvermogen als 
streefwaarde aangehouden. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit 
van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de 
volgende doeleinden: 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig betaalpatroon 
van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging vervalt deze vordering en 
zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze vordering betreft een bedrag van 
372.000 euro; 

o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe systematiek. Dit 
zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van de voorziening benodigd 
is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog niet exact bekend maar kan 
substantieel zijn; 

o Eventuele spaardoelen zijn (nog) niet afzonderlijk in kaart gebracht.  

Reservepositie 

Uit de begroting blijkt reeds een substantiële afname van de aanwezige financiële ruimte. In voorgaande 
paragraaf is hieromtrent reeds een en ander toegelicht. Daarnaast wordt de komende jaren specifieker bepaald 
wat nodig is als risicobuffer, welke spaardoelen er zijn waar vermogen voor wordt aangehouden en of het daarbij 
gewenst of nodig is om verder vermogen af te bouwen.  
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Bijlage 1 
 
Jaarverslag Raad van Toezicht CNS Putten 
 
Algemeen 
CNS Putten werkt met een gescheiden Raad van Toezicht en College van Bestuur. Taken en bevoegdheden zijn 
statutair en reglementair vastgelegd. Deze reglementen zijn onder meer gebaseerd op de Code Goed Bestuur 
primair onderwijs. 
 
De Raad van Toezicht heeft een aantal wettelijke taken: 

• Leden van het College van Bestuur aanstellen; 
• Goedkeuren van begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan; 
• Controleren op naleven van de wet door het bestuur en de Code goed bestuur; 
• Controleren of onderwijsgeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed; 
• Accountant aanstellen; 
• Verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag. 

 
De RvT neemt kennis van wat er binnen de vereniging speelt. Instrumenten hiervoor zijn, naast de reguliere 
managementrapportages, de schoolbezoeken samen met het College van Bestuur en het overleg met de GMR.  
 
Leden 
De RvT wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Op basis van de statutaire bepaling ten aanzien 
van de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht waren de volgende leden aftredend en 
niet herkiesbaar: mevrouw K. Bloed en mevrouw D. Ruiter, de heer E. van de Kamp en de heer J. van Winkoop. 
In verband met de overgang naar een de nieuwe bestuursstructuur met een enkele bestuurder heeft de ALV 
ingestemd met het voorstel de zittingsduur van de heer J. van Winkoop met een jaar te verlengen. Als nieuw lid 
van de Raad van Toezicht wordt de heer G.J. Angenent verkozen. 
 
Intern toezichtsorgaan 
De leden van de Raad van Toezicht vormen het intern toezichtsorgaan. In 2020 was de samenstelling van de 
Raad van Toezicht als volgt: 

- de heer J.G. van den Brandhof (voorzitter) 
- de heer J. van Winkoop (secretaris) 
- de heer L.W.J. Schaap  
- de heer H. Bulten 
- de heer J.M. Quist 
- de heer H. Lokhorst  
- mevrouw J.M. Schreuder-Bronkhorst 
- de heer E. van de Kamp (afgetreden november 2020) 
- mevrouw K. Bloed-van Ginkel (afgetreden november 2020) 
- mevrouw D.J. Ruiter-Zetzema (afgetreden november 2020) 
- de heer G.J. Angenent (aangetreden november 2020) 

 
Nevenfuncties (onbetaald) 
Een deel van de Raad van Toezicht heeft tevens zitting in de Raad van Toezicht van CNS Kinderopvang. Dat zijn 
de heren Van den Brandhof (voorzitter), Van Winkoop (secretaris) en Schaap. Daarnaast zijn de heer Schaap en 
de heer Quist ook bestuurslid van de Stichting Steunfonds Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Putten.  
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In afwijking van de governancecode is omwille van de privacy van de leden van de Raad van Toezicht de 
vermelding van de (on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. 
 
De RvT-leden ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van € 200. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester ontvangen jaarlijks een vergoeding van €550.  
 
Vergaderingen 
In het verslagjaar 2020 heeft de RvT zes keer vergaderd. De Raad Van Toezicht heeft één keer vergaderd zonder 
het College van Bestuur, en daarbij gesproken over het eigen functioneren, de mogelijkheden om de 
toezichthoudende rol te versterken, de Code Goed Bestuur en de kandidaatstelling. Daarnaast heeft in 2020 vijf 
keer een gezamenlijk overleg plaatsgevonden van de RvT en het College van Bestuur.  
De agenda van de RvT-vergaderingen werd voorbereid door de voorzitter, secretaris en het College van Bestuur. 
De agendaonderwerpen worden voor een belangrijk deel bepaald door de jaaragenda.  
 
Toezicht 
Belangrijke onderwerpen zijn het toezicht op de doelmatige besteding van de financiële publieke middelen en 
de daaraan gekoppelde kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht op de doelmatige besteding van de financiële 
middelen is ingebed in de planning en controlcyclus. Daarbij is de begroting 2021, gekoppeld aan de 
strategische doelstellingen, goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2019 is goedgekeurd.  
 
De RvT heeft bij het financiële toezicht met nadruk aandacht gevraagd voor het realiseren van de strategische 
doelstellingen en realisatie van een nullijn. Vanuit de kwartaalrapportages wordt toezicht gehouden op de 
uitnutting van de begroting.  
Op basis van de Managementrapportage zijn onder andere de onderwijsresultaten, samenwerking met andere 
besturen in het kader van passend onderwijs, de kwaliteitszorg en huisvesting besproken. 
 
Resultaten van ons handelen 
De toezichthouder is inhoudelijk betrokken bij proces van het opstellen van het strategisch beleid en geeft 
daarmee richting aan de strategie. De toezichthouder geeft aan hoe hij wil worden gerapporteerd. Daarbij 
wordt sterk gestuurd op het realiseren van een financiële nullijn op de operationele inzet van beschikbare 
middelen over een meerjaarlijkse periode. Daarvoor is een aanpassing doorgevoerd op het bestuur, waarbij is 
overgegaan naar een éénhoofdig bestuur. Als opdracht aan de bestuurder is aangegeven dat de directeuren een 
eindverantwoording dienen te dragen voor hun eigen scholen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de vereniging als geheel. Voor dit transitietraject zijn door de nieuwe bestuurder een aantal stappen gezet. 
 
Wijze van ondersteuning bestuur 
De toezichthouder houdt per kwartaal een evaluatie met de bestuurder over inzet en resultaten. De 
toezichthouder stelt samen met de bestuurder de agenda van elke vergadering van de RvT af. De RvT is 
betrokken bij de sollicitatieprocedures en geeft advies over alle domeinen en de inbedding in de lokale 
gemeenschap. 
 
Bemensing en continuïteit 
Veel aandacht is gegeven aan de bemensing en continuïteit van de Commissie van Bestuur en de samenwerking 
tussen CvB en directeuren. Op basis van het onderzoek van de externe adviseur in 2019 is gekozen voor een 
éénhoofdig bestuur. Hiervoor is een nieuwe bestuurder aangetrokken. Er is veel aandacht besteed aan de 
samenwerking met de nieuwe bestuurder. 
  



43 

 

De RvT heeft het verslag van de accountant en de bevindingen besproken en de CvB opdracht gegeven deze 
bevindingen op te volgen. De bestuurder heeft naast de bestuursfunctie van CNS Putten een bestuursfunctie bij 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn. 
 
Verantwoording 
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft de RvT aan de leden verantwoording afgelegd over het 
gevoerde beleid. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag. 
 
Jan-Gijsbert van den Brandhof, voorzitter 
Jannes van Winkoop, secretaris 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.155.540   1.181.836   
Financiële vaste activa 206.750     207.200     

1.362.290      1.389.036      

Vlottende activa
Vorderingen 725.799     534.185     
Liquide middelen 3.613.732   4.613.579   

4.339.531      5.147.764      

Totaal 5.701.820      6.536.800      

PASSIVA

Eigen vermogen 3.110.798      3.726.503      

Voorzieningen 1.713.243      1.641.867      

Kortlopende schulden 877.780         1.168.430      

Totaal 5.701.820      6.536.800      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20192020

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

 

Baten
Rijksbijdragen 7.865.018      7.590.261      7.566.125    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 6.820            7.000            526             
Overige baten 257.300         275.233         241.249       

Totaal baten 8.129.137      7.872.494     7.807.900    

Lasten
Personeelslasten 7.177.439      6.481.600      6.544.788    
Afschrijvingen 190.225         188.419         176.656       
Huisvestingslasten 579.275         577.350         540.904       
Overige lasten 803.340         734.284         711.429       

Totaal lasten 8.750.279      7.981.653     7.973.777    

Saldo baten en lasten 621.141-         109.159-       165.878-       

Financiële baten en lasten 5.436            7.500           6.254          

RESULTAAT BOEKJAAR 615.705-         101.659-       159.624-       

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2020 ad € -615705 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 358.433-         
Bestemmingsreserves publiek 256.355-         
Bestemmingsreserves privaat 918-               

Totaal 615.705-       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2020 Begroting 2020 2019
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 621.141-     165.878-     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 190.225     176.656     
- Mutaties van voorzieningen 71.376       81.856       

261.601     258.512     

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 191.614-     11.203-       
- Mutaties kortlopende schulden 290.649-     389.937     

482.263-     378.734     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 841.803-     471.368     

Ontvangen interest 5.436         6.254         

Totaal 5.436         6.254         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 836.367-     477.622     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 163.930-     264.349-     
Mutaties overige financiële vaste activa 450           7.500         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 163.480-     256.849-     

Mutatie van liquide middelen 999.847-     220.773     

2020 2019
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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.

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 - 50 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 4 - 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 9
Docentenset 10 Software bij methoden 9
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden 5 Zonnepanelen -

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 2020-2021 dat betrekking heeft op 2020 en de in 2020 ontvangen bedragen.

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

6 juli 2021
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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.

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.

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.

Ministerie van OCW
Hieronder zijn de niet-bestede  bedragen van geoormerkte gelden opgenomen, die wegens het verstrijken van 
de bestedingstermijn dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 
waarop deze betrekking hebben.

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 

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot 
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.
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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 93,2%. 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 

1-1-2020 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2020 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 208.518          36.883            171.635           -                    -                    4.186              167.449          208.518          41.069           

Inventaris en apparatuur 1.937.841       1.223.775       714.067           138.366          2.936             130.092          719.404          1.856.648       1.137.243       
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 759.566          463.432          296.134           25.563           4.266             48.745            268.686          613.929          345.242          

Totaal 2.905.925       1.724.089       1.181.836        163.930          7.202             183.023          1.155.540       2.679.094       1.523.555       

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 219.559          216.623          2.936              
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 171.200          166.935          4.266              

Totaal 390.760          383.558          7.202              

Toelichting materiële vaste activa

Boekwaarde 
1-1-2020

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2020

Langlopende effecten * 200.000          -                    -                    -                    200.000          
Overige vorderingen (stichting Snappet) ** 7.200             -                    450                -                    6.750             

Totaal 207.200          -                    450                -                    206.750          

* Langlopende effecten
Boekwaarde 

1-1-2020 Investeringen
Des-

investeringen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2020

Obligaties 200.000          -                    -                    -                    200.000          

Totaal 200.000          -                    -                    -                    200.000          

Toelichting financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

* In 2021 zijn de obligaties verkocht.
** Dit betreft een borgsom die betaald is voor het gebruik van 45 tablets.

De investering onder 'gebouwen en terreinen' zijn uit private middelen gefinancierd. 

51



Vorderingen

Debiteuren 28.058            34.840           
OCW/EZ 371.559          314.366          
Gemeenten en GR's 136.705          27.943           
Overige vorderingen 67.681            49.283           

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 120.628          102.267          
  Overige overlopende activa              1.168 5.486             
Overlopende activa 121.796          107.752          

Totaal 725.799          534.185          

Liquide middelen

Kasmiddelen 10.680           9.862             
Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.603.051       4.603.717       

Totaal 3.613.732        4.613.579       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 3.425.531       358.433-          -                    3.067.098       

3.425.531       3.067.098       

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 256.355          256.355-          -                    -                    

256.355          -                    

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 44.617           918-                -                    43.700           

44.617           43.700           

Totaal 3.726.503       615.705-          -                    3.110.798       

Stand per 31-12-2020Stand per 1-1-2020

2020 2019

2020 2019

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 65.056             -                    -                    3.630              61.426           -                    61.426           
Voorziening voor groot onderhoud 1.576.811        188.900          113.894          -                    1.651.816       609.873          1.041.943       

Totaal 1.641.867        188.900          113.894          3.630              1.713.243       609.873          1.103.370       

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 65.056             -                    -                    3.630              61.426           -                    61.426           

65.056             -                    -                    3.630              61.426           -                    61.426           

Kortlopende schulden

Crediteuren 175.205          221.287          
Schulden aan OCW/EZ * 6.679              347.115          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 268.228          260.500          
Schulden ter zake van pensioenen 116.772          85.291           
Kortlopende overige schulden 36.035            8.245             

602.918          922.439          

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 45.154           22.712           
  Vakantiegeld en -dagen 205.545          209.016          

Overlopende passiva 274.862          245.992          

Totaal 877.780          1.168.430       

2020 2019
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

Lerarenbeurs 19/20 2019-2020

Lerarenbeurs 20/21 2020-2021
Inhaal en 
ondersteuningsprogramma 
20/21

IOP2-40862-PO 16-10-2020

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 -                  -                -                -                 -                -                -                

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 7.135.106       6.916.097       6.771.167       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 34.143           19.147           20.822           
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 278.820         258.481         363.651         

312.963         277.628         384.474         
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 416.949         396.536         410.484         

Totaal 7.865.018       7.590.261       7.566.125       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Overig 6.820             7.000             526                

6.820             7.000             526                

Totaal 6.820             7.000             526                
 

Overige baten

Verhuur 11.111           4.300             10.946           
Ouderbijdragen 12.443           14.700           14.778           

Overige
  Verenigingsbaten 40.528           77.033           73.142           
  Overige baten personeel 159.100         126.000         95.651           
  Overige 34.120           53.200           46.733           

233.747         256.233         215.525         

Totaal 257.300         275.233         241.249         

2020 Begroting 2020 2019
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2020 Begroting 2020 2019
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 5.084.242       4.725.615       4.740.049       
Sociale lasten 895.072         758.804         862.612         
Premies Participatiefonds -                    -                    4.385             
Premies VFGS 178.582         141.136         164.790         
Pensioenlasten 769.971         613.520         713.958         

6.927.868       6.239.075       6.485.794       

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 3.630-             -                    10.838           
Personeel niet in loondienst 277.311         89.000           239.867         

Overige
  (Na)scholingskosten 99.739           99.500           102.120         
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 29.148           47.500           49.350           
  Kosten werving personeel 16.962           2.000             5.205             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 60.653           45.000           49.566           
  Representatiekosten personeel 30.063           27.000           22.976           
  Overige 17.818           20.350           12.867           
Totaal overige 254.383         241.350         242.084         

528.064         330.350         492.789         

Af: uitkeringen 278.493-         87.825-           433.795-         

Totaal 7.177.439       6.481.600       6.544.788       

Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 94 FTE. (2019 99)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 4.186             4.533             4.186             
Inventaris en apparatuur 133.028         129.825         119.599         
Andere vaste bedrijfsmiddelen 53.011           54.061           52.871           

Totaal 190.225         188.419         176.656         

Huisvestingslasten

Huur 49                  -                    70                  
Onderhoud 14.870           19.500           9.007             
Energie en water 117.899         140.000         120.440         
Schoonmaakkosten 234.521         199.300         211.739         
Belastingen en heffingen 12.687           13.400           15.570           
Dotatie voorziening onderhoud 188.900         200.000         176.500         
Bewaking/beveiliging 9.668             4.400             7.300             
Overige 679                750                278                

Totaal 579.275         577.350         540.904         
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2020 Begroting 2020 2019
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 119.833         115.700         98.542           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 12.425           10.000           15.588           
Telefoon- en portokosten e.d 15.179           14.500           14.135           
Kantoorartikelen 1.562             600                557                
Verenigingslasten 48                  -                    106                
Bestuurs-/managementondersteuning 41.939           7.500             22.468           
Overige 247                -                    1.144             

191.235         148.300         152.539         
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 5.783             8.500             7.629             

5.783             8.500             7.629             
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 207.493         288.500         196.047         
Computerkosten 124.176         11.000           98.262           
Kopieer- en stencilkosten 55.503           46.000           46.313           
Overige lasten 4.687             -                    4.789             

391.859         345.500         345.411         
Overige
Kantinekosten 11.122           10.850           9.121             
Cultuureducatie 6.140             10.500           8.066             
Schoolkrant 1.929             18.950           9.303             
Abonnementen 21.077           13.450           15.711           
Verzekeringen 3.122             3.350             2.748             
Medezeggenschapsraad 1.654             5.050             1.371             
Overige 169.419         169.834         159.532         

214.463         231.984         205.851         

Totaal 803.340         734.284         711.429         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 12.425           10.000           15.588           

Accountantslasten 12.425           10.000           15.588           

Financiële baten en lasten

Rentebaten 5.436             7.500             6.254             

Totaal 5.436             7.500             6.254             
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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     

31-12-2020

Resultaat jaar 
2020

Omzet Art. 2:403 BW  
ja/nee

Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

1.
Stichting Kinderopvang 

Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs 

Putten

Stichting Putten nee nee nee nee n.v.t. nee

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. Zeeluwe Stichting Hardewijk nee nee nee n.v.t.

3.
St. Samenwerkingsverband 

Passend
Onderwijs Apeldoorn Stichting Apeldoorn nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 6

Bedragen x € 1

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur-
bestuurder

Directeur-
bestuurder

College van 
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/10 01/01 - 31/10 01/09 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0                      1,0                         1,0                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja ja ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 55.189 € 74.846 € 29.976
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.932 € 11.898 € 5.633
Subtotaal € 64.121 € 86.744 € 35.609

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 109.639 € 105.023 € 44.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging € 64.121 € 86.744 € 35.609

WNT-verantwoording 2020 - Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs 

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 scholen voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs  van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse B, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 132000. 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.

L Hubregtse C.J. Visser C. van der 
Velden
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Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur-
bestuurder

Directeur-
bestuurder NVT

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 1,0                      1,0                         
Dienstbetrekking (ja/nee) ja ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 76.241 € 94.174
Beloningen betaalbaar op termijn € 13.738 € 16.426
Subtotaal € 89.979 € 110.600

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 127.000 € 127.000
Bezoldiging € 89.979 € 110.600

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020
Naam topfunctionaris Functie(s)
L.W.J. Schaap Penningmeester
G.J. Angenent Lid
E. van de Kamp Lid Gestopt in 2020
H. Lokhorst Lid Gestopt in 2020
K. Bloed van Ginkel Lid Gestopt in 2020
D.J. Ruiter - Zetsema Lid Gestopt in 2020
J.G. van den Brandhof Voorzitter
J.M. Schreuder - Bronkhorst Lid
J. van Winkoop Secretaris
H. Bulten Lid
J.M. Quist Lid

Bedragen x € 1

Gegevens 2020
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband Directeur-bestuurder
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020 2020
 Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband € 35.501 € 38.000

Individueel toepasselijk maximum € 75.000 € 70.297

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband € 35.501 € 38.000

Waarvan betaald in 2020 € 35.501 € 38.000
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Directeur-bestuurder

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

L Hubregtse C.J. Visser

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Betreffende schoonmaak is er een jaarlijks contract aangegaan met Evers Schoonmaakbedrijf V.O.F., totaalbedrag 
EUR 13.540,- per maand. Dit contract is stilzwijgend verlengd.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Per 1-8-2019 zijn alle kopieermachines ondergebracht is een huurovereenkomst voor de looptijd van 72 maanden. 
Totaalbedrag van EUR 33.780 (excl. BTW) op jaarbasis. Verhuurder van de copieermachines is BNP Paribas Leasing 
Solutions N.V.
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen 

voor Christelijk Nationaal Onderwijs

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 

Scholen voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Putten 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 Scholen voor Christelijk Nationaal Onderwijs op 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 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 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020

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 Scholen voor 

Christelijk Nationaal Onderwijs 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 2020 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 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 bestuursverslag; 

 overige gegevens.

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 2020 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 2020 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 2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 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 2020. 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. 

De raad van toezicht 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 2020, 

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 de raad van toezicht 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. 

Zwolle, 6 juli 2021

Van Ree Accountants

w.g.

R. van der Weerd RA MSc
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE PR. WILLEM ALEXANDER

Baten

Rijksbijdragen      631.580 601.459    586.956    
Overige baten 78            -               503           

Totaal baten 631.658    601.459    587.459    

Lasten
Personeelslasten 523.221    492.512    444.074    
Afschrijvingen 20.855      20.063      14.267      
Huisvestingslasten 20.782      18.300      18.697      
Overige lasten 51.368      42.950      41.027      

Totaal lasten 616.225    573.825    518.065    

Saldo baten en lasten 15.433      27.634      69.394      

Netto resultaat 15.433      27.634      69.394      

2020 Begroting 2020 2019

69



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE ICHTHUS

Baten

Rijksbijdragen      801.942 755.301    756.270    
Overige baten 4.530        -               9.794        

Totaal baten 806.472    755.301    766.064    

Lasten
Personeelslasten 669.625    614.389    702.962    
Afschrijvingen 19.985      21.478      18.799      
Huisvestingslasten 54.790      50.250      51.167      
Overige lasten 63.918      57.142      55.834      

Totaal lasten 808.318    743.259    828.762    

Saldo baten en lasten 1.846-        12.042      62.698-      

Netto resultaat 1.845-        12.042      62.698-      

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE DIERMEN

Baten

Rijksbijdragen      382.995 362.455    341.452    
Overige baten 1.334        2.000        348-           

Totaal baten 384.330    364.455    341.104    

Lasten
Personeelslasten 351.889    317.178    308.179    
Afschrijvingen 5.760        6.632        5.968        
Huisvestingslasten 15.232      14.100      14.178      
Overige lasten 24.829      24.744      21.705      

Totaal lasten 397.710    362.654    350.030    

Saldo baten en lasten 13.380-      1.801        8.926-        

Netto resultaat 13.379-      1.801        8.926-        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE BIJ DE BRON

Baten

Rijksbijdragen      706.678 686.179    708.393    
Overige baten 3.368        -               3.698        

Totaal baten 710.046    686.179    712.090    

Lasten
Personeelslasten 579.881    575.009    587.593    
Afschrijvingen 19.864      21.310      20.640      
Huisvestingslasten 53.501      51.800      50.475      
Overige lasten 67.763      52.628      54.724      

Totaal lasten 721.009    700.747    713.432    

Saldo baten en lasten 10.963-      14.568-      1.342-        

Netto resultaat 10.962-      14.568-      1.342-        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE AKKER

Baten

Rijksbijdragen   1.057.819 1.016.551  1.050.569  
Overige baten 67            -               -               

Totaal baten 1.057.886  1.016.551  1.050.569  

Lasten
Personeelslasten 1.037.617  901.754    845.328    
Afschrijvingen 25.223      24.911      24.967      
Huisvestingslasten 55.923      55.850      57.721      
Overige lasten 86.732      72.747      69.155      

Totaal lasten 1.205.495  1.055.262  997.171    

Saldo baten en lasten 147.609-    38.711-      53.398      

Netto resultaat 147.608-    38.711-      53.398      

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE STEENENKAMER

Baten

Rijksbijdragen      389.849 375.641    367.754    
Overige baten 2.189        2.000        2.157        

Totaal baten 392.038    377.641    369.911    

Lasten
Personeelslasten 359.102    338.934    311.065    
Afschrijvingen 10.021      10.168      10.434      
Huisvestingslasten 20.542      19.950      19.145      
Overige lasten 28.742      27.765      23.961      

Totaal lasten 418.408    396.817    364.606    

Saldo baten en lasten 26.370-      19.176-      5.305        

Netto resultaat 26.369-      19.176-      5.305        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE SCHUILPLAATS

Baten

Rijksbijdragen   1.825.755 1.777.292  1.760.356  
Overige baten 3.652        9.000        10.625      

Totaal baten 1.829.407  1.786.292  1.770.981  

Lasten
Personeelslasten 1.585.461  1.520.214  1.567.564  
Afschrijvingen 39.894      36.864      35.401      
Huisvestingslasten 82.887      75.800      70.983      
Overige lasten 132.887    125.625    94.176      

Totaal lasten 1.841.130  1.758.503  1.768.125  

Saldo baten en lasten 11.723-      27.789      2.856        

Netto resultaat 11.722-      27.789      2.856        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE VAN DAMSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      625.410 603.075    573.196    
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 6.820        7.000        526           
Overige baten 7.896        -               17.290      

Totaal baten 640.125    610.075    591.012    

Lasten
Personeelslasten 508.681    467.570    499.141    
Afschrijvingen 16.018      17.376      15.899      
Huisvestingslasten 42.514      46.000      41.177      
Overige lasten 55.813      41.780      45.401      

Totaal lasten 623.026    572.726    601.618    

Saldo baten en lasten 17.099      37.349      10.606-      

Netto resultaat 17.099      37.349      10.606-      

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE HUINEN

Baten

Rijksbijdragen      660.623 632.025    650.086    
Overige baten 1.584        -               4.439        

Totaal baten 662.207    632.025    654.525    

Lasten
Personeelslasten 580.129    551.260    533.471    
Afschrijvingen 17.042      18.367      15.367      
Huisvestingslasten 38.598      37.500      34.200      
Overige lasten 51.086      48.353      49.569      

Totaal lasten 686.855    655.480    632.607    

Saldo baten en lasten 24.648-      23.455-      21.918      

Netto resultaat 24.648-      23.455-      21.918      

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN BOVENSCHOOLS 

Baten

Rijksbijdragen      782.365 780.283    771.093    
Overige baten 179.633    170.200    105.171    

Totaal baten 961.998    950.483    876.264    

Lasten
Personeelslasten 981.835    702.780    745.330    
Afschrijvingen 11.377      6.717        10.729      
Huisvestingslasten 194.411    207.800    183.160    
Overige lasten 192.957    153.050    174.764    

Totaal lasten 1.380.578  1.070.347  1.113.982  

Saldo baten en lasten 418.580-    119.864-    237.718-    

Financiële baten en lasten 7.798        7.500        9.150        

Netto resultaat 410.781-    112.364-    228.567-    

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen -               -               100           
Ledencontributies 1.698        4.533        1.198        
Collecten kerken/donaties/giften -               -               4              

Totaal baten 1.698        4.533        1.302        

Lasten
Afschrijvingen 4.186        4.533        4.186        
Overige lasten 48            -               106           

Totaal lasten 4.235        4.533        4.293        

Saldo baten en lasten 2.537-        -               2.991-        

Financiële baten en lasten 1-              -               1              

Netto resultaat 2.538-        -               2.990-        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 08BD

Baten
Overige baten 1.670        3.800        4.319        

Totaal baten 1.670        3.800        4.319        

Lasten
Overige lasten 477           3.800        3.772        

Totaal lasten 477           3.800        3.772        

Saldo baten en lasten 1.193        -               547           

Financiële baten en lasten 82-            -               90-            

Netto resultaat 1.110        -               457           

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 12LD

Baten
Overige baten 2.926        5.000        4.999        

Totaal baten 2.926        5.000        4.999        

Lasten
Overige lasten 4.880        5.000        5.668        

Totaal lasten 4.880        5.000        5.668        

Saldo baten en lasten 1.955-        -               669-           

Financiële baten en lasten 262-           -               318-           

Netto resultaat 2.217-        -               987-           

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 12ZW

Baten
Overige baten 2.561        5.000        4.078        

Totaal baten 2.561        5.000        4.078        

Lasten
Overige lasten 687           5.000        1.850        

Totaal lasten 687           5.000        1.850        

Saldo baten en lasten 1.874        -               2.228        

Financiële baten en lasten 160-           -               167-           

Netto resultaat 1.714        -               2.061        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 13PQ

Baten
Overige baten 2.432        12.200      7.782        

Totaal baten 2.432        12.200      7.782        

Lasten
Overige lasten 3.337        12.200      10.814      

Totaal lasten 3.337        12.200      10.814      

Saldo baten en lasten 904-           -               3.032-        

Financiële baten en lasten 322-           -               442-           

Netto resultaat 1.226-        -               3.474-        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 13TR

Baten
Overige baten 3.334        12.000      14.088      

Totaal baten 3.334        12.000      14.088      

Lasten
Overige lasten 6.682        12.000      10.306      

Totaal lasten 6.682        12.000      10.306      

Saldo baten en lasten 3.348-        -               3.782        

Financiële baten en lasten 218-           -               279-           

Netto resultaat 3.565-        -               3.503        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 14AH

Baten
Overige baten 1.688        4.500        4.854        

Totaal baten 1.688        4.500        4.854        

Lasten
Overige lasten 2.011        4.500        4.042        

Totaal lasten 2.011        4.500        4.042        

Saldo baten en lasten 323-           -               812           

Financiële baten en lasten 262-           -               260-           

Netto resultaat 584-           -               552           

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 23ZZ

Baten
Overige baten 12.092      17.000      22.015      

Totaal baten 12.092      17.000      22.015      

Lasten
Overige lasten 10.666      17.000      20.996      

Totaal lasten 10.666      17.000      20.996      

Saldo baten en lasten 1.426        -               1.019        

Financiële baten en lasten 336-           -               408-           

Netto resultaat 1.090        -               611           

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 13KV

Baten
Overige baten 8.515        8.500        6.737        

Totaal baten 8.515        8.500        6.737        

Lasten
Overige lasten 5.235        8.500        7.481        

Totaal lasten 5.235        8.500        7.481        

Saldo baten en lasten 3.280        -               744-           

Financiële baten en lasten 317-           -               332-           

Netto resultaat 2.962        -               1.076-        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN PRIVAAT 13XA

Baten
Overige baten 16.054      15.300      17.746      

Totaal baten 16.054      15.300      17.746      

Lasten
Overige lasten 13.316      15.300      16.157      

Totaal lasten 13.316      15.300      16.157      

Saldo baten en lasten 2.738        -               1.589        

Financiële baten en lasten 401-           -               602-           

Netto resultaat 2.336        -               987           

2020 Begroting 2020 2019
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