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VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER 

 

De Commissie  Intern Toezicht (hierna  te noemen “CIT”) bestaat per 31 december 2018 uit de volgende 

leden: N. van Zwet (voorzitter), B.N. de Jongh (secretaris) en L. Oldhoff (algemeen lid). Op de jaarlijkse 

ledenvergadering van de schoolvereniging d.d. 23 mei 2018 is L. Oldhoff gekozen in plaats van 

A.M. Weststrate. Vanwege zijn maximale termjn is A.M. Weststrate niet meer herkiesbaar gesteld. In 

de verslaglegging vanaf 2018 is het verplicht om de functies van het toezichthoudende orgaan te 

vermelden.  
 

N. van Zwet 
1) Contractmanager Legal & Contracts bij Dynniq Nederland BV (hoofdtaak) 
2) Technisch beheerder van website, mailserver, spraak naar tekst systeem; GG Lisse 
3) Voorzitter Daniel 21+ vereniging; GG Lisse 
4) Werkgroep privacy; GG lisse 

 
B.N. de Jongh 

1) Afdelingsleider / docent wiskunde Driestar College Leiden (hoofdtaak) 
2) Universiteit in Leiden – pedagogiek (via Jobmotion – 30 uur contact) voorbereiding 

schakelstudenten op onderzoekspracticum – statistiek 
3) Driestar Hogeschool – LVO – wiskunde - 50 uur contract Analyse 
4) Cie. lid – koepel - Gezinskampen 
 

L. Oldhoff 
1) Zelfstandig ondernemer (engineer binnen de farmaceutische industrie) 
2) Commissielid voor de SGP/CU in Lisse 
3) Secretaris evangelisatiecommissie; GG Lisse 

 

De CIT heeft in 2018 drie keer vergaderd (21 maart, 6 juni en 3 oktober). In deze vergaderingen zijn 

onder meer de volgende onderwerpen besproken: de begroting, definitieve vaststelling jaarrekening, 

evaluatie van gesprekken met personeelsleden van de school, bezoek inspecteur, mogelijkheden tot 

een SWOT-analyse. Daarnaast heeft de CIT verdere aandacht besteed aan actualiteiten zoals de 

datalekken en de nieuwe regelgeving rond de privacywetgeving. 

Met de gesprekken met personeelsleden beoogt de CIT zelfstandig informatie te verkrijgen over de 

school, als onderdeel van haar toezichthoudende taak. Dit jaar heeft er één gesprek plaatsgevonden. 

Als CIT zijn we tevreden over deze vorm van informatieverwerving. 

Er is dit jaar geen gezamenlijke vergadering geweest met de medezeggenschapsraad. Dit heeft begin 

2019 weer plaatsgevonden. Wel is per email contact geweest. Het overleg met de MR is ook één van 

de mogelijkheden voor de CIT om informatie te verzamelen die nodig is om haar taak als toezichthouder 

uit te kunnen oefenen. De CIT hecht hier veel waarde aan. 

Ook is er twee keer een gezamenlijke vergadering geweest met het schoolbestuur (12 april en 16 

november). Tijdens deze vergaderingen met het schoolbestuur is er onder andere gespoken over 

Consequenties Wet Versterking Bestuurskracht, Update kader en doelstellingen CIT/speerpunten 

2018/2019, kandidaatstelling CIT, Update status onderhandelingen De Zwarte Tulp(DZT), Toelichting 

procedure functioneren vertrouwenspersoon. Wegzetten kapitaal/deposito, Risicomanagement en 

SWOT-analyse. 

De vergaderingen met het schoolbestuur worden door de CIT als zeer constructief beschouwd. In alle 

openheid en transparantie kan alles worden besproken. 

Op 25 januari heeft de CIT met de inspecteur een gesprek gehad. De inspecteur heeft onze school 

bezocht en wilde graag met diverse geledingen spreken. Het was een open en goed gesprek. We zijn 

als CIT dankbaar dat ook de inspecteur een goed en positief oordeel uisprak over onze school. 
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In onze vergadering van 21 maart zijn de kaders en doelstellingen tegen het licht gehouden. Hierop zijn 

kleine aanpassingen gedaan. Met name over de termijnen en de actualisering van de Code Goed 

Bestuur. 

De CIT heeft een toezichthoudende taak. Het is niet de taak van de CIT om te besturen, maar om vast 

te stellen of het bestuur goed bestuurt en het vermogen heeft om met afwijkingen ten opzichte van 

planning en beleid om te gaan. Is het bestuur bekwaam en ter zake kundig op elk gebied en is zij 

voldoende kritisch? Om dit te kunnen beoordelen is een goede informatievoorziening over de 

bestuursactiviteiten belangrijk. Deze informatievoorziening bestond o.a. uit notulen van de 

bestuursvergaderingen, rapportages en beleidsplannen en de (mondelinge) toelichting daarop. 

Daarnaast is er een gesprek geweest met een geleding uit de school. Al deze informatiebronnen gaven 

ons een goed beeld over het functioneren van het bestuur. De CIT handelt in overeenstemming met de 

Code Goed bestuur. Sinds augustus 2017 is de nieuwe Code Goed Bestuur van kracht. Mede hierdoor 

is goed gekeken naar mogelijke belangenverstengeling. Er wordt immers in een relatief “kleine vijver 

gevist” naar eventuele nieuwe kandidaten. Wij zien daar nu geen aanleiding toe om per direct 

aanvullende acties in te zetten. Wel zal bij nieuw te benoemen CIT- en bestuursleden hier goed naar 

gekeken worden. 
Daarnaast is het de (wettelijke) taak van de CIT om de begroting goed te keuren en moet er 
gezamenlijk met het bestuur een accountant worden benoemd. Het schoolbestuur ziet toe op 

rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. De CIT heeft een 

toezichthoudende taak.  De begroting voor 2019 is besproken en goedgekeurd. De CIT kon op basis 
van de beschikbare informatie goed beoordelen hoe het bestuur tot bepaalde keuzes gekomen is. De 
notulen van het schoolbestuur geven de CIT goed inzicht in de besluiten en hoe de besluitvorming tot 
stand is gekomen. De vragen van de CIT over of naar aanleiding van beschikbaar gestelde 
documentatie of vragen over de wijze waarop het bestuur omgaat met de actualiteit, zijn door het 
schoolbestuur adequaat en volledig beantwoord. 

Voor 2019 heeft de CIT de volgende speer-/aandachtspunten: 
1. Gesprekken met medewerkers van de school (zoals de directeur, bouwcoördinatoren, 

leerkrachten, etc.), waarmee de CIT in haar eigen informatievoorziening voorziet. 

2. De financiële beheersing van de organisatie / risicobeheersing. 

3. Beleidsvorming en beleidsuitvoering – o.a. hoe worden normen opgesteld en wat is het ambitie 

niveau? 

4. De signalering van en reactie op relevante externe en interne ontwikkelingen. 

5. De naleving van wettelijke regels – ook in relatie met de identiteit. 

6. De vertaling van ontwikkelingen in de maatschappij naar beleid. 

7. De CIT is in korte tijd compleet vervangen. Drie jaar achter elkaar zijn bestuurleden vanwege de 

maximale termijn vervangen. Hoe kunnen we de kwaliteit en consistentie borgen in de toekomst? 

De CIT is van oordeel dat het bestuur adequaat invulling geeft aan haar taak en dat er op een kwalitatief 

goed niveau wordt bestuurd. Daarbij waardeert zij de constructieve wijze waarop zij als commissie met 

het bestuur kon samenwerken.Verder spreekt de CIT haar waardering uit voor het vele werk dat wordt 

gedaan door directie en personeel van onze school. 

De CIT is dankbaar om in deze tijd een christelijke basisschool te mogen hebben. Ook in Lisse wordt in 

de kinderharten het zaad van Woord gezaaid op “De Akker”. 

De CIT wenst alle betrokkenen Gods wijsheid, nabijheid en zegen toe. 
 
Lisse, februari 2019 
 
Commissie Intern Toezicht 
 
B.N. de Jongh 
L. Oldhoff 
N. van Zwet  
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

 

OVERVIEW & ALGEMEEN 

 

Inleiding 

Christelijke Basisschool (CBS) De Akker is opgericht in het jaar 1905. Sinds die datum is de school 

gevestigd in een monumentaal gebouw aan de Schoolstraat in Lisse. In dit document doet het bestuur 

als eindverantwoordelijke verslag van (beleidsmatige) ontwikkelingen binnen de school in het jaar 2018. 

In het verslag komen achtereenvolgens het algemene beleid, de identiteit, het onderwijskundig beleid, 

het personeelsbeleid, huisvesting en ICT, het communicatiebeleid en het financieel beleid aan de orde. 

Van dit jaarverslag is een publieksvriendelijke versie voor ouders en belangstellenden beschikbaar. 

 

Doelstelling en missie 

CBS De Akker is een christelijke basisschool op gereformeerde grondslag. De oprichting van de 

vereniging en het stichten van een school in 1905 komt voort uit de gevoelde noodzaak om onze 

kinderen onderwijs te geven overeenkomstig de christelijke levensovertuiging. De vereniging is gegrond 

op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en ontleent daaraan de beginselen voor het 

onderwijs aan de kinderen. Dit betekent dat al het onderwijs is gegrond op en wordt getoetst aan de 

Bijbel. De Bijbel is Gods Woord en is richtinggevend voor al ons doen en laten. Vanuit Gods Woord 

worden normen en waarden gegeven die als een kader werken voor onze lesstof en de visie bepalen 

op de mens en de maatschappij. Binnen dit kader wil De Akker een zelfstandige en sterke basisschool 

zijn. Onze school kent sinds de oprichting in 1905 een ruim beleid voor de toelating van kinderen. Dat 

betekent dat elk kind van ouders die de grondslag van onze school respecteren welkom is op onze 

school. 

 

Beleid en kernactiviteiten 

De directie heeft met instemming van het bestuur een overzicht beleidsdocumenten samengesteld. Dit 

overzicht is uitgewerkt in een zogenoemde documentenboom, waarvan de opzet is gerelateerd aan de 

beleidsterreinen uit het Strategisch Beleidskader. Hierin is tevens een planning opgenomen om de 

diverse documenten regelmatig te evalueren en te herschrijven. 

In het kader van proactieve beleidsvorming zijn in het verslagjaar een aantal protocollen opgesteld 

en/of herzien. Dit betreft de volgende onderwerpen: 

 Sociale Veiligheid 

 Meldcode huiselijk geweld 

 Handboek Administratieve Organisatie 

 Calamiteitenplan 

 Handboek Privacy 

 

Belangrijke beleidsvoornemens die vastgelegd zijn in het Schoolplan 2015 – 2019 zijn: 

1. Handhaving van het stabiele kwaliteitsprofiel van de school door middel van evaluatie van 

resultaten en verwijzingspercentages en het gebruiken van actuele lesmethoden. 

2. Verdergaande implementatie en monitoring van in gang gezette ontwikkelingen op het gebied 

van Engels, ICT, passend onderwijs en professionalisering. 

3. Adequate en weloverwogen afstemming van schoolontwikkeling op algemene ontwikkelingen 

in maatschappij en onderwijsland. 
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Juridische en interne organisatiestructuur 

CBS De Akker gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag te Lisse. De vereniging kent een bestuursmodel waarbij het besturen van de school is 

opgedragen aan onbezoldigde bestuursleden, die daarbij in belangrijke mate ondersteund worden door 

de directeur. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn aan het bestuur een aantal regels 

meegegeven en is toegestaan daarbinnen naar bevind van zaken te handelen. Deze structuur geeft de 

leden van de schoolvereniging de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het bestuur en op de 

samenstelling daarvan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene 

Ledenvergadering (ALV). De ALV vond in 2018 plaats op woensdag 23 mei. Het bestuur heeft nadere 

beleidsvorming op basis van de door haar opgestelde kaders op hoofdlijnen gemandateerd aan de 

directeur (zie ook onder Bestuurlijk Beleidskader). 

 

Het bestuur bestaat uit 9 leden. Elk lid is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. De maximale zittingsduur 

bedraagt 9 jaar voor leden uit het algemene bestuur (AB) en 12 jaar voor leden uit het dagelijks bestuur 

(DB). Het AB en DB vergaderen gezamenlijk. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Lisse 

wordt vertegenwoordigd door de heer C. Kersbergen (AB). 

 

In 2018 waren de heren G.J. den Butter (AB) en A. Westerman aftredend en herkiesbaar. De heer 

A. Reijerkerk (DB) was aftredend en niet herkiesbaar. De heren G.J. den Butter en A. Westerman zijn 

herkozen voor een nieuwe termijn in het bestuur. De ontstane vacature door het vertrek van de heer 

A. Reijerkerk is ingevuld door de heer J. van Delden (AB) die de functie van algemeen lid vervuld. De 

functie van eerste secretaris is overgenomen door de heer A. Voshart (DB). Alle overige bestuursleden 

hebben hun functies behouden. In 2019 zijn de heren P. Hobo (AB), H.C. Klop (DB) en J. Rip (AB) 

aftredend en herkiesbaar. 

Het bestuur heeft in het achterliggende jaar 10 keer formeel vergaderd met de directie en is daarnaast 

in diverse andere overlegvormen en bijeenkomsten betrokken geweest bij de ontwikkelingen in en 

rondom de basisschool. De bestuursvergaderingen vinden in goed onderling vertrouwen plaats, 

besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn zoveel mogelijk gebaseerd op consensus. Er is respect 

voor elkaars meningen. Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. 

 

De interne organisatiestructuur van de school is weergegeven in onderstaand schema. Er zijn 4 

onderwijsassistentes (1,5 fte). Drieëntwintig personeelsleden (14,8 fte) vervullen een leerkrachtfunctie. 

Hiervan is 2,7 fte in een LB-functie ingeschaald. De functies van bouwcoördinator en Intern Begeleider 

worden binnen de school deels gecombineerd met lesgevende taken. Er zijn 13 groepen; 6 in de 

onderbouw (groep 1-3) en 7 in de bovenbouw (groep 4-8). Voor overig ondersteunend personeel 

(secretariaats-, conciërge- en schoonmaaktaken) is 1,9 fte beschikbaar. Van de directietaken (1 fte) is 

een planningsdocument beschikbaar dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Met dit document 

wordt beoogd de continuïteit te borgen en de overdracht aan vervangend management te 

vereenvoudigen als de omstandigheden dat nodig maken. 
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Goed bestuur 

De Code voor Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (2017, PO-Raad) vormt het uitgangspunt voor het 

bestuurlijk handelen en is uitgewerkt in de eigen Code Goed Bestuur (CGB). Deze specifieke code vormt 

de basis voor de inrichting van een professioneel bestuur dat inzicht heeft in haar bestuurlijke taak, 

bestuurlijk vermogen (competenties, vaardigheden en houding) en bestuurlijke opgave. Het bestuur 

maakt deze taak, vermogen en opgave expliciet in een Strategisch Beleidskader en een Bestuurlijk 

Beleidskader. Jaarlijks evalueert het bestuur de CGB. Dit heeft in 2018 niet tot aanpassingen geleid. 

 

Nevenfuncties bestuur 

In de verslaglegging vanaf 2018 is het verplicht om de nevenfuncties van de bestuursleden te 

vermelden. Een en ander naast eventuele niet genoemde kerkelijke activiteiten. 

Van het bestuur; 

 H.C. Klop - geen 

 J.J.P. Baartman - geen 

 A. Voshart - geen 

 C. Kersbergen - geen 

 P. Hobo - geen 

 J. Rip - dorp-raadslid Kaag-Buitenkaag en coördinator buurtpreventie 

 J. van Delden - schaakmeester en materiaalbeheerder De Zwarte Pion 

 A. Westerman - geen 

 G.J den Butter - geen 
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Strategisch Beleidskader 

Bij besluitvorming laat het bestuur zich leiden door het in 2011 vastgestelde (en in 2015 geactualiseerde) 

Strategisch Beleidskader (SBK) voor de langere termijn. Een samenvatting van dit SBK staat in de eerste 

strategische uitspraak:  

‘In 2020 is De Akker in Lisse een zelfstandige en sterke basisschool. Te midden van een 

geseculariseerde en individualistische samenleving, vanuit eigen overtuiging, grondslag en verkregen 

kracht is De Akker een thuishaven voor leerlingen en daarmee voor ouders. De Akker biedt een 

adequaat pakket op het gebied van primair onderwijs en reageert vanuit de eigen overtuiging op 

actuele ontwikkelingen in de maatschappij.’ 

In dit document is verder een langetermijnvisie (tot 2020) vastgelegd op de zes beleidsterreinen 

onderwijs en identiteit, personeel en werkgeverschap, ouders en communicatie, kwaliteit, financiën, 

gebouwen en beheer. Het SBK biedt zo een perspectief voor de lange termijn, dat zijn uitwerking vindt 

in het schoolplan, en een basis vormt voor de beslissingen en investeringen op de korte termijn zoals 

uitgewerkt in de afzonderlijke jaarplannen. Het voornemen is om in 2019 een geactualiseerd dan wel 

nieuw SBK op te stellen. Mede ook in verband met het nieuwe dan wel geactualiseerde SBK starten we 

in 2019 met een verdieping in risicomanagement waarvan ook het strategisch beleid een belangrijk 

onderdeel zal zijn.  

Van het Strategisch Beleidskader is voor ouders en andere belangstellende betrokkenen een 

publieksvriendelijke versie opgesteld (zie www.deakkerlisse.nl). In 2015 heeft, in samenwerking met de 

CIT, het SBK een tussentijdse update ondergaan met het doel onze strategische kaders in lijn te brengen 

met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld en vernieuwingen rondom wetgeving 

onderwijstoezicht. De update heeft met name geleid tot expliciete strategische kaders voor het 

waarborgen en stimuleren van een kwaliteitscultuur, zowel binnen de school als voor het bestuur. 

 

Bestuurlijk Beleidskader 

Het bestuur doet in het Bestuurlijk Beleidskader (BBK) op hoofdlijnen uitspraken over haar doelstellingen 

en de over de beleidsruimte die de directeur ter beschikking staat om deze doelstellingen te bereiken. 

Deze uitspraken vormen zo het kader maar ook het vertrekpunt voor nadere beleidsvorming in de 

school. De directeur heeft het mandaat voor die nadere beleidsvorming en rapporteert over de 

uitkomsten van dit beleid volgens een door het bestuur vastgestelde jaarlijkse cyclus. Het BBK beschrijft 

tevens de wijze van rapporteren door de directeur en geeft een overzicht van de normen die beoordeling 

van de resultaten op de verschillende beleidsterreinen (onderwijs en identiteit, personeel en 

werkgeverschap, kwaliteit, gebouwen en beheer en financiën) mogelijk maken.  

 

Evenals in voorgaande jaren hebben ook in 2018 het bestuur en de directie hun werkzaamheden verricht 

in overeenstemming met dit Bestuurlijk Beleidskader en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

De genoemde documenten (BBK en SBK) vormen nadrukkelijk een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. 

In de cyclus van strategisch beleid (inclusief normeringen), schoolplan en jaarplannen, vindt jaarlijkse 

rapportage en monitoring plaats. Dit kan leiden tot heroverwegen van de strategie en/of bijstellen van 

de plannen. 

 

Sinds 2017 evalueert het bestuur systematisch en met regelmaat de wijze van rapporteren en de 

normeringen voor de verschillende beleidsterreinen, om deze waar nodig te herzien. In 2018 betrof dit 

het beleidsterrein Kwaliteit. Daarbij heeft het bestuur zich met name gericht op vragen als: geven het 

huidige beleid of externe ontwikkelingen met betrekking tot het beleidsterrein aanleiding tot aanpassing 

van de kaders, zijn de kaders en normeringen afdoende om onze strategische doelen (SBK) te bereiken 

en, levert de huidige monitoringsinformatie voldoende inzicht in de status/ontwikkeling van het beleid? 

De evaluaties hebben niet geleid tot ingrijpende aanpassingen in het BBK. 

 

http://www.deakkerlisse.nl/
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Professionalisering bestuur 

Vanuit het oogpunt van goed bestuur volgt het bestuur nauwlettend maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen. Om zo effectief mogelijk op de hoogte te blijven van externe ontwikkelingen heeft het 

bestuur portefeuilles voor de verschillende beleidsterreinen onderling verdeeld. Door middel van 

nieuwsbrieven (VGS, PO-Raad, Ministerie OCW en overige media) en bijeenkomsten volgt het bestuur 

actualiteiten. Bespreking hiervan vormt een expliciet onderdeel van de maandelijkse bestuursagenda. 

Nieuwe bestuursleden volgen een training voor beginnende bestuursleden. In 2018 is het besluit 

genomen voor een verdieping in 2019 op het gebied van risicomanagement, zowel op strategisch als 

bestuurlijk beleid. 

 

Inspectie 

Tijdens het inspectiebezoek van januari is de onderwijskwaliteit op verschillende onderdelen als 

voldoende tot goed beoordeeld. In het rapport wordt De Akker beschreven als een goed georganiseerde 

school, die zich onderscheidt door een stevig en veilig pedagogisch klimaat, een degelijk en merendeels 

activerend onderwijsleerproces en een goed werkende zorgstructuur. 

 

Medezeggenschapsraad  

De MR bestaat uit vier leden. Twee leden, de heer B.J. Balkenende (secretaris) en mevrouw W.E.M. 

Hobo-van Es hebben zitting in de oudergeleding. De heren B.J. Ligtenberg (voorzitter) en V. van Zuylen 

hebben zitting in de personeelsgeleding. In 2018 zijn de heren A. van Wijngaarden en W. Ligtenberg 

afgetreden. 

 

De MR heeft in 2018 zeven maal afzonderlijk vergaderd. De MR heeft in 2018 met het voltallige bestuur 

vergaderd. In dit jaarlijks terugkerend overleg is opnieuw de samenwerking tussen bestuur en MR 

geëvalueerd. Ook hebben leden van het bestuur de MR vergadering bezocht om specifieke onderwerpen 

te bespreken. Beide organen ervaren een goede samenwerking. De MR heeft niet met de CIT vergaderd. 

Om de MR zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de school wordt elke 

vergadering van de MR (gedeeltelijk) bezocht door de directeur. 

 

De MR heeft gevraagd en ongevraagd adviezen uitgebracht op diverse terreinen, waaronder de 

begroting 2019, het vakantierooster 2018 – 2019, het formatieplan 2018 – 2019, en de aanstelling van 

bestuursleden. In 2018 heeft de MR het bestuur geadviseerd om de vijfjaarlijkse peiling onder de ouders 

voor wat betreft de omzetting van het adviesrecht in adviesbevoegdheid welke vijf jaar geleden heeft 

plaatsgevonden, voor de periode van de wettelijke termijn van twee jaar te handhaven. De MR heeft 

een overzicht van haar activiteiten opgenomen in het MR-jaarverslag dat verspreid is onder ouders en 

personeelsleden. Het bestuur stelt de goede samenwerking zeer op prijs. 

 

Commissie Intern Toezicht 

Op basis van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en de Code Goed Bestuur (PO-Raad) zijn op De 

Akker sinds 2011 bestuurlijke en toezichthoudende taken gescheiden. Toezicht wordt uitgeoefend door 

een Commissie Intern Toezicht (CIT), gekozen uit de leden van de schoolvereniging. In 2018 was de 

heer A.M Weststrate aftredend, deze was niet meer herkiesbaar. De heer L. Oldhoff is door de leden 

van de schoolvereniging gekozen. Overige leden van de commissie zijn de heren B.N. de Jongh 

(secretaris) en N. van Zwet (voorzitter). De heer B.N. de Jongh is in 2019 aftredend en niet herkiesbaar. 

Het bestuur en de commissie hebben in 2018 tweemaal formeel gezamenlijk overlegd. De CIT heeft 

haar goedkeuring gegeven over de begroting voor 2018 en het jaarverslag 2017. Naast het voldoen aan 

de wettelijk verplichte taken heeft de CIT het bestuur bevraagd op verschillende onderwerpen. De CIT 

heeft een eigen toezichtkader dat omschrijft waar het intern toezicht zich in het bijzonder op richt. De 

CIT heeft tijdens de ledenvergadering van de school een toelichting gegeven op haar werkzaamheden. 
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Het bestuur heeft in 2018 samen met de CIT het reglement geëvalueerd en daar waar nodig herzien. 

Het bestuur is blij dat er sprake is van een goede en waardevolle relatie met de CIT. 
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IDENTITEIT 
 

Naast het voorbereiden van de leerlingen op het vervolgonderwijs en hun taak en positie in de 

maatschappij, worden aan het christelijk karakter en de identiteit op een zorgvuldige wijze vorm 

gegeven. Dit is te herkennen in vijf aan de Bijbel ontleende kernwaarden die het uitgangspunt vormen 

voor zowel het Schoolplan 2015-2019 als dat van 2019-2023. Deze kernwaarden zijn groei, balans, 

bezieling, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze identiteit is in de totale schoolorganisatie verweven 

en heeft ook expliciet aandacht op de bestuursagenda. Het bestuur volgt daarmee met veel 

belangstelling identiteit-gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen en bezint zich regelmatig op de 

uitdagingen voor onze school. In 2019 gaat het bestuur in gesprek over het in 2018 geactualiseerde 

identiteitsprofiel van de VGS. 

 

Onze christelijke identiteit is een vast en regelmatig terugkerend bespreekpunt tijdens ouder-, 

leerlingen- en personeelsenquêtes, kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders, school- en 

klassenbezoeken, functioneringsgesprekken en team- en bestuursvergaderingen. De bespreking van het 

thema identiteit in functioneringsgesprekken is een expliciet aandachtspunt. Bij bestuursbezoeken is 

aandacht voor identiteit juist bij de niet direct identiteit-gebonden schoolvakken. Ook zijn meerdere 

bezinningsmomenten geweest waarin met leerkrachten is gesproken over vragen als: wat maakt het 

verschil? Hoe merk je tijdens een aardrijkskundeles dat je op een christelijke school zit? Hoe vraag je 

met een neutrale methode voor natuuronderwijs aandacht voor de identiteit? Rondom ICT en Media 

vindt voortdurend bezinning plaats over de snelle ontwikkelingen bij dit thema voor wat betreft de 

toepassingen en het (onderwijskundig) gebruik ervan. Hierin worden zowel identiteitsvragen als vragen 

en consequenties op ontwikkelingspsychologisch en didactisch terrein betrokken. Media-educatie is 

daarom een permanent aandachtspunt. Tenslotte zijn in het keuzetraject van een nieuwe taalmethode 

identiteit-gerelateerde vragen rondom tekstkeuze, woordgebruik, illustraties en algemene uitstraling 

belangrijke afwegingen geweest. 

 

Zowel in het bestuur als in het team heeft bezinning plaatsgevonden over de waarde van het christelijk 

onderwijs. Rond dit thema werden er op 13 maart en 6 november bezinningsmiddagen met het team 

georganiseerd. Op 25 januari was er een thema-avond (Staan we op dezelfde basis?) voor álle bij de 

school betrokken medewerkers (bestuur/CIT/Team/MR) 

 

Het jaarlijks overleg met de kerkenraad van de plaatselijke Salemkerk heeft plaatsgevonden op 

6 februari. Algemene zaken met betrekking tot het personeel, de financiën en het gebouw zijn 

besproken. Diepgaander is gesproken over meer identiteit-gerelateerde onderwerpen zoals de betekenis 

en waarde van Grondwetartikel 23, ontwikkelingen met betrekking tot de acceptatieplicht, het 

benoemingsbeleid en het toelatingsbeleid. 
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ONDERWIJS 

 

Algemeen 

Een belangrijke doelstelling van De Akker is het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het 

vormgeven aan de identiteit van de school loopt daar als een rode draad doorheen. In lijn met het 

strategisch beleidskader biedt De Akker maatwerk voor de ontwikkeling van alle leerlingen. Dat betekent 

dat er expliciet aandacht is voor onderscheiden capaciteiten en talenten van de leerlingen. 

Onderwijs 

Het onderwijs is in ontwikkeling. Het bestuur en de directie van De Akker streven voortdurend naar 

verbetering van het onderwijs. Het meerjarenbeleidplan 2015-2019 is hiervoor de leidraad. Dit 

meerjarenbeleidsplan werd in 2015 vastgesteld. Hierbij vormden de kernwaarden Veiligheid-

Vertrouwen-Groei-Balans-Verantwoordelijkheid zowel uitgangspunt als leidraad. In 2018 stonden in dit 

verband de volgende zaken op de agenda: 

 De implementatie van de nieuwe taalmethode “Taal Actief” in de groepen 4 t/m 8. Taal is een 

hoofdvak, waarvan de implementatie van een nieuwe methode een intensief proces is. 

 Een ander verdergaand speerpunt betreft de verbetering van onze didactiek en het onderwijs 

voor de plus-leerlingen. 

 Voor de kleutergroepen implementeren we het nieuw gekozen observatiesysteem 

“Leerlijn Jonge Kind”. 

 Door middel van een tweetal studiemiddagen was er een oriëntatie op PCM (Proces 

Communication Model). PCM helpt om een goede relatie te krijgen met élke leerling in de 

groep. Van belang om het onderwijs zó vorm te geven zodat leren voor elke leerling uitdagend 

wordt én om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling. 

 De gemiddelde klassengrootte is mede dankzij de middelen uit het bestuursakkoord laag. 

Omdat dit de kwaliteit van het onderwijs én het pedagogisch klimaat raakt, proberen we dit zo 

veel mogelijk te handhaven. Daarnaast zijn er maatregelen afgesproken ten behoeve van de 

verlaging van de werkdruk. E.e.a. kan onder andere gefinancierd worden vanuit de extra 

middelen van Rutte-3 en wordt geëvalueerd in het voorjaar van 2019. 

 De vakken rekenen, taal, Engels, ICT en schrijven werden geëvalueerd. 

 Na de teambrede scholingsmiddagen in 2017 i.v.m. de verbetering van de didactische 

vaardigheden van de leerkrachten met behulp van het EDI-model (Effectieve Directe 

Instructie), zijn er in oktober in alle groepen lesobservaties uitgevoerd om de vorderingen van 

de individuele leerkrachten te kunnen meten. 

 De ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023. 

 Duurzaamheid; het afval wordt op De Akker gescheiden ingezameld. 

 

Passend Onderwijs 

De school heeft zich aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs 

‘Berseba’. Mede hierdoor is het mogelijk om het onderwijs voor onze zorgkinderen vorm te geven 

conform de bij onze school en ouders passende identiteit. In het ondersteuningsprofiel beschrijft de 

school haar basiskwaliteit én haar specifieke expertise op diverse terreinen. Daarnaast zijn er ambities 

uitgesproken voor schoolontwikkeling om de kinderen die zorg te geven die ze nodig hebben. Op de 

Akker, als het kan, op een school voor speciaal Onderwijs als het moet. De school streeft naar een 

verwijzingspercentage van <1%. In het afgelopen jaar is één leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs 

verwezen. In onderstaande figuur is het verwijzingspercentage van de laatste vijf schooljaren 

weergegeven.  
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Weergave verwijzing naar Speciaal Basis Onderwijs 

 

Studieresultaten 

Kindgericht en opbrengstbewust werken vormen uitgangspunt voor het bestuur en de directie van De 

Akker. Dat betekent enerzijds dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen of voornamelijk afgeleid kan 

worden uit de eindscores. De school is immers een leer- en opvoedingsomgeving waar gewerkt wordt 

met kinderen uit verschillende milieus en met onderscheiden gaven. Om een goed beeld te hebben van 

het niveau van andere factoren die bijdragen aan de kwaliteit van de school, is gebruik gemaakt van 

allerlei evaluaties en een tevredenheidspeilingen. Ook wordt de school regelmatig op alle niveaus 

doorgelicht middels een externe audit. 

Anderzijds is het zo dat kinderen naar school gaan om te leren. Wanneer het leren geen resultaat heeft, 

is schoolgaan niet zinvol meer. Steeds vaker wordt er gevraagd naar resultaten van het onderwijs, om 

na te gaan of het onderwijs voldoende effect heeft gehad. Met het oog hierop heeft het bestuur normen 

gesteld voor de resultaten van het onderwijs. De gerealiseerde resultaten, afgezet tegen deze normen 

zijn structureel onderwerp van gesprek op alle niveaus in de school. 

De Centrale Eindtoets voor het basisonderwijs, gemaakt door de leerlingen van groep 8, geeft inzicht in 

de leerresultaten van het onderwijs en biedt daarnaast de gelegenheid deze resultaten op de 

hoofdvakken te vergelijken met die van andere scholen. Als deze gegevens losgekoppeld worden van 

de individuele capaciteiten van leerlingen op De Akker kunnen we voorzichtig iets zeggen over het 

niveau van het onderwijs op onze school. 

Om een evenwichtig beeld te krijgen van de leerresultaten, is het nodig een langere periode te bezien. 

De figuur geeft daarom ook een overzicht van de standaardscores op De Akker van de afgelopen vijf 

jaren, in vergelijking met de landelijk gemiddelde scores. Het Cito hanteert bij de eindtoets een schaal 

van 500 tot 550. 

 

 
Weergave resultaten Cito-Eindtoets 2014-2018, in vergelijking met het landelijk gemiddelde 
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Verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

De verdeling van verwijzingen naar het voortgezet onderwijs zag er als volgt uit: 

LWOO-B/K 11,1% 

VMBO-B/K 8,3% 

VMBO-G/T 36,1% 

HAVO 30,6% 

VWO 13,9% 

 

Basisarrangement onderwijsinspectie 

In januari heeft De Inspectie voor het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Allerlei beleids- 

en uitvoeringsdocumenten werden bestudeerd. Daarnaast waren er klassenobservaties en gesprekken 

met kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur. Op specifieke onderdelen kregen we een 

beoordeling. Zo kregen we op de thema’s “Aanbod” en “Didactisch handelen” een voldoende, terwijl we 

voor de thema’s “Veiligheid” en “Zicht op ontwikkeling” een goed scoorden. De inspecteur heeft op basis 

van het onderzoek in algemene zin opnieuw het basisarrangement voor De Akker vastgesteld. Dit 

betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit 

van het onderwijs. Naast deze positieve beoordeling kregen we waardevolle tips en verbetersuggesties 

om onze schoolontwikkeling verder vorm te geven. Deze zijn met name gericht op het onderwijsaanbod 

en de onderwijsbehoefte van de bovengemiddelde leerling. Dit was al een speerpunt in de 

schoolontwikkeling en kon dankzij het inspectiebezoek worden geconcretiseerd. 

 

Het basistoezicht is in principe geldig voor één jaar en bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse naar 

aanleiding van de resultaten en opgestuurde documenten en eventueel een vierjaarlijks bezoek. De 

Akker heeft het basisarrangement sinds 2008. Met het verlengen van het basisarrangement heeft de 

onderwijsinspectie opnieuw haar vertrouwen uitgesproken in de kwaliteit van De Akker. 
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PERSONEEL 

 

Uitgangspunten van het personeelsbeleid 

De school volgt de CAO-PO en streeft naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding. De doelstelling 

van een zo laag mogelijk ziekteverzuim en/of langdurige afwezigheid wordt gerealiseerd door intensieve 

begeleiding vanuit de schoolorganisatie en door (indien gewenst) de arbodienst en/of andere instanties 

en personen. De aanwezige kwaliteiten van het personeel worden zo goed mogelijk benut mede door 

middel van coaching, collegiale consultatie, professionalisering en begeleiding gericht op de 

schoolontwikkeling, indien nodig met een persoonlijk accent. 

 

Invulling vacatures 

Het aantal leerlingen dat de school bezoekt, is na een stabilisatie in 2010 (326 leerlingen) aan het dalen. 

Op de teldatum 1 oktober 2018 bezochten 265 leerlingen de school, verdeeld over 12 groepen. De lange 

termijn prognose van de gemeente Lisse laat voor 2025 een aantal van 274 leerlingen zien. De 

beleidsbeslissing om het aantal groepen per 1 augustus 2018 te verlagen naar elf is uitgesteld. Er zijn 

drie overwegingen die de grondslag vormen voor het uitstellen van de verlaging van het aantal groepen: 

het behoud en versterking van de kwaliteit, beheersing van de werkdruk en de goede financiële positie, 

mede dankzij de ontvangen Rutte-3 gelden. 

In 2018 waren er geen vacatures. Op de procedure voor werving en selectie van personeel is de VGS 

sollicitatiecode van toepassing. 

 

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

Dit is op onze school (nog) niet van toepassing. Vrijwel jaarlijks is er sprake van personeelsmutaties via 

zogenaamd natuurlijk verloop. Op basis van meerjarige prognoses zullen we de eerstkomende jaren 

geen -gedwongen- afscheid hoeven nemen van personeel. Mocht dit in de toekomst wel een rol gaan 

spelen, dan zal een deel van het personeel tijdig in de RDDF geplaatst moeten worden. 

 

Jaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal leerlingen 282 279 265 

Aantal groepen 12/13 12 12/13 

Aantal fte 18,4 18,7 19,4 

Aantal medewerkers 34 34 34 

Directeur 

Onderwijsgevend 

Onderwijsondersteunend 

1 

23 

10 

1 

23 

10 

1 

23 

10 

 

Integraal personeelsbeleid (IPB) 

Rapportages rondom het integraal personeelsbeleid vinden plaats conform een binnen het bestuur 

vastgesteld sjabloon. Het functiebouwwerk is samengesteld conform de actuele omstandigheden. Er 

worden periodiek functionerings- én beoordelingsgesprekken gevoerd, waarin het onderhoud van een 

bekwaamheidsdossier een structurele plek heeft.  

 

Professionalisering en scholing 

Het bestuur heeft in 2013 een besluit genomen over de publieke bestemmingsreserve personeel. Deze 

in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve wordt gedurende tien jaar ingezet voor verdere 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op De Akker. Deze bestemming wordt met name ingezet 
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voor persoonlijke professionalisering. Specifieke aandacht richt zich op eigen- en didactische 

vaardigheden in het geven van Engels en instructievaardigheden in het kader van omgaan met 

verschillen ín de groep. Hierbij wordt ook het klassenmanagement betrokken. 

 

De ontwikkeling van de medewerkers heeft een structurele plaats in de gesprekkencyclus, waarin zowel 

functionerings- als beoordelingsgesprekken een plaats hebben. Scholing heeft zowel in teamverband 

als individueel plaatsgevonden. De cursussen in teamverband waren integraal verbonden met de 

thema’s van de schoolontwikkeling (didaktiek, Engels, leidinggeven, orthopedagogiek, IPB en SVIB). 

Individuele scholing vond plaats op het gebied van muziek, ICT en Media, rekenen, identiteit, en het 

jonge kind om het vakmanschap van de leerkracht te vergroten. De directeur volgde in het kader van 

zijn herregistratie RDO (register directeur onderwijs) scholing op het gebied van toekomstbestendig 

onderwijs en het bevorderen van een professionele leergemeenschap. In verband met dit laatste punt 

werd het gehele managementteam gecoacht. De nieuw begonnen leerkrachten nemen deel aan de door 

Driestar Educatief gestarte “werkplaats startende leerkrachten”. Eén van de veldopleiders heeft het 

Velon-traject voor registratie met succes doorlopen. Drie leerkrachten volgen de mentor-pluscursus voor 

het begeleiden van stagiaires. Hiermee gaan we voldoen aan de voorwaarden om als zgn. 

Opleidingsschool te kunnen worden erkend. In de loop van 2019 wordt hiervoor een audit 

georganiseerd. 

 

Teamtevredenheid 

In 2016 zijn een risico-inventarisatie, een teamtevredenheidsonderzoek en een welzijnscheck 

uitgevoerd. Uit de (1 x in de vier jaar voorgeschreven) risico-inventarisatie van het gebouw zijn geen 

bijzonderheden naar voren gekomen. In het teamtevredenheidsonderzoek zijn 62 items bevraagd, 

ingedeeld in onderstaande categorieën. Onderstaande tabel geeft de schoolscores weer. Met deze 

scores voldoet de school aan de door het bestuur gestelde norm (>3,3). 

 

 Score (max 5) 

1. Planmatige ondersteuning 3,5 

2. Schoolcultuur 3,3 

3. Samenwerking met ouders 3,4 

4. Organisatiemanagement 3,6 

5. Imago 3,3 

6. Totaal 3,4 

 

De welzijnscheck betrof een anoniem onderzoek naar het welzijn van het personeel. De uitslag hiervan 

is individueel teruggekoppeld. Alle schoolomstandigheden worden door de teamleden als gunstig 

ervaren. We zijn erg tevreden met de uitkomst van deze onderzoeken en er is geconcludeerd dat er 

geen maatregelen nodig zijn. 

 

Beoordeling- en functioneringsgesprek directeur 

Het bestuur heeft op 1 februari een beoordelings- en functioneringsgesprek gevoerd met de directeur. 

Dit gesprek is gevoerd aan de hand van de rapportages op de afzonderlijke beleidsterreinen, de externe 

rapportage door de inspectie en de door het bestuur gerapporteerde schoolbezoeken. 

 

Ziekteverzuim 
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Het ziekteverzuimpercentage over 2017/2018 bedroeg 3,54% (in 2016/2017: 0,63%). Ten opzichte van 

een meerjarig landelijk gemiddelde van plusminus 6 % is dit zeer gunstig. In 2017-2018 is een wat 

hoger percentage gerealiseerd, omdat twee collega’s langdurig ziek waren: 

1. OOP, wtf 0,14, sinds augustus 2017 

2. OP, wtf 1, sinds november 2017 

Voor beide teamleden is het re-integratietraject conform de daarvoor voorgeschreven procedures met 

een positief resultaat afgerond. 
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HUISVESTING EN ICT 

 

Algemeen 

De uitgangspunten voor het huisvestingsbeleid is het zodanig beheren en onderhouden van de 

gebouwen, dat deze hun economische waarde en functionele levensduur behouden.  

 

Arbo en veiligheid 

De jaarlijkse controle door de brandweer in het kader van de verlenging van de gebruiksvergunning 

heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Daarnaast hebben een aantal interne activiteiten 

plaatsgevonden, zoals de jaarlijkse bijscholing van bedrijfshulpverleners, een ontruimingsoefening en 

het bijhouden van een ongevallenregister. Ook zijn de blusmaterialen en ontruimingsinstallatie volgens 

het onderhoudscontract gecontroleerd en waar nodig vervangen en/of gerepareerd. 

In 2016 heeft een integrale, vierjaarlijkse risico-inventarisatie van het gebouw plaatsgevonden. Hieruit 

zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 

 

Onderhoud 

Het schoolgebouw is gebouwd in 1905. In 1983 is voor de onderbouw een groot gedeelte aangebouwd. 

Het oudste gedeelte van de school heeft een monumentstatus. Om het gebouw waarin de school is 

gehuisvest in een goede staat te houden, is in 2017 een meerjarenonderhoudsplan opgesteld door 

Propendum . Op grond van dit plan worden jaarlijks toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan de 

voorziening voor groot onderhoud. Het totale gebouw verkeert momenteel, mede dankzij de inzet van 

vrijwilligers, in een goede staat van onderhoud. Conform het vorige meerjarenonderhoudsplan (NIBAG) 

is regulier schilderwerk en divers klein onderhoud uitgevoerd. 

 

Doordecentralisatie buitenonderhoud 

Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud verschoven van Gemeente 

Lisse naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft nu de volledige verantwoordelijkheid van taken 

en budget voor het onderhoud en aanpassingen aan ons schoolgebouw. In verband met de 

monumentenstatus van het schoolgebouw zijn er gesprekken gaande met de Gemeente Lisse om te 

onderzoeken wat de risico’s van deze doordecentralisatie voor De Akker zijn. In het “Integraal 

huisvestingsplan Onderwijs Gemeente Lisse 2016-2019” is een aparte paragraaf opgenomen, waarin de 

gemeente haar beleid met betrekking tot “oude eigendomsscholen” heeft omschreven. Voor het 

schoolgebouw van De Akker staat een renovatie gepland in 2025, waarbij nieuwbouwbudgetten worden 

herverdeeld naar renovatiebudgetten. Per saldo betekent dit een bijdrage van Gemeente Lisse aan de 

renovatie voor een bedrag van € 2.200.000. Dit is 72% van het budget dat beschikbaar zou zijn voor 

nieuwbouw. In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan door Propendum opnieuw opgesteld. Hierin is 

gedeeltelijk rekening gehouden met dit renovatiebudget. E.e.a. is uitvoerig beschreven in een aparte 

paragraaf bij de verantwoording begroting 2018. 

Voor 2019 zijn geen bijzondere onderhoudswerkzaamheden gepland. 

 

ICT 

De Akker heeft een ICT-beleidsplan dat leidend is voor het ICT-onderwijs op de school. Dit beleid is 

uitgewerkt in een leerlijn ICT voor de groepen 1 t/m 8. Hierin wordt aandacht besteed aan de vraag 

wat we de kinderen willen leren mét en óver de computer. De Akker is voorzien van adequate en actuele 

middelen. Juist ook voor ICT-materialen is er een gedetailleerd overzicht van de ICT-locaties in de school 

en de afschrijvingstermijnen. In het verslagjaar zijn vijf digiborden vervangen. Tevens is de vervanging 

van de centrale server en een aantal laptops is in 2018 gerealiseerd. 
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ICT wordt beheerd door een ICT-coördinator (leerkracht) die ook verantwoordelijk is voor de 

onderwijskundige implementatie van ICT. Het netwerkbeheer is in federatief verband uitbesteed aan 

IC-Automatisering. 
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COMMUNICATIE EN RELATIES 

 

De belangrijkste uitgangspunten voor communicatiebeleid vinden hun basis in doelen die het bestuur 

beschreven heeft in het Strategisch Beleidskader. 

 

Speerpunten 

De specifieke speerpunten van het communicatiebeleid zijn: transparant zijn (een Bijbelse opdracht; 

1 Petrus 3 : 15), present zijn, kennis en vaardigheden ontwikkelen om zorgvuldig, bekwaam en met 

christelijke bewogenheid te handelen, alert blijven op maatschappelijke ontwikkelingen, en media 

bewustzijn. Voortvloeiend uit deze algemene speerpunten is in 2018 concreet invulling gegeven aan 

wegen om ouders meer vooraf te betrekken bij schoolontwikkeling en/of veranderingen en gezocht naar 

manieren om onze christelijke visie uit te dragen in de buurt. Ook in 2019 zullen deze speerpunten 

aandacht vragen van de directie. 

 

Communicatie met belangrijke stakeholders 

Het communicatiebeleid is gericht op interne doelgroepen zoals directie, personeel, ouders, 

medezeggenschapsraad, en Commissie Intern Toezicht en daarnaast ook op externe belanghebbenden 

zoals ouders van toekomstige leerlingen, kerk, leden en donateurs, collega-scholen, ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Lisse, media en de buurt. 

 

Ouders zijn nauw bij de school betrokken. Een belangrijk doel van ons communicatiebeleid is het 

faciliteren van ouderparticipatie in de vorm van meeleven, meedenken en meedoen. Daarnaast wordt 

actieve en wederzijdse betrokkenheid tussen school, ouders en kerk gestimuleerd om op die manier 

gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Er is sprake van een actieve betrokkenheid in de vorm van de 

ouderraad, koffieochtenden, ouderavonden, klusdagen en ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- 

en spandiensten. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd door middel van de schoolkrant, maandelijkse 

nieuwsbrieven, de schoolgids en de website. Hiermee verantwoordt de school zich over de 

ontwikkelingen op school. De leden van de schoolvereniging worden geïnformeerd tijdens de jaarlijkse 

ledenvergadering. Daar worden zij schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht van de belangrijkste 

(financiële) ontwikkelingen in het achterliggende jaar. Ook is er geregeld overleg met de lokale kerkelijke 

gemeente, de lokale overheid, het samenwerkingsverband, de onderwijsinspectie uit hoofde van haar 

toezichthoudende taak en belangenbehartigingsorganisaties voor het reformatorisch onderwijs. 

In 2017 is gestart met een pilot, waarin we experimenteerden met een nieuwe vorm van 

oudercontacten. Hierin staan het invoeren van zgn. luistergesprekken aan het begin van het jaar én het 

terugbrengen van het aantal rapporten van drie naar twee centraal. Met behulp van de resultaten van 

mini-enquêtes hierover is e.e.a. in 2018 geëvalueerd. Naar aanleiding van de resultaten is de pilot 

omgezet in structureel beleid. 

 

Overleg met andere scholen 

Tussen de directeuren van de scholen binnen de voormalige Federatie Rijnland (opgeheven in 2013) 

bestaat een actief directeurenoverleg. Dit overleg wordt door de directeuren als zeer verrijkend ervaren. 

Het blijkt dat op deze manier een goede samenwerking is behouden zonder dat het onnodig tijd vraagt 

van de bestuurders. 

 

Vroegschoolse opvang 

Het strategisch beleidskader geeft De Akker ruimte om ouders te ondersteunen bij het zoeken naar 

mogelijkheden voor vroegschoolse opvang. Sinds 1 januari 2017 verhuren we een lokaal aan 

peuterwengroep ‘de Rakkertjes’. Dit betreft een ouderinitiatief vanuit onze eigen achterban. E.e.a. is 
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intussen, zowel bij ouders en school als bij Gemeente Lisse en GGD. uitvoerig geëvalueerd. Vastgesteld 

kan worden dat de gevonden vorm van samenwerking voor alle partijen enorm voldoet. 

 

Afhandeling van klachten 

De klachtenregeling is beschreven conform het Model Klachtenregeling Reformatorisch Primair 

Onderwijs. Gelet op de relatief beperkte omvang van de school zijn voor onze school één contactpersoon 

en één vertrouwenspersoon benoemd. In 2018 waren er geen klachten. 
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FINANCIEEL 
 

Financiële paragraaf 
 

Analyse van het netto resultaat   
Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
1.427  1.333  94 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

-  -  - 

(B3) Overige baten 
 

53  44  8 

 

 

     
Totaal baten 

 
1.480  1.377  102 

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

1.233  1.140  93 

(L2) Afschrijvingen 
 

64  64  -1 

(L3) Huisvestingslasten 
 

62  66  -4 

(L4) Overige instellingslasten 
 

112  105  7 

 

 
     

Totaal lasten 
 

1.471  1.375  96 

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

8  3  6 

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

-  -  - 

 

 
     

Nettoresultaat 
 

8  3  6 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 

gehele organisatie. Het resultaat van 8.327 euro is als volgt opgebouwd:  
 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

De Akker Lisse  12.499  6.583  5.916 

Vereniging  -4.172  -4.012  -160 

Totaal  8.327  2.571  5.756 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn ondergebracht onder de overige baten (B3), de 

afschrijvingen (L2), de huisvestingslasten (L3) en de overige instellingslasten (L4).  
 

In 2018 zijn, wat betreft de rijksbijdragen, twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons 

beleid niet waren opgenomen. De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen was 73.700 euro. De 

loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien. 

De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering. Zoals elders in het jaarverslag aangegeven heeft de school in 2018 hiervoor 

circa 18.000 euro ontvangen. Deze middelen zijn ingezet voor de uitbreiding van een aantal 

aanstellingen van het reguliere personeel. 
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Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 

categorie ten opzichte van de begroting. 

 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van ruim 94.000 euro. Voor 91.700 euro wordt 

dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van indexaties 

op de bijdragen vanuit Passend Onderwijs (3.500 euro), lagere zorgarrangementen (1.400 euro 

negatief) en een extra verhoging van de Prestatiebox (500 euro). 

 

(B2) – Er zijn geen bijdragen vanuit de gemeente gerealiseerd. 

 

(B3) – De overige baten komen wat hoger uit dan begroot als gevolg van niet begrote vergoedingen 

voor de schoolreis (6.000 euro), hogere personele baten (1.600 euro) vanuit Berséba en Driestar 

Educatief en niet begrote verblijfvergoedingen (1.800 euro). Anderzijds liggen de private baten lager 

dan begroot. 

 

(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau ruim 93.000 euro hoger uit dan begroot. In de 

begroting is 7.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte 

loonstijgingen. Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. De overschrijding van 93.000 euro bestaat voor 

75.000 euro uit loonkosten en voor circa 18.000 euro uit overige personele lasten. 

 

De overschrijding op de loonkosten wordt vrijwel volledig verklaard door de gestegen pensioenpremies 

en de nieuwe cao. De gerealiseerde inzet is op totaalniveau daarbij nagenoeg gelijk aan het niveau van 

de begroting. In de begroting was al rekening gehouden met extra inzet inzake werkdrukvermindering. 

 

Het verschil op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan hogere kosten voor 

bedrijfsgezondheidszorg (7.800 euro), hogere kosten voor (na)scholing (4.000 euro) en voor werving 

van personeel (2.600 euro). Tevens heeft een niet begrote dotatie plaatsgevonden aan de voorziening 

voor ouderschapsverlof. Op onder meer de inhuur van extern personeel en uitgaven voor 

personeelsactiviteiten werd bespaard. 

 

(L2) – De afschrijvingen zijn min of meer conform begroting gerealiseerd. 

 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van ruim 4.000 euro. Bij de vereniging 

is een overschrijding van 2.700 euro te zien. Bij de school werden de grootste besparingen gerealiseerd 

binnen de budgetten voor energie en water (5.300 euro) en publiekrechtelijke heffingen (1.000 euro). 

Eerstgenoemde is vooral het gevolg van een aanzienlijke restitutie. 

 

(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van circa 7.500 euro. Daarbij is op 

privaat niveau een besparing van 4.100 euro gerealiseerd op de overige lasten. 

Van de totale overschrijding van zo’n 11.000 euro kan 7.000 euro worden toegewezen aan hogere 

uitgaven aan leerlinggebonden activiteiten (schoolreis, waar tevens hogere baten tegenover staan). Het 

resterende verschil wordt verklaard door een factuur vanuit Berséba voor een tussentijdse overplaatsing 

en diverse kleine overige kosten. 

 

(R1) – Het saldo financiële baten en lasten is nihil. 

 

Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
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ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    

Materiële vaste activa               727                746                745  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -    

       
Totaal vaste activa               727                746                745  

       
Voorraden                 -    

 
               -                    -    

Vorderingen                75                 73                 70  

Liquide middelen               644                586                599  

       
Totaal vlottende activa               718                659                669  

       

Totaal activa            1.445             1.405             1.414  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               481                458                498  

Bestemmingsreserves publiek                48                 58                 68  

Bestemmingsreserves privaat               460                464                486  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen               989                981             1.052  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               325                289                244  

Langlopende schulden                 -                    -                    -    

Kortlopende schulden               132                135                118  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva            1.445             1.405             1.414  

 

Als gevolg van een lage investeringsgraad is de waarde van de materiële vaste activa met 18.000 euro 

gedaald. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn met circa 4.000 euro toegenomen, wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

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

reserves. 

De voorzieningen zijn met 36.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 30.800 euro 

gedoteerd en ruim 7.500 euro onttrokken (met name schilderwerk, terrein en onderhoud van 

installaties). Tevens is 4.000 euro gedoteerd aan de voorziening woningen. Daarnaast is er op basis van 

het personeelsbestand 300 euro vrijgevallen uit de voorziening jubileumuitkering. Er is circa 9.000 euro 

gedoteerd aan de voorziening voor ouderschapsverlof.  
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Financiële 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 2016, 2017 en 2018, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 5,45 4,87 5,67 

Solvabiliteit 0,50 0,68 0,70 0,74 

Rentabiliteit n.v.t. 0,56% -5,07% -3,90% 

Huisvestingsratio max.10% 5,74% 7,43% 8,36% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 18,35% 17,32% 23,36% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 8,20% 7,16% 12,05% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 67,82% 68,32% 68,72% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 58,28% 58,74% 58,13% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit bleven over de afgelopen jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de 

gestelde adviesnormen. De kengetallen laten zien dat het bestuur zowel op de korte als de lange termijn 

aan haar verplichtingen kan voldoen. 

De rentabiliteit is positief, nadat het twee jaar op rij negatief is geweest. De Inspectie beziet de 

rentabiliteit als een meerjarig gemiddelde, waarbij het advies is naar 0% te streven. 

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. 

 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%, een streefwaarde die 

ook door ons bestuur wordt aangehouden. Op bestuursniveau wordt deze streefwaarde behaald. 

Vanwege het positieve resultaat en een lagere waarde van de materiële vaste activa, is het 

weerstandsvermogen dit jaar gegroeid. Dit ondanks de extra rijksbijdragen die de school heeft 

ontvangen (o.a. cao-ontwikkelingen en werkdrukvermindering). 

 

De kapitalisatiefactor overschrijdt het geadviseerd plafond van 60% niet (exclusief private middelen). 

Dit laat zien dat er niet onnodig middelen worden vastgehouden op de balans. 

 

Investerings- en financieringsbeleid 

In 2018 is er voor bijna 45.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 

20.900 euro. Er is in 2018 een bedrag van 63.900 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 

activa is gedaald. 

 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

 

Gebouwen en terreinen 20.600 euro 

Leermiddelen 8.400 euro 

ICT 16.500 euro 

Totaal 45.500 euro 

 

De investeringen binnen de categorie gebouwen en terreinen hebben betrekking op de verbetering van 

de ventilatievoorziening in de klaslokalen (begroting: 35.000 euro). De uitgaven aan leermiddelen 
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betreffen een methode voor Taal (niet begroot). De uitgaven voor ICT betreffen onder meer een server, 

laptops, Chroombooks (begroting: 20.900 euro). 

 

Prestatiebox 
Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren zijn gelden beschikbaar gesteld in de zogenoemde 
prestatiebox. Deze ambities zijn voor onze school niet nieuw. Veel van de in het strategisch beleid 
genoemde doelstellingen, welke zijn uitgewerkt in het schoolplan met de daar bij behorende 
jaarplannen, vallen onder de genoemde ambities in de akkoorden. Te denken valt aan bevorderen en 
handhaven van de onderwijskwaliteit, instandhouding en versterking van cultuureducatie, bevorderen 
van de werkgelegenheid, klassenverkleining, verbeteren van HRM-beleid. De kosten hiervoor zijn in de 
meerjarenbegroting gebudgetteerd. Zo wordt het financiële overschot van voorgaande jaren ingezet 
om de verwachte financiële tekorten van de komende jaren, mede ten gevolge van bovengenoemde 
zaken, te dekken. 

 

Treasury verslag 

In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

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

zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. Een deel van het private kapitaal is ondergebracht in 

een dienstwoning en enkele appartementen. Hiervan worden huuropbrengsten ontvangen. 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. 
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VERANTWOORDING BESTEDING WERKDRUKMIDDELEN 

 

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

eerder beschikbaar komen. Het schoolteam had voor de besteding van deze middelen proactief al een 

plan samengesteld. Feit dat het geld eerder beschikbaar is gekomen, betekent een positieve wending 

van het exploitatieresultaat. 

 

Het plan wat samengesteld is in samenspraak met het gehele team en de MR voorziet in de 

werkdrukvermindering van álle leerkrachten. We onderscheiden in dit plan twee sporen: 

 Binnen de kleutergroepen vormen we standaard een 0 groep voor drie dagen per week; zo’n 

vierde kleutergroep verlaagt standaard het leerlingaantal voor de overige drie kleutergroepen.  

 Elke groep krijgt 10 dagen/jaar een leerkracht (bij voorkeur de duo), die komt lesgeven, zodat 

de eigen leerkracht op school extra tijd heeft voor gesprekken met ouders en /of kinderen / 

administratie / voorbereiding / correctie. 

De extra kleutergroep: 

o verlaagt het gemiddeld aantal kinderen per groep; voor met name jongere kinderen is het 

belangrijk dat ze zoveel mogelijk individuele aandacht van de leerkracht krijgen, 

o voorkomt wachtlijsten in het voorjaar, 

o 3 dagen per week is voor jonge kleuters een wenselijke omvang. 

De extra tijd in de groepen: 

o geeft een leerkracht gelegenheid in de hectiek van elke dag, specifiek tijd te hebben voor 

toenemende bijkomende werkzaamheden, 

o de inzet van de duo betekent geen verzwaring ivm overdracht e.d., 

o de inzet van de duo borgt het “max-2 leerkrachten-per groep-beleid”. 

Beide vormen: 

o borgen de groeiende noodzaak van individuele aandacht voor kinderen, 

o doen recht aan het handelingsgericht werken, 

o doen recht aan passend onderwijs. 

 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing 

Begrote subsidie € 0 

Ontvangen subsidie € 18.000 

Ingezette FTE  0,6 vanaf 1 augustus 

Gerealiseerde kosten plm € 15.000 

Op jaarbasis zullen de structurele kosten ca. 40.000 euro gaan bedragen.  
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CONTINUÏTEIT 
 

Continuïteitsparagraaf 

 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen 

in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij 

de begroting 2019. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 132 133 131 139 136 130 

Bovenbouw totaal 144 132 133 134 134 142 

Totaal 276 265 264 273 270 272 

 

 
 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 

jaren zien. De afgelopen jaren is het leerlingaantal gedaald. Door het onverwachte tussentijds vertrek 

van een aantal kinderen ten gevolge van verhuizing en s.o.-plaatsing, zijn de geprognosticeerde 

leerlingaantallen vanaf 2019 met 5 gedaald. De komende jaren wordt een stabilisatie van het 

leerlingaantal rond de 270 verwacht. De verhouding onder- en bovenbouw blijft ongeveer gelijk. 

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Leerkracht 14,06 14,64 14,58 14,50 14,50 14,50 

O.O.P. 2,80 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Schoonmaak 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Vervanging eigen risico 0,54 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Totaal 18,92 19,30 19,24 19,15 19,15 19,15 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren, bij een gelijkblijvend 

aantal groepen. Ten opzichte van 2018 blijft de inzet in 2019 gelijk. Dit, omdat het plan voor de 

werkdrukvermindering al op 1 augustus 2018 in werking is getreden. 

 

Het aantal groepen is voor de begroting van 2019 gehandhaafd. Een en ander hangt af van de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal én van mogelijk te ontvangen extra gelden vanaf augustus 2021 

in verband met werkdrukvermindering. Het nu geldende bedrag van 155 euro per leerling zou dan 

verhoogd worden naar 280 euro. Bij het huidige leerlingenaantal betekent dat op jaarbasis een bedrag 
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van circa 34.000 euro. Bij de begroting van 2021 zal het aantal groepen dus nadrukkelijk worden 

heroverwogen. 

 

Staat van baten en lasten – begroting 

   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2018  2019  2020  2021   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  1.427  1.402  1.391  1.430 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

(B3) Overige baten  53  20  20  34 

         
Totaal baten  1.480  1.422  1.410  1.463 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  1.233  1.278  1.289  1.298 

(L2) Afschrijvingen  64  46  49  51 

(L3) Huisvestingslasten  62  46  46  46 

(L4) Overige instellingslasten  112  94  94  94 

  
       

Totaal lasten  1.471  1.463  1.478  1.489 

  
       

Saldo baten en lasten  8  -41  -68  -26 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  -  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  8  -41  -68  -26 

 

Bovenstaand overzicht geeft de realisatie over 2018 weer. Daarnaast ook de begroting voor de komende 

3 jaar. 

 

De ontwikkeling van de resultaten op langere termijn moet beoordeeld worden tegen de achtergrond 

van vier bestuursbesluiten: 

1. Het overschot van de jaren 2012 e.v. wordt gebruikt om het meerjarig tekort van 2015-2023 te 

dekken. 

2. Jaarlijks (2013-2022) wordt 10.000 euro onttrokken aan de voorziening personeel voor 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

3. Ondanks de daling van het leerlingaantal is in de begroting het aantal groepen tot 31 juli 2021 

gehandhaafd. Per augustus 2021 gaan we misschien met een groep minder werken. Dit in 

verband met de onzekerheid over de extra gelden per augustus 2021 in het kader van 

werkdrukvermindering. 

4. De publieke algemene reserve mag afnemen tot de vastgestelde ondergrens van 200.000 euro. 

 

Er is geen sprake van majeure investeringen de komende jaren. 
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Balans – begroting 

 

ACTIVA  Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2021 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         
Immateriële vaste activa                 -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Materiële vaste activa               727  
 

             778  
 

             765  
 

             729  

Financiële vaste activa                 -    
 

               -    
 

               -    
 

               -0  

         
Totaal vaste activa               727  

 
             778  

 
             765  

 
             729  

         
Voorraden                 -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Vorderingen                75  
 

              71  
 

              71  
 

              71  

Effecten                 -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Liquide middelen               644  
 

             437  
 

             397  
 

             416  

         
Totaal vlottende activa               718  

 
             508  

 
             469  

 
             487  

         

Totaal activa            1.445  
 

          1.287  
 

          1.234  
 

          1.216  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2018 

 
Ultimo 2019 

 
Ultimo 2020 

 
Ultimo 2021 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         
Algemene reserve               481  

 
             436  

 
             378  

 
             361  

Best. reserve publiek                48  
 

              38  
 

              28  
 

              18  

Best. reserve privaat               460  
 

             482  
 

             482  
 

             482  

Best. fonds publiek                 -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Best. fonds privaat                 -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

         
Eigen vermogen               989  

 
             956  

 
             888  

 
             861  

  
       

Voorzieningen               325  
 

             227  
 

             242  
 

             252  

Langlopende schulden                 -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Kortlopende schulden               132  
 

             103  
 

             103  
 

             103  

  
       

Totaal passiva            1.445  
 

          1.287  
 

          1.234  
 

          1.216  

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning- en controlecyclus 

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 
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deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld 

in hoeverre acties nodig zijn. 

 

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

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

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

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

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

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

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sectorbreed is 

sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een 

correctie hiervoor. Dit gaat ten koste van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen 

voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/2022. 

 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond, maar deze 

situatie kan veranderen. Mogelijk risico is bijvoorbeeld dat het moeilijker wordt om vervanging te 

realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. 

 

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

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

voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er 

een risico op onverwachte lasten. 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. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Voor onze school moeten 

we dan denken aan risico’s rondom de identiteit, de Governance structuur, het leerlingenaantal en het 

lerarentekort. 

 Identiteit 

De school heeft een open toelatingsbeleid. Dit vraagt meer dan voorheen een duidelijke positionering 

van de school omdat meningen van het individu sterker worden. Steeds minder is vanzelfsprekend en 

over veel zaken verscherpen zich de meningen. 

 Governancestructuur 

Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Landelijke ontwikkelingen afgezet tegen ouder wordende MT-leden 

vragen om tijdige bezinning en actie ten einde een structuur voor de langere termijn te ontwikkelen. 

 Leerlingenaantal 

Het leerlingenaantal toont al langere tijd een dalende lijn. Op grond van betrouwbare doopcijfers denken 

we dat zich dit vanaf nu gaat stabiliseren. Echter voor het komende jaar zijn er nogal wat verhuizingen 

(plm 10 leerlingen) gepland, waardoor de dalende trend zich versterkt. Een en ander vraagt van jaar 

tot jaar bij de begroting een zorgvuldige doordenking van het aantal groepen. 

 Lerarentekort 

We ervaren momenteel dat het lastig is om vacatures te vervullen. Dit zal er in de toekomst niet beter 

op worden. We bezinnen ons zowel in het bestuur als in het team op maatregelen om dit op een 

verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden. Deze maatregelen kunnen zowel voorwaardelijk als 

organisatorisch zijn. 
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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 het standaard risicoprofiel van 15%. 

 

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

om indien nodig acties te ondernemen en zodoende de impact van het risico te verkleinen. De 

meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. 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 

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

 

TEN SLOTTE 

 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen op De Akker in het jaar 2018. 

Deze activiteiten zijn uiteindelijk gericht op het zo goed mogelijk voorbereiden van onze kinderen op 

een plaats in de maatschappij. Het bestuur is dankbaar dat op De Akker het onderwijs aan onze kinderen 

doortrokken is van de Christelijke identiteit die de school ontleend aan het Woord van God, de Bijbel. 

 

Het bestuur spreekt haar dank uit aan de directie, het team, de Medezeggenschapsraad, de Commissie 

Intern Toezicht, de Ouderraad en vele andere betrokkenen bij De Akker voor de wijze waarop vorm of 

ondersteuning is gegeven aan christelijk onderwijs aan onze kinderen. 

 

Van harte wenst het bestuur allen die daarbij betrokken zijn Gods onmisbare hulp en zegen toe. 

 



JAARREKENING 2018
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 727.007     745.659     

727.007         745.659         

Vlottende activa

Vorderingen 74.617       73.331       

Liquide middelen 643.766     585.807     

718.383         659.138         

Totaal 1.445.389      1.404.797      

PASSIVA

Eigen vermogen 988.874         980.547         

Voorzieningen 324.812         289.036         

Kortlopende schulden 131.703         135.214         

Totaal 1.445.389      1.404.797      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 1.421.353      1.332.988      1.349.733    

Overige baten 58.384           44.488          56.682         

Totaal baten 1.479.737      1.377.476     1.406.415    

Lasten

Personeelslasten 1.233.392      1.140.019      1.183.960    

Afschrijvingen 64.150           64.420          67.857         

Huisvestingslasten 61.703           65.816          114.964       

Overige lasten 112.166         104.650         110.586       

Totaal lasten 1.471.411      1.374.905     1.477.366    

Saldo baten en lasten 8.327            2.571           70.951-         

Financiële baten en lasten -                   -                  394-             

RESULTAAT BOEKJAAR 8.327            2.571           71.345-         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € 8327 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 22.499          
Bestemmingsreserves publiek 10.000-          
Bestemmingsreserves privaat 4.172-            

Totaal 8.327           

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 8.327         70.951-       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 64.150       67.857       

- Mutaties van voorzieningen 35.776       44.837       

99.926       112.694     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 1.285-         3.605-         

- Mutaties kortlopende schulden 3.512-         17.267       

4.797-         13.662       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 103.456     55.405       

Ontvangen interest -               394-           

Totaal -               394-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 103.456     55.011      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 45.497-       68.113-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 45.497-      68.113-      

Mutatie van liquide middelen 57.959       13.102-       

2018 2017
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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 50 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 20

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 10

Docentenset 10 Software bij methoden 10

Bureaustoelen 10 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 8 Zonnepanelen -

Waardering van de woningen

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

6 mei 2019

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging te realiseren 

en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende zaken in aanbouw of 

ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen worden in de balans gerubriceerd onder 

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt 

tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden vastgoedbeleggingen gewaardeerd 

tegen historische kostprijs (minus cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen)
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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 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Dit is het kapitaal dat bij oprichting van de rechtspersoon is gestort.

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

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 ouderschapsverlof

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor de verplichtingen inzake ouderschapsverlof.

Deze voorziening is berekend op basis van de salarisgegevens van personeel dat gebruik mag maken van 

de regeling. De salarissen zijn verhoogd met 60% als opslag voor werkgeverslasten. Vervolgens is

 van deze verplichting als voorziening opgenomen op basis van het ingeschatte gebruik in de toekomst.

De kosten van opname van ouderschapsverlof worden 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 € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.
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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 BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 103,8%. 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.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Norm

Solvabiliteit 1 0,5

Solvabiliteit 2 n.v.t.

Liquiditeit (current ratio) 2,00

Liquiditeit (quick ratio) 2,00

Rentabiliteit n.v.t.

Kapitalisatiefactor (incl. privaat) max.60%

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 15,00%

68,32%

17,40%

67,82%

2018

0,68

0,91

2017

5,45

5,45

0,56%

0,70

0,90

4,87

4,87

-5,07%

18,42%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 326.240          193.577          132.664           20.545           -                    11.463            141.746          346.785          205.040          

Inventaris en apparatuur 322.102          168.694          153.408           16.530           -                    27.331            142.607          319.433          176.827          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 225.878          77.566            148.312           8.422             -                    14.111            142.623          234.300          91.677           

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 511.040          199.764          311.276           -                    -                    11.244            300.032          511.040          211.009          

Totaal 1.385.260       639.601          745.659           45.497           -                    64.150            727.007          1.411.559       684.552          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 19.199           19.199            -                     

Totaal 19.199           19.199            -                     

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Constantijnstraat 42 158.000          1-1-2017

Heereweg 163D 156.000          1-1-2017

Heereweg 167A 154.000          1-1-2017

Schoolstraat 13 492.000          1-1-2017

Totaal 960.000          

Verzekerde waarde Bedrag Peildatum

Appartementen 339.585          1-10-2012

Woning 253.800          14-8-2018

Totaal 593.385          

Toelichting materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare activa                                                                                                           

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen. Dit betreft de dienstwoning en 

de appartementen. In de staat van baten en lasten zijn € 19.796 aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met 

deze vastgoedbeleggingen.
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Vorderingen

Debiteuren 4.250              705                

OCW/EZ 62.505            67.323           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 7.031             651                

  Overige overlopende activa                 832 4.653             

Overlopende activa 7.862              5.304             

Totaal 74.617            73.331           

Liquide middelen

Kasmiddelen 273                92                 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 643.493          585.715          

Totaal 643.766          585.807          

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal 75.801           -                    -                    75.801           

75.801           75.801           

Algemene reserve

Algemene reserve 382.536          22.499            -                    405.035          

382.536          405.035          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 58.124           10.000-            -                    48.124           

58.124           48.124           

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 464.085          4.172-              -                    459.913          

464.085          459.913          

Totaal 980.547          8.327              -                    988.874          

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018

2018 2017

2018 2017
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 40.201             8.860             -                    291                48.770           -                    48.770           

Voorziening onderhoud schoolgebouw 211.819           30.816           7.609             -                    235.027          16.908           218.118          

Voorziening onderhoud woningen 37.016             4.000             -                    -                    41.016           9.888             31.128           

Totaal 289.036           43.676           7.609             291                324.812          26.796           298.016          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Ouderschapsverlof 28.671             8.860             -                    -                    37.530           -                    37.530           

Jubileumuitkering 11.530             -                    -                    291                11.240           -                    11.240           

40.201             8.860             -                    291                48.770           -                    48.770           

Kortlopende schulden

Crediteuren 24.589            44.834           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 46.205            42.461           

Schulden ter zake van pensioenen 19.192            12.894           

Kortlopende overige schulden 2.352              607-                

92.337            99.582           

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 39.366           35.632           

Overlopende passiva 39.366            35.632           

Totaal 131.703          135.214          

2018 2017
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

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 1.313.981       1.222.380       1.248.946       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies -                    -                    3.674             

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 50.883           50.381           42.009           

50.883           50.381           45.684           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 56.489           60.227           55.104           

Totaal 1.421.353       1.332.988       1.349.733       

Overige baten

Verhuur 25.721           20.988           24.774           

Overige

  Verenigingsbaten 12.317           12.000           12.108           

  Overige baten personeel 5.583             -                    3.428             

  Overige 14.764           11.500           16.373           

32.664           23.500           31.909           

Totaal 58.384           44.488           56.682           

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 905.069         826.098         867.142         

Sociale lasten 153.916         142.913         143.770         

Premies Participatiefonds 4.795             -                    3.863             

Premies VFGS 28.750           26.555           27.912           

Pensioenlasten 121.291         98.770           114.611         

1.213.821       1.094.336       1.157.299       

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 8.569             -                    422                

Personeel niet in loondienst -                    2.000             -                    

Overige

  (Na)scholingskosten 29.243           25.000           32.172           

  Kosten werving personeel 3.576             1.000             6.584             

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 10.296           2.500             1.360             

  Representatiekosten personeel 2.537             4.000             3.166             

  Overige 2.872             11.183           4.485             

Totaal overige 48.524           43.683           47.767           

57.093           45.683           48.189           

Af: uitkeringen 37.522-           -                    21.528-           

Totaal 1.233.392       1.140.019       1.183.960       

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 20 FTE. (2017 19)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 22.708           27.635           25.020           

Inventaris en apparatuur 27.331           29.321           22.074           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 14.111           7.464             20.763           

Totaal 64.150           64.420           67.857           

Huisvestingslasten

Onderhoud 11.461           9.000             27.437           

Energie en water 9.692             15.000           17.134           

Schoonmaakkosten 3.698             4.000             3.809             

Belastingen en heffingen 2.036             3.000             2.023             

Dotatie voorziening onderhoud 34.816           34.816           64.561           

Totaal 61.703           65.816           114.964         
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 21.339           21.000           19.834           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.582             3.000             2.410             

Telefoon- en portokosten e.d 2.458             2.500             2.437             

Kantoorartikelen 15                  -                    -                    

Verenigingslasten 10.836           14.500           10.906           

37.229           41.000           35.586           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 1.603             3.000             2.454             

1.603             3.000             2.454             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 27.331           27.300           27.259           

Computerkosten 18.753           19.000           21.628           

Kopieer- en stencilkosten 7.273             8.000             8.652             

53.357           54.300           57.538           

Overige

Kantinekosten 1.391             1.500             1.952             

Cultuureducatie 2.339             3.000             1.655             

Abonnementen 510                1.000             541                

Verzekeringen 341                350                748                

Medezeggenschapsraad -                    -                    50                  

Overige 15.396           500                10.061           

19.977           6.350             15.007           

Totaal 112.166         104.650         110.586         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.582             3.000             2.410             

Accountantslasten 2.582             3.000             2.410             

Financiële baten en lasten

Rentelasten -                    -                    394-                

Totaal -                    -                    394-                
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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           

31-12-2018

Resultaat jaar 

2018
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

niet van toepassing
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                  

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 111.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 77.584
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.741
Subtotaal € 89.325

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 89.325

Gegevens 2017

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 1,0                  

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 107.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 76.950
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.359

Totaal bezoldiging 2017 € 88.309

WNT-verantwoording 2018 - Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

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 het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag  

van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag is berekend

conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 111000. 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.

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

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Klop H.C. Voorzitter

Reijerkerk A. Secretaris afgetreden

Hobo P. Lid

Kersbergen C. Lid

Rip J. Lid

Baartman J.J.P. Penningmeester

Voshart A. Secretaris

Butter den G.J. Lid

Westerman A. Lid

Delden van J.J. Lid

Zwet van N. Lid CIT

Jongh de B.N. Lid CIT

Weststrate A.M. Lid CIT afgetreden

Oldhoff L. Lid CIT
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van een kopieerapparaat vanaf 1 oktober 2016. De totale looptijd 

is 60 maanden.

Het leasebedrag bedraagt per kwartaal € 761 (excl. BTW).

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring

52



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het 

Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs 

op Gereformeerde Grondslag te Lisse 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 het 

Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse op 31 

december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 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 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 

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 het Verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag te Lisse 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.  

 

 



 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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;  

� de 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 2018 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 2018 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 overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 



 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.  

 

  



 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

   



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 
Geldermalsen, 6 mei 2019  
Van Ree Accountants 

 

w.g. 

 

drs. K.H. Hille RA 



BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE AKKER

Baten

Rijksbijdragen   1.427.228 1.332.988  1.356.233  

Overige baten 20.397      11.500      19.400      

Totaal baten 1.447.625  1.344.488  1.375.634  

Lasten

Personeelslasten 1.233.392  1.140.019  1.183.960  

Afschrijvingen 52.905      53.420      56.612      

Huisvestingslasten 47.499      54.316      84.784      

Overige lasten 101.330    90.150      99.680      

Totaal lasten 1.435.126  1.337.905  1.425.036  

Saldo baten en lasten 12.499      6.583        49.402-      

Financiële baten en lasten -               -               71-            

Netto resultaat 12.499      6.583        49.473-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 4.923        5.500        5.735        

Collecten kerken/donaties/giften 7.394        6.500        6.373        

Baten inzake woningen 19.796      20.988      18.674      

Totaal baten 32.112      32.988      30.782      

Lasten

Betaalde giften/bijdragen -               -               1.385        

Personele lasten 701           -               -               

Kosten begeleiding/ondersteuning 790           1.000        490           

Jubilea 4.000        4.000        4.000        

Representatiekosten 908           1.000        835           

Leerlinggebonden activiteiten 4.000        4.000        3.250        

Lasten inzake woningen 14.204      11.500      30.180      

Afschrijvingen 11.244      11.000      11.245      

Overige lasten 438           4.500        945           

Totaal lasten 36.285      37.000      52.330      

Saldo baten en lasten 4.172-        4.012-        21.549-      

Financiële baten en lasten -               -               323-           

Netto resultaat 4.172-        4.012-        21.872-      

Het verschil van totaal baten met de bestuursbaten in de toelichting op de staat van baten en lasten wordt veroorzaakt 

door de baten inzake woningen (Huur). Het verschil van totaal lasten met de bestuurslasten in dezelfde toelichting wordt 

veroorzaakt doordat de  afschrijvingskosten, kosten voor onderhoud woningen en dotatie groot onderhoud apart zijn 

gerubriceerd.
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