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de scores, behaald bij de Cito Eindtoets voor groep 8 meegenomen. Hierbij wordt er gekeken naar onze 
scores t.o.v. peergroup en in vergelijk met het landelijk niveau. Indien wij vinden dat er scores zijn 
waarop actie ondernomen moet worden, wordt er zowel op didactisch gebied als 
professionaliseringsgebied gekeken naar eventuele aanpassingen. 
Naast de bewaking op dit gebied wordt er jaarlijks een “veiligheid en belevingsenquête” bij de kinderen 
van groep 5 t/m 8 afgenomen. Vanuit de uitkomsten die hierbij horen en de vele kindgesprekken die er 
worden gevoerd kan het zijn dat er ook nieuwe beleidsvoornemens worden opgesteld. Verder zijn de 
andere belanghebbenden betrokken bij de school zoals ouders, externe partijen als het 
samenwerkingsverband, de gemeente Huizen, leveranciers en de overheid belangrijke indicatoren om 
aanpassingen in het beleid te maken. 
 
De kwaliteit wordt bewaakt middels onderstaand INK-model: 

 
Voor de verschillende vakgebieden, zowel leer technisch als op sociaal emotioneel gebied zijn er 
werkgroepen die op basis van bovenstaand model de kwaliteit bewaken. Zij verantwoorden zich voor 
hun plannen en doelen aan de directeur. 
 
NB Voor toelichting per hoofdlijn en de meerjarenplanning wordt verwezen naar het actuele 
Meerjarenbeleidsplan/Schoolplan.  
 
3. Doelstellingen  
Het bestuur heeft zich de volgende doelen gesteld:  

 Kinderen moeten een fijne schooltijd hebben op De Flevoschool; 

 De school moet een veilige omgeving zijn;  

 Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook gewerkt aan de creatieve, sportieve, fysieke, 
muzikale en sociaal-emotionele eigenschappen;  

 Iedere leerling krijgt het onderwijs dat bij zijn niveau past;  

 De Flevoschool biedt onderwijs van de hoogste kwaliteit; 

 De Flevoschool voert een actief anti-pest beleid. 
 
4. Strategie 
Bovengenoemde doelen worden gerealiseerd door gebruik te maken van verschillende instrumenten. 
De basis hiervan is een gezonde financiële positie en het creëren van betrokkenheid in de breedste zin 
des woords. Een gezonde financiële positie maakt het mogelijk structureel (extra) expertise en formatie 
in te zetten voor leerlingen met een leerachterstand maar ook voor hen die juist extra uitdaging en/of 
verdieping nodig hebben. Naast het normale lesprogramma zijn er daarom bijvoorbeeld extra 
gymnastieklessen, schoolzwemmen, muziekonderwijs en bijvoorbeeld specifieke ICT-hulp 
programma’s. Daarnaast wordt een deel van de beschikbare middelen besteed aan 
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Het bestuur doet bewust gestructureerd de 
investeringen in ICT-voorzieningen en eigentijdse leermiddelen zoals Ipads, touchscreens/digiborden, 
laptops en nieuwe leermethoden. 
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5. Belangrijkste kenmerken van het financiële beleid  
Wij zijn ons bewust van het feit dat keuzes voor kwaliteit meer geld kunnen kosten dan de overheid ons 
zal verschaffen. Uitgangspunt bij de financiering van onze school is en blijft dat wij de volledige 
exploitatie van de school binnen de begroting willen realiseren. Deze verantwoordelijkheid betekent een 
grote behoefte aan inzicht in de financiële stromen.  
 

Risicobeheersing 
Teneinde bestuur en directie ten aanzien van financieel beleid en risicobeheersing controle en 
sturingsmiddelen te bieden, ontwikkelen en onderhouden wij een op onze situatie toegespitste “planning 
en control” cyclus. We zorgen er hiermee voor dat de financiering van onze school inzichtelijk is en het 
bestuur onderbouwde keuzes kan maken op basis van actuele exploitatierapportages.  
Aan de hand van een jaarlijks opgestelde begroting die tevens jaarlijks wordt getoetst en bekrachtigd 
door de Raad van Toezicht vindt de sturing en controle gedurende het jaar plaats o.b.v. inzichtelijke 
exploitatierapportages voorzien van vergelijkingscijfers van het voorgaande jaar. Verder zijn duidelijke 
afspraken gemaakt met het administratiekantoor voor de vertaling van de gegevens uit de cyclus in 
managementinformatie. De directie legt verantwoording af inzake gevoerde beleid en beheersing van 
de geïdentificeerde risico’s aan het bestuur. Het bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht.  
Met de invoering van de wettelijk verplichte Code Goed Bestuur in 2011 dient een school als de onze 
te voldoen aan het Verenigingsmodel van de Code Goed Bestuur (zie de site van VBS). Deze 
toezichthouders zullen het bestuur op hoofdlijnen controleren op financieel beheer, uitvoerende taken 
en het uitvoeren van het vastgelegde beleid.   
De door het administratiekantoor (Cabo) per kwartaal geleverde exploitatierapportage voorzien van 
vergelijking over voorgaand jaar dient hierbij als financieel stuurmiddel gedurende het jaar waarbij ook 
een sturing op basis van forecast hiervan een onderdeel is als ook de ontwikkeling van het (verwachte) 
aantal leerlingen. 

Conclusie 
Deze maatregelen stellen directie, bestuur en Raad van Toezicht in staat om ontwikkelingen in resultaat, 
exploitatie en ontwikkelingen in leerlingaantallen te kunnen volgen en waar nodig tijdig bij te kunnen 
sturen als er zich afwijkingen voordoen ten opzichte van de afgegeven begroting dan wel ten opzichte 
van vergelijkingscijfers uit vergelijkbare periode van een voorgaand jaar. Waarbij dit ook altijd getoetst 
zal kunnen worden aan de in de exploitatierapportage opgenomen forecast voor het betreffende 
boekjaar. 

 
6. Gang van zaken gedurende het verslagjaar  

Analyse van het financiële resultaat  
Het resultaat over boekjaar 2017 bedraagt € 55.264,- positief. De begroting voor 2017 was gesteld op 
€ 3.700,- positief. Het resultaat is daarmee aanzienlijk boven begroting uit gekomen. 

Baten: Het positieve resultaat uit een hogere lumpsumvergoeding personeel en de extra groei 
bekostiging materiële instandhouding was niet begroot.  
Lasten: De personele lasten vallen mede als gevolg van een niet begroot zwangerschaps-, 
bevallings-, en ouderschapsverlof hoger uit dan begroot.  

 
Bestemming 

De bate, zoals omschreven in deze paragraaf is vooralsnog toegevoegd aan de algemene reserve. 
  

Financiële kengetallen: Deze zijn opgenomen in het cijfermatig deel van dit jaarverslag 
 
Ouderbijdrage: Het bedrag aan geïnde ouderbijdrage in 2017 (€ 83.091) iets lager is dan 

begroot (€ 87.000), dit komt door het afboeken van openstaande ouderbijdragen uit voorgaande jaren. 
Opgebouwd uit de jaren 2015-2016 en 2016-2017. De ouderbijdrage is besteed aan vakdocent 
gymnastiek, vakdocent muziek, remedial teaching, de inzet van een onderwijsassistente, verschillende 
activiteiten en schoolreisjes en de financiering van extra vernieuwde leermethoden, ICT maar ook 
trainingen voor leerlingen ter vorming zoals “Rots & Water”-trainingen, de “Gelukskoffer” voor diverse 
groepen om leerlingen te ondersteunen meer zelfbewust en weerbaar te worden.  

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben er geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden welke van invloed zijn 
geweest op de toegelichte cijfers. 
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Conclusie 
De algemene conclusie is dat, naast de lagere vaste personeelslasten door (vervroegd) pensioen en 
vertrek leerkrachten, en het vrijwel gelijk blijven van de totale overige lasten, vooral het effect van hogere 
lumpsum vergoeding ertoe heeft geleid dat er een hoger resultaat is gerealiseerd dan begroot. Voor het 
schooljaar 2017-2018 betekende dit een verhoging van 5,35% verhoging Lumpsumvergoeding 
personeel en 3,00% op Personeels- arbeidsmarktbeleid. 

 
 
7. Continuïteitsparagraaf  
Om een indruk te krijgen hoe de financiële positie zich op termijn ontwikkelt, is een meerjaren begroting 
opgesteld. Deze is hierna weergegeven met achtereenvolgens de verwachte personele bezetting, de 
leerlingaantallen per 1 oktober, de balans per 31 december en de staat van baten en lasten; dit alles 
voor de jaren 2017 t/m 2020. Een van de belangrijkste risico’s dan wel onzekere factor waar het bestuur 
zich voor geplaatst ziet is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en dit in lijn te houden met de 
kostenstructuur van de school. Als belangrijke maatregel is hiervoor vanaf 2016 ingezet op verbeteren 
van de on-/offline communicatie over de Flevoschool en wat zij te bieden heeft voor bestaande en 
nieuwe leerlingen. Dit middels de nieuwe website en een update in de externe beeldvorming en huisstijl.  

 
Toelichting Personele Bezetting 

Aangezien de leerlingaantallen naar verwachting na een daling in 2016 weer een constant en licht 
stijgend beeld zal laten zien, zal dit ook gelden voor de personele bezetting. Natuurlijke uitstroom wordt 
beoordeeld per situatie en waar noodzakelijk opgevuld, dus de bezetting in FTE zal geen grote 
schommelingen te zien geven. 

 
Toelichting balans 

De algemene reserve is in 2017 toegenomen en (mede a.g.v. een in de komende jaren te vormen 
nieuwe combigroep) zal dit de komende jaren verder kunnen stabiliseren. Dit is het gevolg van de 
positief begrote resultaten voor de komende jaren. In 2017 is een daling in de voorziening zichtbaar als 
gevolg van het geplande onderhoud en vernieuwen van ICT-middelen en de digiborden door de school 
die ter ondersteuning van gebruikte lesmethoden zijn vervangen door touchscreens. 

 
Toelichting baten en lasten 

De verwachting is dat de staat van baten en lasten de komende jaren een consistent positief beeld 
vertoont mede a.g.v. door de overheid toegekende extra middelen ter verlaging van de werkdruk. 
Vooruitzichten en ondernomen acties (o.a. introductie van een nieuwe combi groep in de onderbouw) 
en de (door)ontwikkeling en inzet van de nieuwe website als ook overige updates op het vlak van 
interne/externe communicatie (mede ten behoeve van het aantrekken van nieuwe leerlingen) maken 
dat in lijn met een bijbehorend constant personeelsbestand de geldstromen goed beheersbaar blijven.  
 

Continuïteitsparagraaf     

     

Personele bezetting in FTE 2017 2018 2019 2020 

Management/directie 1,86 1,86 1,86 1,86 

Onderwijzend personeel 11,79 11,10 10,80 10,80 

Wetenschappelijk personeel         

Overige medewerkers 1,21 1,78 1,83 1,83 

     

 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 235 236 244 242 
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8. Treasury-verslag  
Beleggingsbeleid  

Gedurende 2017 hebben geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Dit is conform de 
afspraken die hieromtrent door het bestuur zijn gemaakt. De beschikbare reserves werden op 
spaarrekeningen aangehouden. Tevens is dienovereenkomst hiertoe dit beleid vastgelegd in de 
treasury-statuten van de Vereniging de Flevoschool. 
 
9. Toekomstige ontwikkelingen, risico’s en mitigerende maatregelen 

Grip op noodzakelijke investeringen  
Investeringen hebben in het verslagjaar plaatsgevonden in verband met de aanschaf van nieuwe 
digiborden (touchscreens) in 8 lokalen/ruimtes, zijn er vaste kasten in twee lokalen gecreëerd en is er 
meubilair aangeschaft. De geplande investering in een nieuwe methode voortgezet technisch lezen is 
niet uitgevoerd omdat de nieuwste versie van onze huidige methode waarschijnlijk pas in 2018 
beschikbaar is. Als investering voor het techniek onderwijs is er geïnvesteerd in 
programmeerprogramma’s via de methodes Beebot, Bomberbot en Scrats. Kleine robotjes maken 
onder andere onderdeel uit van deze programma’s. 

Risico mitigerende maatregel met betrekking tot de investeringen 
Nieuwe investeringen voor de komende jaren zijn uitgezet in een jaarlijks door het bestuur vastgesteld 
investeringsoverzicht waarbij er naast investeringen in onderhoud en inrichting van het gebouw ook 
investeringen worden opgenomen met betrekking tot de leermiddelen, uitstraling en communicatie 
(middelen) van de school om deze actueel, eigentijds en op aansprekend niveau te behouden. Hier zal 
gekeken worden naar noodzaak en daadwerkelijke staat van het actief alvorens tot vervanging over 
wordt gegaan ongeacht de overeengekomen afschrijvingstermijnen die immer administratief 
gerespecteerd worden.  
Daarnaast wordt momenteel door het bestuur gekeken naar het verduurzamen van de school. Hiervoor 
is een aantal partijen inmiddels benaderd om zowel naar het klimaat (temperatuur en CO2) in de 
verschillende ruimtes te kijken, als naar aanpassingen ter verduurzaming van het gebouw (verlichting 
en alternatieve energie als zonnepanelen). Het is de verwachting dat deze investeringen in 2018/2019 
zullen plaatsvinden. Deze investeringen zijn niet opgenomen in de reguliere begroting. Het bestuur is 
voornemens deze uit de reserves te bekostigen. Daarnaast zal aan de gemeente verzocht worden om 
financieel bij te dragen aan deze vergroening. 

Ontwikkelingen in leerlingenaantallen  
Op het gebied van de leerlingenaantallen valt, op grond van de van de gemeente Huizen ontvangen 
demografische gegevens, te verwachten dat binnen enkele jaren met een daling van het aanbod van 
instromende leerlingen rekening moet worden gehouden. Bestuur en directie hebben daar op 
geanticipeerd door, waar mogelijk, de groepen middels zij-instromers op maximale sterkte te houden. 
Belangrijk is de kwaliteit van het onderwijs op de Flevoschool op een hoog niveau te continueren 
waardoor de school ook bij een teruglopend leerlingenaanbod onderscheidend en aantrekkelijk zal 
blijven. Over de verslagperiode 2017 heeft de school voldoende leerlingen onderwijs kunnen bieden om 
een rendabele en verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen borgen.  

Risico mitigerende maatregel met betrekking tot ontwikkeling leerlingaantallen 
Tevens is besloten in schooljaar 2016-2017 de voorbereidingen te starten voor een nieuwe combigroep 
in de onderbouw om daarmee tegemoet te komen aan de vraag en daarmee de niet natuurlijke uitstroom 
in de bovenbouw op te vangen (het kunnen plaatsen van broer of zusjes). Daarnaast zijn in 2016 
ontwikkelingen opgestart in de externe communicatie (o.a. vernieuwing website) om zichtbaarheid en 
toestroom van nieuwe leerlingen te bewerkstelligen 
 
10. Code goed bestuur 
De code is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook voor 
belanghebbenden binnen en buiten bij de federatie aangesloten scholen. Zoals ouders, personeel, 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente of bijvoorbeeld collega’s brede scholen. 
De Code goed bestuur is er in die gevallen waarbij wet- en regelgeving niet aanwezig is.  
 
Het bestuur heeft een code met elkaar afgesproken die op de organisatie van de Vereniging is 
toegesneden. Daarbij geldt onder meer dat het bestuur haar legitimering vindt in de instandhouding van 
de school, waarbij het bestuurlijk handelen transparant en ‘actief openbaar' is. Dat wil zeggen dat 
relevante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan alle belanghebbenden. Dat 
komt op het volgende neer: 
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- De bestuurders handelen zó, dat er geen vermenging is tussen school bestuurlijke belangen en 
eigen zakelijke en/of persoonlijke belangen, en dat iedere schijn daartoe wordt vermeden.  

- Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, zodat kan worden gerekend 
op gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen.  

- Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo, dat alle belanghebbenden met respect worden 
bejegend en hun belangen correct worden afgewogen.  

- Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de vooraf 
geformuleerde doelen. 

Alle bij de school betrokken belanghebbenden worden middels verschillende informatiebronnen 
geïnformeerd over de ontwikkelingen en besluiten binnen de school. Op geregelde basis worden er 
nieuwsbrieven vanuit zowel de directie als het bestuur verzonden. Daarnaast wordt men middels mail 
of berichtgeving op de website van de school direct op de hoogte gebracht van besluiten die de 
dagelijkse praktijk beïnvloeden. Tevens worden er informatieavonden voor ouders georganiseerd en is 
er éénmaal per jaar een Ledenvergadering waarin de leden worden geïnformeerd over de 
achterliggende periode, wordt er vooruitgekeken naar de toekomst en worden eventuele besluiten aan 
de vergadering voorgelegd. 

 
Raad van Toezicht 

De door de leden benoemde toezichthouders (de Raad van Toezicht) zullen hierop toezien. 
De leden van de raad van toezicht per 31 december 2017 zijn: 

- De heer M. Schregardus 

- De heer L. van Duin 

- De heer F. v.d. Wurf 
Zij houden toezicht op het functioneren van het bestuur en zullen minimaal 3 x per jaar met het bestuur 
of een afvaardiging daarvan vergaderen. 
De heer M. Schregardus zal na schooljaar 2017-2018 aftreden als raad van toezicht lid.  
 
 
11. Organisatie 
De organisatie van onze school is volgens onderstaand model opgebouwd: 

 
 
 
12. Het personeelsbeleid 
Zoals de Raamovereenkomst van het primair onderwijs vereist, heeft het bestuur een 
personeelsbeleidsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd binnen het bestuur, het directieoverleg 
en de medezeggenschapsraad en bijgesteld wanneer dit wenselijk is, of wanneer de wetgever dit eist. 
Het personeelsbeleidsplan geeft een beschrijving van het huidige personeelsbeleid, dat wil zorgen voor 
goede arbeidsvoorwaarden, een duidelijke rechtspositionele basis, veiligheid, gezondheid, welzijn en 
bevordering van een goede werksfeer. Het draagt bij tot het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 
Het personeelsbeleidsplan ligt ter inzage op school en beschrijft onder andere het beleid t.a.v.: 
• werving en selectie, vacaturebeleid en sollicitatiecode; 
• taakbeleid; 
• begeleiding en scholing van personeel; 
• arbeidsomstandighedenbeleid; 
• functioneren en beoordeling; 
• evenredige vertegenwoordiging. 
Het bevoegd gezag treedt maandelijks met de schooldirectie in overleg om vast te stellen welke 
maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit op De Flevoschool te verbeteren. Beheersmatige 
onderdelen en onderwijskundige zaken worden besproken. Vast punt op de agenda is het 
personeelsbeleid. De directie/bevoegd gezag heeft ongeveer 6 keer per jaar overleg met de 

Ledenvergadering

Schoolbestuur Raad van Toezicht

Medenzeggenschapsraad Directie

Leerkrachten Activiteitencommissie

Verkeerscommissie

Administratie Redactie Even Flevo

Luizencommissie

Kluscommissie
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medezeggenschapsraad (zie directiestatuut en reglementen).  
 
Het personeel op De Flevoschool wordt aangesteld conform de sollicitatieprocedure zoals die door het 
bestuur is vastgesteld. Hierbij worden de wettelijk voorgeschreven regels als uitgangspunt genomen. 
Voor een benoeming dient de kandidaat aan alle wettelijke bepalingen te voldoen. Indien gewenst kan 
een psychologisch onderzoek deel uit maken van de selectieprocedure. De procedure wordt verder 
beschreven aan de hand van een tiental punten welke terug te vinden zijn in het personeelsbeleidsplan. 

Taakbeleid 
Uitgangspunt voor de school is dat ieder personeelslid, naast lesgevende taken ook andere taken voor 
haar of zijn rekening neemt. De verdeling in uren van deze taken is conform de afspraken rond de 
werktijdenregeling en de regeling taakbeleid die op schoolniveau is besproken en vastgesteld. De 
verdeling van de “overige taken” over de personeelsleden gebeurt aan het begin van ieder cursusjaar.  
Aan het einde van ieder schooljaar vindt er een evaluatie plaats en een planning voor het nieuwe 
schooljaar. Van belangrijke taken is aangegeven hoeveel uur hiervoor beschikbaar is. Vervolgens geeft 
ieder teamlid aan welke taken zij of hij op zich wil nemen. Uitgangspunt is een goed evenwicht tussen 
schoolbelang en het individueel belang. Diverse leerkrachten hebben speciale bewakingstaken (bv. de 
onderwijsinhoudelijke werkgroepen). Verder zijn er ontwikkeltaken (bv. ICT). Leerkrachten met een 
speciale taak zijn: de interne leerlingbegeleider, de vakleerkracht gymnastiek, de remedial teacher en 
de bouwcoördinator. De directeur vervult in nauw overleg met de adjunct-directeur de directietaken. 
Deze taken zijn vastgelegd in een directiestatuut. Er is wekelijks directieoverleg. 

Begeleiding en scholing van personeel 
De zorg voor het personeel is een van de speerpunten van het bestuur. Om deze reden heeft het bestuur 
een deel van de gelden die het ontvangt als schoolprofielbudget beschikbaar gesteld voor de 
personeelszorg en het personeelsbeleid. Met collega’s die pas een betrekking op onze school aanvaard 
hebben, zal een functioneringsgesprek gevoerd worden in de zesde week en daaropvolgende de derde 
en zesde maand na indiensttreding. Bij deze gesprekken kan een bestuurslid aanwezig zijn. Verder 
vinden er begeleidingsgesprekken plaats n.a.v. klassenbezoeken die de directeur na overleg aflegt. 
Deze gesprekken kunnen aanleiding zijn tot verdere scholing. Ieder personeelslid doet jaarlijks aan 
scholing. Deze scholing is geregeld in het nascholingsplan van de school. Minimaal 1x per jaar bezoekt 
de directie alle groepen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een aandachtsformulier. Van het bezoek 
wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt. Tijdens een gesprek wordt het werk door de directie met de 
betreffende collega besproken. 

Arbeidsomstandighedenbeleid 
Op school is een calamiteitenplan aanwezig, waarin beschreven staat wat van het personeel en de 
leerlingen verwacht wordt bij calamiteiten. Jaarlijks vindt er een oefening plaats. Een aantal leerkrachten 
heeft een opleiding gevolgd tot BedrijfHulpVerlener (BHV-er). Eén maal in de vier jaar wordt door de 
Arbo-dienst een algemene schoolverkenning (ASV) gehouden of een onderzoek door de GGD. In de 
afgelopen jaren zijn de meeste adviezen van de Arbo-dienst/GGD opgevolgd. Er is een contract 
afgesloten met de Arbo-dienst. Dit contract garandeert de wettelijk noodzakelijke begeleiding bij 
ziekteverzuim, aangevuld met “maatwerk” zoals sociaal-medische zorg, en wanneer nodig begeleiding 
door deskundigen op het psychosociale vlak. Het bestuur heeft de afgelopen jaren aandacht besteed 
aan beleid met betrekking tot ziekteverzuim. Doel is om door middel van een structurele aanpak het 
ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent werken aan de verbetering van de kwaliteit van 
de organisatie en de arbeidsplaatsen. De ziekteverzuimprocedure is in zijn geheel opgenomen in het 
personeelsbeleidsplan.  

Functioneren en beoordelen 
De directie houdt eenmaal per jaar met elk teamlid een functioneringsgesprek gebaseerd op het 
opgestelde persoonlijke ontwikkelplan (POP). Het gesprek heeft een vertrouwelijk karakter, duurt 
ongeveer anderhalf uur en vindt plaats op school desgewenst kan het bestuurslid belast met HR 
verzocht worden om aanwezig te zijn bij het gesprek. Het gesprek wordt vastgelegd en ter goedkeuring 
of voor gezien getekend door de gesprekspartners. In het verslag zijn de gemaakte afspraken en 
ontwikkelpunten opgenomen. Het teamlid ontvangt een afschrift van het verslag en een kopie wordt 
bewaard in het dossier van het teamlid. Daarnaast wordt er jaarlijks een beoordelingsgesprek gevoerd. 
Een afvaardiging van het bestuur voert minimaal éénmaal per jaar een functioneringsgesprek en 
minimaal éénmaal per jaar een beoordelingsgesprek met de directieleden van de Flevoschool, hiervan 
wordt een verslag gemaakt. 

Beleid inzake de beheersing van uitgaven inzake uitkering na ontslag 
Bij dreigend ontslag wordt getracht aansprakelijkheid voor het ontstaan van werkloosheid te voorkomen.  
In 2017 heeft er geen onvrijwillig ontslag plaats gevonden. We hebben als gevolg daarvan niet te maken 
met financiële consequenties als gevolg van de aansprakelijkheid voor het ontstaan van werkloosheid.   
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Werken in deeltijd 
Het beleid van het bestuur t.a.v. het werken in deeltijd heeft de afgelopen jaren ertoe geleid dat aan 
voorkomende verzoeken kon worden voldaan. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal duobanen is 
ontstaan op De Flevoschool. Niettemin constateert het bestuur dat het toenemende aantal 
deeltijdleraren tot steeds meer problemen in de organisatie zal leiden.  
Een van die problemen is de toenemende onduidelijkheid in pedagogische en didactische aanpak voor 
de kinderen alsook het hanteren van regels en afspraken voor de kinderen. Nieuwe aanvragen voor het 
verminderen van uren en zien op deeltijd moeten derhalve individueel zorgvuldig worden beoordeeld 
op grond van organisatie en kwaliteitsbeheersing. Daar staat tegenover dat we ons realiseren dat het 
juist de deeltijdleraren zijn geweest die bij ziekte en andere ad hoc situaties de organisatie hebben 
vergemakkelijkt door hun flexibele opstelling, zelfs als het ging om tijdelijke urenuitbreiding. 

Personeelsformatie 
Op 1 oktober 2017 telde de school 235 leerlingen. Het schoolbestuur gaat uit van een school met negen 
à 10 groepen. Bij de verdeling van het beschikbare formatiebudget is primair het uitgangspunt om aan 
alle verplichtingen, t.a.v. de zittende werknemers te voldoen. In het jaarlijks op te stellen formatieplan 
zullen boven genoemde aanwijzingen, meegenomen moeten worden. De formatieomvang wordt 
bepaald door het aantal leerlingen welke officieel staan ingeschreven. Onze leerlingenprognoses geven 
ons genoeg vertrouwen om de huidige formatieomvang, rekening houdend met geplande natuurlijk 
uitstroom als gevolg van pensionering in de toekomst te kunnen continueren. 

Cao-traject 
In het schooljaar 2016-2017 is een afvaardiging van het team direct betrokken geweest bij het 
opstellen van het overlegmodel. Na sessies met het totale team, met het bestuur en de directie is er 
uiteindelijk een voorstel voorgelegd aan de PMR. De PMR is akkoord gegaan met dit voorstel voor het 
overlegmodel. 
In dit voorstel is een duidelijke link gemaakt met de verlaging van de werkdruk. Naast de formele route 
die er gelopen moest worden vanuit de nieuwe cao, is ervoor gekozen om ook in het schooljaar 2017-
2018 met deze werkgroep verder te kijken naar maatregelen die de werkdruk kunnen verlagen. 
 
 
13. Klachtenregeling 
Indien een ouder of een personeelslid een klacht heeft dient deze allereerst te worden besproken met 
betreffende daarna dient bijgaande escalatie schema te worden gehanteerd. 

 
 
 
Indien de behoefte bestaat kan een klacht ook besproken worden met een vertrouwenspersoon, deze 
zal kijken of middels bemiddeling een oplossing kan worden geboden of dat men beter een klacht kan 
indienen. Deze kan ook doorverwijzen naar (externe) organisaties, die zijn gespecialiseerd in opvang 
en nazorg.  
 
In 2017 fungeerden de volgende personen als vertrouwenspersoon: 
 
Tanja van Rijn Amersfoortsestraatweg 95 1403 AP Bussum 
  Tel. 06-53340975 
Marianne Eerenberg Langestraat 58 1272 RC Huizen 
  Tel. 06-39198345 

 
De landelijke organisaties van ouders, schoolleiders, besturen en onderwijsvakbonden zijn in gezamenlijk 

overleg gekomen tot een klachtenregeling voor het openbaar en bijzonder primair onderwijs. Deze geldt ook 

voor De Flevoschool. Daarnaast is De Flevoschool aangesloten bij de  
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Landelijke Klachtencommissie van het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De klachtencommissie is te 
bereiken onder telefoon 070-3315252. Naast de algemene klachtenregeling is er voor De Flevoschool 
een klachtenregeling seksuele intimidatie. Ook de tekst van deze klachtenregeling is verkrijgbaar bij de 
vertrouwenspersoon. 
 
14. Aannameprocedures basis- en voortgezet onderwijs (Toelatingsbeleid) 

Inschrijvings- en plaatsingsbeleid 
Wat zijn de belangrijkste pijlers van het aannamebeleid: 

1) Broertjes en zusjes hebben bij een tijdige inschrijving een gegarandeerde plaats (zolang het 
aantal de maximale klassengrootte niet overstijgt). Dit geldt voor inschrijvingen van groep 1. 

2)  Woonafstand telt mee in verband met de buurtfunctie van de school. 
Ad 1) Gegarandeerde plaats voor broertjes en zusjes: 

Een gegarandeerde plaats voor broertjes en zusjes bij inschrijvingen van leerlingen in groep 1 is iets dat de laatste 
jaren helaas niet altijd kon worden geboden door De Flevoschool maar met de nieuw te vormen combinatiegroep 
zal hier weer in toenemende mate invulling aan gegeven worden.  
Ad 2) Woonafstand: 

Van oudsher heeft De Flevoschool een buurtfunctie, zoals over het algemeen elke basisschool in Nederland een 
lokale functie vervult. Ter ondersteuning van verkeersbeleid in relatie tot de buurtfunctie is besloten een 
geografische beperking in de toelating van een kind op te gaan nemen. Een beperking die overigens wel gekoppeld 
is aan een ruime lokale ‘cirkel’ (postcodeselectie), zodat ook gezinnen in de niet directe omgeving van de school 
nog kans hebben op een plaats op De Flevoschool, uitgaande van een bewuste keuze voor het humanitaire karakter 
van de school. Het bestuur en directie behouden zich het recht voor om in geval van zwaarwegende redenen van 
de bovengenoemde procedure af te wijken.  

 
15. Conclusie  
Het resultaat over verslagjaar 2017 bedraagt € 55.264,- positief, hetgeen daarmee € 51.564,- boven 
begroot is uitgekomen. Voornaamste oorzaak van deze afwijking zijn de hogere bijdragen van de (Rijks) 
Overheid en lagere vaste personeelskosten. Daarbij is het leerlingaantal in 2017 t.o.v. 2016 
toegenomen, dit is in lijn met de verwachting van de start van de nieuwe combigroep. Door continu te 
werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het plaats bieden aan talent en het creëren van een 
veilige en open sfeer waar leerlingen ouders en leerkrachten zich thuis voelen blijft de 
aantrekkingskracht van de Flevoschool behouden. 
 
Het bestuur streeft naar een sluitende begroting met focus op kostenbeheersing. Doel is als vereniging 
te beschikken over een afdoende reserve om de continuïteit en status van de school als éénpitter te 
waarborgen. Op basis van de huidige leerlingenprognose zal er zich nog in 2017 een kortstondige daling 
aftekenen. Die daling zet zich echter niet door waardoor voor de lange termijn een groei in 
leerlingenaantallen zichtbaar is dit als gevolg van de nieuwe combigroep. 
  
Om de kwaliteit van het onderwijs op het gewenste, hoge niveau te houden is niet alleen de persoonlijke 
inzet maar ook de financiële bijdragen van de ouders van groot belang geweest en zal dit ook in de 
toekomst van belang zijn. Op deze wijze kunnen wij als bestuur, directie en team blijven bouwen aan 
een gezonde toekomst voor De Flevoschool. De door de leden van de vereniging De Flevoschool 
benoemde Raad van Toezicht heeft ook in 2017 tot taak gehad het bestuur te controleren op de 
uitvoering van haar bestuurstaken en verantwoordelijkheden welke taak ze heeft verricht. 
 
Slot en woord van dank 
Het bestuur en de directie bedanken hierbij eenieder die zich ook dit jaar weer belangeloos heeft ingezet 
voor De Flevoschool, op welke wijze dan ook. Zonder uw inzet en enthousiasme zou het ondenkbaar 
zijn de school op deze wijze te laten functioneren. Ook naar het team spreken wij een woord van 
waardering uit voor het begrip en voor de inzet om de door het bestuur gestelde doelen te realiseren.  
 
 
 
Aldus opgemaakt op 15 juni 2018, te Huizen (NH) 
 
Namens het voltallige bestuur van De Flevoschool 
Erik van Goor, voorzitter 
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Jaarverslag 2017 – Raad van Toezicht (RvT) Flevoschool 

 
Leden van de Raad van Toezicht: 

 
 
Mark Schregardus treedt af als voorzitter en gaat de Raad van Toezicht aan het einde van zijn derde 
termijn (eind juni) verlaten. Ferry van der Wurf neemt het voorzitterschap over. De werving van een 
derde lid is in volle gang. 
 
Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van ten hoogste 2 jaar en kunnen voor 
maximaal twee termijnen worden herbenoemd. 
 
Kerntaken RvT - Intern toezicht: 

 Toezicht houden op de taak- en bevoegdheidsuitoefening van het bestuur 

 Vertegenwoordigt de leden van de vereniging 

 Goedkeuring van de begroting, jaarverslag (incl. jaarrekening) en het strategisch beleid. 
Tevens het aanwijzen van de externe accountant. 

 
Intern toezicht - Bevindingen: 

 De samenwerking tussen de RvT en het Bestuur is op zich goed en constructief, maar nog wel 
wat onwennig doordat er veel nieuwe leden zijn aangetreden in beide organen. De RvT heeft 
de beschikking over de benodigde informatie, en is daardoor goed in staat haar 
toezichthoudende rol te vervullen, maar er zit nog geen vast ritme in de 
informatievoorziening. Het zou goed zijn als beide partijen duidelijke verwachtingen omtrent 
de informatievoorziening formuleren. 

 De RvT en (een delegatie van) het Bestuur vergaderen  3-4 keer per jaar.  Naast de 
“Financien” (exploitatieoverzicht, begroting, jaarrekening, significante investeringen) komen 
ook andere belangrijke onderwerpen aan bod, zoals: passend onderwijs, integraal 
personeelsbeleid, cao, het schoolplan (strategisch beleid) en het visietraject. 

 De financiele rapportage is duidelijk en inzichtelijk. 

 Wij willen ook dit jaar benadrukken dat de validiteit van de meerjarenbegroting sterk 
afhankelijk is van het daadwerkelijk bereiken van de huidige prognose van het aantal 
leerlingen.  Een afname van het leerlingenaantal heeft direct gevolgen voor de financiele 
situatie van de Flevoschool. 

 Wij vinden het van essentieel belang dat het “visietraject” continue aandacht krijgt en een 
een terugkerend thema is op de agenda van de directie, het bestuur, het personeel en 
iedereen die verder bij de school betrokken is. De Flevoschool moet zich blijvend profileren 
als een kwaliteitsschool die veel (extra) te bieden heeft aan ouders en kinderen. Dit is nodig 
om de begrote leerlingenaantallen te realiseren die zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting.  

 Tot besluit willen wij ons vertrouwen uitspreken in het bestuur en in het gevolgde financiele 
beleid. 

 

Naam Functie Aangetreden Aftredend Opmerking

Mark Schregardus Voorzitter 27/06/2012 27/06/2018 Einde 3e termijn

Leen van Duijn Lid 30/06/2016 30/06/2018 Einde 1e termijn

Ferry van der Wurf Lid 30/06/2016 30/06/2018 Einde 1e termijn



Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€

Verschil werkelijk resultaat ten opzichte van werkelijk resultaat vorig jaar
Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 toegenomen met 57.816         

Het hogere resultaat is hoofdzakelijk te verklaren door hogere vergoeding rijksbijdragen en lagere

afschrijvingslasten ICT. De energielasten en kosten van herstelonderhoud vielen in 2017 hoger uit.

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2017

Het werkelijke resultaat 2017 bedraagt 55.264         

Het begrote resultaat 2017 bedroeg 3.700           
51.564         

Dit verschil is als volgt te verklaren:

3.1 Rijksbijdragen hoger dan begroot; met name lumpsumvergoeding personeel 37.857         

en materiële instandhouding, hierin is de extra groei bekostiging niet begroot

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies -                   

3.5 Overige baten hoger dan begroot 11.827         

Ouderbijdragen lager dan begroot door afboeking oude vorderingen

Afscheid musical groep 8 en activitetiencommissie (storting goede doel sponsorloop)

hoger dan begroot.

5.1 Financiële baten lager dan begroot door lage rentevergoeding 971-              

4.1 Personeelslasten hoger dan begroot 428              

Loonkosten exclusief vervanging ziekte € 27.252 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels

veroorzaakt doordat er meer FTE's zijn ingezet dan begroot, onder andere doordat er extra

FTE's zijn ingezet voor vervanging UWV. Uitkeringen hoger dan begroot

Scholing lager dan begroting

4.2 Afschrijvingen lager dan begroot. 711              

4.3 Huisvestingslasten hoger dan begroot 1.893           

Herstelonderhoud hoger dan begroot met name door schoonmaak/reparatie dakgoten

en monteren drie deurdrangers.

4.4 Overige lasten hoger dan begroot 181-              

Activiteitencommissie hoger dan begroot door doorstorting Metakids, hier staan ook 

baten tegenover. Hogere uitgaven voor leerlingbegeleiding dan begroot

Lagere uitgaven voor schoolontwikkeling, communicatie, cultuureducatie en afscheid/musical

groep 8. 

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2017 51.564         
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Treasuryverslag

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2017 geen middelen belegd. Eventuele overtollige middelen

worden op een spaarrekening gezet.

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2017 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 55.164€       

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2017 investeringen gepland voor een bedrag van 76.000€       
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Kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk.

Eigen vermogen exclusief voorzieningen € 705.849     
Totaal vermogen € 892.352     0,79     0,77     0,73     0,74     0,72     

Eigen vermogen inclusief voorzieningen € 766.601     
Totaal vermogen € 892.352     0,86     0,84     0,83     0,82     0,80     

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende.

Vlottende activa € 658.892     
Kortlopende schulden € 98.852       6,67     6,03     3,99     3,55     3,96     

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting

wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.

Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen € 68.829       
Totale lasten € 1.246.749  0,06     0,05     0,06     0,07     0,06     

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk

Eigen vermogen € 705.849     
Totale baten € 1.302.013  0,54     0,51     0,51     0,50     0,49     

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 55.264       
Totale baten € 1.302.013  0,04     0,03     0,03     0,01-     0,06     
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Kengetallen

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW/EZ / baten * 100% € 1.188.157  91,3 % 91,3 % 91,0 % 89,0 % 89,2 %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,8 % 1,3 %

Overige baten / baten * 100% - 113.827     8,7 % 8,7 % 8,4 % 9,9 % 9,3 %

Financiële baten / baten * 100% - 29              0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.302.013  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

Personeelslasten / totale lasten * 100% € 985.972     79,1 % 77,9 % 80,0 % 79,6 % 79,1 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 47.289       3,8 % 5,4 % 4,2 % 3,3 % 3,3 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 65.807       5,3 % 4,8 % 5,6 % 6,7 % 6,2 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 147.681     11,8 % 11,9 % 10,2 % 10,4 % 11,4 %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 1.246.749  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Baten per leerling
Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2017 235            

Rijksbijdragen OCW/EZ per leerling € 1.188.157  € 5.056   € 5.047   € 4.935   € 4.297   € 4.393   

Overige overheidsbijdragen per leerling - -                 - -           - -           - -           - -           - 65        

Overige baten per leerling - 113.827     - 484      - 479      - 458      - 476      - 458      

Financiële baten per leerling - 29              - -           - 3          - 8          - 13        - 11        
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.302.013  € 5.540   € 5.529   € 5.401   € 4.786   € 4.927   

Lasten per leerling

Personeelslasten per leerling € 985.972     € 4.196   € 4.318   € 4.201   € 3.869   € 3.592   

Afschrijvingen per leerling - 47.289       - 201      - 299      - 218      - 159      - 152      

Huisvestingslasten per leerling - 65.807       - 280      - 266      - 294      - 325      - 282      

Overige lasten per leerling - 147.681     - 628      - 658      - 535      - 505      - 517      

Financiële lasten per leerling - -                 - -           - -           - -           - -           - -           
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 1.246.749  € 5.305   € 5.541   € 5.248   € 4.858   € 4.543   
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Grondslagen

Activiteiten

De Flevoschool te Huizen, staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 40156204. De activiteiten van de

vereniging bestaan uit het geven van basisonderwijs aan leerplichtigen.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In dze regeling is bepaald dat de

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 onderwijs-

instellingen) en de Beleidsregels toepassing WNT van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin

aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de

resultaatbepasling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

De bedragen zijn opgenomen in euro's.

Vergelijkende cijfers

Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede

de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen.

De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de

materiële vaste activa.

Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name.

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur: Economische levensduur:

- Gebouwen 5% 20 jaar

- ICT 25%, 20% en 10% 4, 5 en 10 jaar

- Meubilair 20%, 10%, 14,29%, 6,67%, 5% en 3,34% 5,7, 10, 15, 20 en 30 jaar

- Overige inventaris 20% en 10% 5 en 10 jaar

- Leermiddelen 12,50% 8 jaar

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van 

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve

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

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve

gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 

toelichting op de balans.
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Grondslagen

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum

bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte

redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn 

gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst

zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen

kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven 

zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse 

dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting

strekt. Er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage van 7% en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is

gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,99%.

Langlopende schulden

De langlopende schuld (speelplein) heeft een looptijd van 10 jaar, dat Jaarlijks vrijvalt in de exploitatie.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Rijksbijdragen OCW/EZ

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op de balansdatum.

Personele Lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de

instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, 

scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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Grondslagen

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze

betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op bankrekeningen

en/of vorderingen. Er is geen sprake van financiële lasten.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2017 bedroeg 101,5%.

De dekkingsgraag van het ABP per 31 december 2017 bedroeg 104,4%.

Stelselwijziging

In het kalenderjaar 2017 is geen sprake geweest van een stelselwijziging.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat

als basis genomen. Het overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn 

besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het

inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te

genereren.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 233.460       225.585       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 117.247       106.487       

1.7 Liquide middelen 541.645       514.631       

658.892       621.118       

Totaal activa 892.352       846.704       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 705.849       650.585       

2.2 Voorzieningen 60.752         60.838         

2.3 Langlopende schulden 26.899         32.279         

2.4 Kortlopende schulden 98.852         103.002       

Totaal passiva 892.352       846.704       

De Flevoschool Huizen blad 22

2017

€

2016

€



Staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.188.157    1.150.300    1.155.833    

3.2 Overige overheidsbijdragen -                   -                   -                   

3.5 Overige baten 113.827       102.000       109.673       

Totaal baten 1.301.984    1.252.300    1.265.505    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 985.972       986.400       988.906       

4.2 Afschrijvingen 47.289         48.000         68.400         

4.3 Huisvestingslasten 65.807         67.700         60.934         

4.4 Overige lasten 147.681       147.500       150.602       

Totaal lasten 1.246.749    1.249.600    1.268.841    

Saldo baten en lasten 55.235         2.700           3.336-           

5 Financiële baten en lasten 29                1.000           784              

Resultaat 55.264         3.700           2.552-           

Resultaatbestemming
Algemene reserve 55.264         3.700           2.552-           
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 55.235         3.336-           

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 47.289         68.400         

- mutaties voorzieningen 86-                20.974-         

47.203         47.427         

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 10.759-         3.778           

- kortlopende schulden 4.150-           14.117-         

14.909-         10.339-         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 87.529         33.752         

Ontvangen rente 29                784              

Betaalde rente -                   -                   

29                784              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 87.558         34.534         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 55.164-         21.163-         

Investeringen in financiële vaste activa -                   -                   

55.164-         21.163-         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Vrijval langlopende schulden 5.380-           5.380-           

Mutatie liquide middelen 27.014         7.991           

Beginstand liquide middelen 514.631       506.639       

Mutatie liquide middelen 27.014         7.991           

Eindstand liquide middelen 541.645       514.631       
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Toelichting behorende tot de balans

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

afschrijvingen afschrijvingen

1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 2017 2017 2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

€ € € € € € € € €

1.2       Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 60.435         26.856         33.580         -                   -                   3.022           60.435         29.877         30.558         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT 74.846         33.203         41.642         42.539         -                   17.066         117.385       50.269         67.116         

ICT oud 147.286       145.953       1.334           -                   -                   1.178           147.286       147.131       156              

Meubilair 5.303           527              4.775           2.550           -                   297              7.853           824              7.029           

Meubilair oud 293.416       203.539       89.877         -                   -                   12.523         293.416       216.063       77.353         

Overige inventaris 24.191         4.960           19.231         1.972           -                   3.746           26.163         8.705           17.457         

545.042       388.183       156.859       47.061         -                   34.810         592.103       422.992       169.111       

1.2.3 Leermiddelen

Leermiddelen 28.634         5.367           23.266         8.102           -                   4.086           36.736         9.453           27.283         

Leermiddelen oud 99.751         87.870         11.880         -                   -                   5.372           99.751         93.243         6.508           

128.384       93.238         35.147         8.102           -                   9.458           136.487       102.695       33.791         

Totaal materiële vaste activa 733.861       508.276       225.585       55.164         -                   47.289         789.025       555.565       233.460       
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2017 31-12-2016

€ €

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

Debiteuren 39.827         36.917         

1.5.2 OCW/EZ

Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding personeel 58.030         55.847         

Eliminatie betaalritme prestatiebox 3.155           2.871           

61.184         58.718         

1.5.7 Overige vorderingen

Rente banken 29                784              

Vervangingsfonds 4.091           5.381           

4.120           6.164           

1.5.8 Overlopende activa

Document solutions 772              -                   

Kremmerd afrek gas 6.846           -                   

KPN jan/feb -                   224              

VBS lidmaatschap 1.446           1.416           

Heutink licenties 3.052           3.047           

12.116         4.688           

Totaal vorderingen 117.247       106.487       

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen

Kas 48                87                

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rabobank r.c. NL43 RABO 0115 1178 14 inz. personeel 15.107         15.699         

Rabobank r.c. NL21 RABO 0115 1178 22 inz. ouderraad -                   705              

Rabobank r.c. NL63 RABO 0118 9107 36 ouderbijdragen 128.838       87.273         

Rabobank spaarrekening NL15 RABO 3032 5313 49 397.651       410.868       

541.597       514.544       

Totaal liquide middelen 541.645       514.631       
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.2 Algemene reserve
Algemene reserve school 650.585       55.264         -                   705.849         

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2017 2017 2017 2017 31-12-2017

€ € € € €

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 22.081         1.172-           3.831           -                   17.078           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 38.757         10.000         5.083           -                   43.674           

Totaal voorzieningen 60.838         8.828           8.914           -                   60.752           

Kortlopende Langlopende Totaal

deel <1jaar deel>1jaar

€ € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 2.100           14.978         17.078           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening -                   43.674         43.674           

2.100           58.652         60.752           

De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken.

De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering.

In de berekening wordt een rekenrente van 0,99% gehanteerd. Er is rekening gehouden met een vertrekkans 

van 7%.

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud.

Er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
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Toelichting behorende tot de balans

Saldo Kortlopende 

Saldo Vrijval langlopende vrijval Saldo

1-1-2017 2017 1-1-2017 2018 31-12-2017

€ € € € €

2.3 Langlopende schulden 

2.3.5 Overige langlopende schuld.
Bijdrage speelplein 37.659         5.380           32.279         5.380           26.899         

Looptijd Looptijd

deel >1jaar deel >5jaar

€ €

2.3.5 Overige langlopende schuld.
Bijdrage speelplein 21.519         5.380           

Het betreft een bijdrage speelplein die jaarlijks vrijvalt in de exploitatie over een periode van 10 jaar. 

31-12-2017 31-12-2016

€ €

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 7.027           4.959           

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen december 38.669          38.971          

Premies Vervangingsfonds/Participatiefonds december 5.143            10.444          

43.812         49.415         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

ABP/Loyalis december 11.443         10.046         

2.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdrage speelplein 5.380           5.380           

Aanspraken vakantiegeld 28.720         31.543         

Dierenlot 1.435           -                   

Salarissen periode 13 1.009           498              

Eneco december -                   677              

Document Solutions   -                   163              

Waternet waterschapsbelasting -                   113              

De Wit begeleiding -                   79                

IVN Gooi natuurwandeling -                   60                

Mega bite webdesign -                   39                

Kosten bank 4e kwartaal 25                29                

36.570         38.581         

Totaal kortlopende schulden 98.852         103.002       
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Leverancier Omschrijving Looptijd contract Bedrag per jaar

DVEP Levering elektra tot 2021 ca € 7.300 o.b.v. vs bedragen 2017

Eneco Levering gas tot 2021 ca € 7.900 o.b.v. vs bedragen 2017

Van Loenen Bedrijfsafval tot wederopzegging ca € 1.500 o.b.v. werkelijke kosten 2017

Duurzame inzetbaarheid personeel

In de cao PO zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-regeling

vervallen.

De nieuwe cao-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een basis-

budget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een

overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar.

De hoogte van de verplichting per 31 december 2017 die hiermee samenhangt is momenteel nihil.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel jan-jul 475.717       459.100       477.647       

800001 Lumpsumvergoeding personeel aug-dec 339.751       334.300       327.132       

800070 Prestatiebox 35.013         33.600         24.934         

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 126.919       124.600       129.364       

820000 Materiële instandhouding 181.215       170.600       172.361       

1.158.615    1.122.200    1.131.438    

3.1.3 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

837000 SWV inzake passend onderwijs 29.541         28.100         24.395         

Totaal Rijksbijdragen 1.188.157    1.150.300    1.155.833    

3.5 Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen

862000 Ouderbijdragen 83.091         87.000         91.194         

862300 Opbrengsten activiteitencommissie 13.992         4.500           1.897           

862400 Opbrengsten afscheid, musical groep 8 6.527           1.700           6.918           

862500 Opbrengsten reisjes, excursies, kamp 4.770           3.300           4.015           

108.379       96.500         104.024       

3.5.6 Overige

869700 Vrijval bijdrage speelplein 5.380           5.400           5.380           

869900 Overige baten 68                100              269              

5.448           5.500           5.649           

Totaal overige baten 113.827       102.000       109.673       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

4.1 Personeelslasten

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 741.260       721.609       744.841       

Sociale lasten 158.684       154.478       165.535       

Pensioenpremies 102.326       99.613         87.148         
1.002.270    975.700       997.524       

(14,87 fte) (13,89 fte) (15,28 fte)

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten algemeen 943.138       924.300       923.864       

401000 Loonkosten ouderschapsverlof 3.204           -                   5.812           

409000 Loonkosten BAPO / Duurzame inzet 17.922         15.600         12.725         

409900 Loonkosten vervanging UWV 6.754           -                   9.109           

411920 Loonkosten vervanging eigen rekening 6.933           10.800         15.929         

977.952       950.700       967.439       

411900 Loonkosten vervanging 24.318         25.000         30.085         

1.002.270    975.700       997.524       

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.1  Dotaties personele voorzieningen

412500 Dotatie / vrijval voorziening jubilea 1.172-           3.800           3.784           

4.1.2.2  Kosten derden

413400 Vrijwilligersvergoeding 2.820           1.800           2.970           

4.1.2.3  Overige personeelslasten

414000 Scholing 11.501         18.000         15.953         

414100 Arbodienst 2.765           3.000           2.260           

414400 Bonus / Malus Vervangingsfonds 884              -                   4.059-           

414600 Dienstreizen 158              -                   906              

415200 Kantinekosten 1.562           2.500           1.930           

416900 Overige personele lasten 1.430           500              663              

416950 Werkkostenregeling 5.990           3.600           3.537           

24.289         27.600         21.189         

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkeringen Vervangingsfonds 32.113-         22.500-         29.349-         

419200 Uitkeringen UWV 10.122-         -                   7.213-           

42.235-         22.500-         36.562-         

Totaal personeelslasten 985.972       986.400       988.906       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

422010 Afschrijving gebouwen oud 3.022           3.000           3.022           

423000 Afschrijving ICT 17.066         16.600         14.620         

423010 Afschrijving ICT oud 1.178           1.200           21.347         

424000 Afschrijving meubilair 297              700              265              

424010 Afschrijving meubilair oud 12.523         12.500         15.281         

424700 Afschrijving overige inventaris 3.746           3.900           3.338           

425000 Afschrijving leermiddelen 4.086           4.700           2.992           

425010 Afschrijving leermiddelen oud 5.372           5.400           7.535           
Totaal afschrijvingen 47.289         48.000         68.400         

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430000 Huur gymzaal -                   -                   -                   

4.3.3 Onderhoud

433000 Herstelonderhoud 5.906           3.500           2.345           

433001 Beveiligingskosten 1.874           1.000           645              

7.780           4.500           2.990           

4.3.4 Energie en water

434400 Water 1.313           1.300           1.222           

434600 Gas/elektra 10.247         16.000         11.229         

11.560         17.300         12.450         

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 27.389         26.500         26.416         

435400 Schoonmaakartikelen 3.102           3.000           2.910           

435800 Containerkosten 1.459           1.500           1.481           

31.950         31.000         30.807         

4.3.6 Heffingen

436500 Publiekrechtelijke heffingen 1.235           1.500           1.587           

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuinonderhoud 3.281           3.400           3.099           

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 10.000         10.000         10.000         

Totaal huisvestingslasten 65.807         67.700         60.934         
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Administratiekosten 10.883         11.400         11.189         

441130 Accountantskosten 3.872           3.500           2.698           

441200 Doorbelaste kosten Raet 1.118           1.200           1.169           

441300 Contributie besturenbond 2.218           2.200           2.181           

18.090         18.300         17.236         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Kopieerkosten / huur apparatuur 4.186           5.000           6.235           

442030 Drukwerk 936              2.000           1.042           

442300 Kantoorbenodigdheden 132              100              181              

455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen 23.853         22.000         21.473         

455100 Verbruiksmateriaal ICT 17.880         19.000         37.109         

456000 Bibliotheek / mediatheek -                   1.500           1.444           

456200 Internet 536              2.000           915              

457000 Toetsen 2.785           4.400           3.664           

457200 Schoolontwikkeling 4.051           8.000           6.858           

54.359         64.000         78.922         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 4.016           2.700           3.075           

446100 Portikosten 873              900              914              

446200 Contributies/abonnementen 3.003           3.800           3.703           

446300 Verzekeringen 1.799           1.600           1.631           

446400 Communicatie -                   3.500           -                   

447000 Representatiekosten 1.999           1.900           1.846           

447200 Juridische zaken -                   1.000           -                   

447400 Cultuureducatie 230              2.400           3.154           

448010 Kosten (G)MR/OR 489              500              568              

449900 Overige kosten 606              800              589              

452600 Reisjes, excursies etc 15.080         16.200         10.343         

452640 Activiteitencommissie 26.262         13.000         13.353         

452700 Beheer- en bestuurskosten/vergaderkosten 707              500              467              

452740 Festiviteiten 4.654           1.700           7.933           

452750 Afscheid, musical groep 8 600              4.000           -                   

452800 Leerlingbegeleiding 14.411         10.000         6.438           

472000 Kosten banken 502              700              431              

75.232         65.200         54.444         

Totaal overige lasten 147.681       147.500       150.602       

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten
870000 Rentebaten banken 29                1.000           784              

Uitsplitsing accountantskosten
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.993           3.500           2.239           
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaken van de jaarrekening

Bestuurders

De heer E. van Goor

Mevrouw Y. Rootring

Mevrouw T. Vijlbrief

De heer S. Chabbi

Huizen,

Mevrouw T. Vijlbrief, penningmeester

Vaststellen van de jaarrekening

Toezichthouders

De heer F.L.A. van der Wurf

De heer W. van Duijn

De heer M. Schregardus

Huizen,

De heer M. Schregardus
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Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

vorm 2016 zetel activiteiten Vermogen 2016

31-12-2016

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Unita Samenwerkings-

verband Passend Onderw. Vereniging 4                  482.943       190.501       Nee

* Het eigen vermogen en resultaat zijn van jaarverslag 2016 Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De cijfers van 2017 zijn nog niet bekend.
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Geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub a)

Bedrag van ontvangen t/m

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar

Kenmerk    -        Datum € €

totaal -                  -                  

G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel

(Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub b)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van ontvangen t/m totale

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar kosten (balanspost 2.4.4)

Kenmerk    -        Datum € € €

totaal -                  -                  -                  

G2-B doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten

Omschrijving Toewijzing toewijzing 1-1-2017 verslagjaar verslagjaar 31-12-2017

Kenmerk    -        Datum € € € € €

-                  -                  -                  -                  -                  
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WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 

van de functievervulling.

 

Dhr. D.A.H. van den Berg Directeur 2017 1/1-31/12 1 nee ja 72.663€       10.966€           83.629€       107.000€   -€                     83.629€    

2016 1/1-31/12 1 nee ja 73.119€       9.435€             82.554€       106.000€   -€                     82.554€    

Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse A

Toezichthoudende topfunctionarissen

Dhr. A. van Venrooy Voorzitter 2017 1/1-31/08

2016 1/1-31/12

De heer E. van Goor Voorzitter 2017 1/9-31/12

Lid 2017 1/1-31-8

Lid 2016 1/1-31/12

Dhr. L.C.W. Hanou Penningm. 2017 1/1-31/08

2016 1/1-31/12

Mw. N. Strijbos Lid 2017 1/1-31/08

2016 1/1-31/12

Mw. Y. Rootring Lid 2017 1/1-31/12

2016 1/1-31/12

Mevrouw T. Vijlbrief Penningm. 2017 1/9-31/12

De heer S. Chabbi Lid 2017 1/9-31/12

Dhr. M. Schregardus Lid 2017 1/1-31/12

2016 1/1-31/12

Dhr. W. van Duijn Lid 2017 1/1-31/12

Dhr. F.L.A. van der Wurf Lid 2017 1/1-31/12

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband.
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WNT-verantwoording

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum 31-12-2017 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2017

belangrijk beïnvloed zouden hebben.
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: De Flevoschool

Bestuursnummer: 96409

Inschrijvingsnummer KvK: 40516204

Bestuurssamenstelling

Bestuurders:

Voorzitter: De heer E. van Goor

Secretaris: Mevrouw Y. Rootring

Penningmeester: Mevrouw T. Vijlbrief

Lid: De heer S. Chabbi

De heer M. Schregardus

Toezichthouders:

De heer L. van Duijn

De heer F. van der Wurf

Algemene schoolgegevens

Naam school: De Flevoschool

Directeur: De heer D.A.H. van den Berg

Brinnummer: 05WJ

Huisvesting

Hoofdgebouw

Adres: Bovenlangewijnseweg 4

Postcode/plaats: 1272 BX  Huizen

Aantal lokalen:

Variabele factoren

1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015 1-10-2014

Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar 124              113              111              105              

Aantal leerlingen 8 jaar en ouder 111              116              127              150              
Totaal aantal leerlingen 235              229              238              255              

Genormeerd aantal groepen 10                10                10                10                

Genormeerd aantal m² 1.295           1.295           1.295           1.295           
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