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JAARVERSLAG SKSO 2017 
 

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2017, het jaarverslag en de jaarrekening 
2017 van de Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest (SKSO). De jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2017, de rekening van baten en lasten over 2017, alsmede een 
toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten.  
 
In dit verslag geeft het bestuur van de Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest naast 
algemene informatie over de Stichting en de daaronder ressorterende school een beknopt 
overzicht van de ontplooide activiteiten in 2017 - met een korte vooruitblik naar 2018 - en 
van de financiële situatie van de Stichting. Tevens doet de Medezeggenschapsraad verslag 
over het kalenderjaar. 
 

De Stichting en de school 
Onder het bestuur van de SKSO ressorteert één basisschool, de R.K. Jenaplanschool De Kring.  
De school is gehuisvest op twee locaties in Oegstgeest: Rembrandt van Rijnlaan 26 (locatie 
Rembrandt) en Rhijngeesterstraatweg 49-51, naast de Willibrordkerk (locatie Willibrord). 
 
De Stichting verzorgt onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Stichting doet dat 
op katholieke grondslag en op grond van het Jenaplan. 
 
De school wordt geadministreerd onder nummer 75206-05IH. 
De school telt per 1 oktober 2017 416 leerlingen (1 oktober 2016 418 leerlingen). 
 
De school is aangesloten bij het Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden (28.01). 
 
De school is sinds 2012 geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging Jenaplan Scholen. 
Ons onderwijs wordt gegeven vanuit de 12 kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs. 
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Verslag van het toezichthoudende bestuur  
Vanuit de Corporate Governance hanteren we een zogenaamd ‘two tier’model (bestuur-
directie model). Een ‘two tier’ model duidt op het onderscheid in twee bestuurlijke organen 
voor de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken (organieke scheiding): een intern 
toezichthoudend orgaan dat uit andere personen bestaat dan het bestuurlijk orgaan. 
 
In onze organisatiestructuur wordt het bestuur feitelijk uitgeoefend door de directie op basis 
van de door het Stichtingsbestuur in het managementstatuut gedelegeerde taken. Het 
Stichtingsbestuur onthoudt zich in deze structuur van feitelijke uitoefening van de functie 
van bestuur en richt zich op de uitoefening van intern toezicht, alsmede het formuleren en 
toezien op de realisatie van de lange termijn strategie van de school. 
 
Het algemeen bestuur vergaderen gemiddeld één keer per maand. De bestuurders voeren 
werkzaamheden onbezoldigd uit. 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting is per 31 december 2017: 

Naam Portefeuille (her)Benoemd Aftredend 
Dhr. M.V. Jonkers voorzitter 15-11-2016 15-11-2019/2022 

Mw. I.J.M. Linnemans secretaris 1-6-2016 1-6-2019/2022 

Dhr. E.P.M. Heiligers penningmeester 14-1-2013/2016 14-1-2019 

Dhr. T. van der Schraaf Gebouw en Huisvesting 10-12-2013/2016 10-12-2019 

Mw. M.R.S. Meeboer Communicatie, PR en ICT 3-3-2015 3-3-2018/2021 

Dhr. O.A. Tolsma Personeel en Arbo 31-8-2016 31-8-2019/2022 

Mw. C.B.M. Kamphuis Onderwijs en Katholieke Identiteit 15-11-2016 15-11-2019/2022 

 
2017 heeft één bestuurswissel gekend: Dhr. M Stienen is afgetreden als voorzitter van de 
Stichting per januari 2017 na een volledige bestuurstermijn. 
 
Het bestuur heeft per 1 februari 2017 een nieuwe locatiedirecteur Willibrord aangesteld (0.8 
wtf) als lid van de directie: mw. M.Piso. Dit betrof een vacante positie, waarbij alle formele 
stappen inclusief voorgenomen besluit en MR-traject in het najaar van 2016 zijn doorlopen.  
 
Eind 2017 heeft het bestuur besloten de organisatiestructuur met betrekking tot de directie 
aan te passen aan de situatie zoals deze in de praktijk, met het aantreden van mw. Monique 
Piso per 1 februari 2017, reeds bestond. Gedurende het kalenderjaar 2017 is de vacante 
positie van bovenschoolse directeur (0.6 wtf) niet ingevuld. Aangezien de constructie met de 
tweehoofdige directie zowel vanuit team, bestuur, medezeggenschap als de directie zelf 
positief geëvalueerd werd,  is de functie van bovenschoolse directeur per 1 januari 2018 
komen te vervallen.  Het toezichthoudend bestuur stelt de directie aan. De directie bestaat 
uit twee leden: een directeur locatie Rembrandt (0.8 wtf) en een directeur locatie Willibrord 
(0.8 wtf), waarbij de schoolleider primus inter pares is. De directeur locatie Rembrandt is 
algemeen directeur.  
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De nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2018 is als volgt: 

 
 
In 2017 heeft het Stichtingsbestuur nader invulling gegeven aan de Code Goed Bestuur. De 
Stichting onderschrijft de geldende governance zoals beschreven in de Code Goed Bestuur in 
het primair onderwijs. De Stichting heeft per einde 2017 het lidmaatschap met de Vereniging 
Bijzondere Scholen (VBS) beëindigd en is lid geworden van PO-Raad. 
 
Op 3 april 2017 heeft de Jaarvergadering plaatsgevonden waarin het bestuur 
verantwoording aflegt aan team, MR en dagelijks bestuur OR. Daarnaast wordt het 
jaarverslag ook gepubliceerd op de website van school. In Scholen op de Kaart 
verantwoorden we de resultaten en opbrengsten. Verder staan we vanuit de 
Jenaplangedachte (onderdeel Wereldoriëntatie) centraal in gesprek met de maatschappij : 
met de kinderen, ouders, de buurt, onderwijskundige, maatschappelijke, culturele en 
religieuze organisaties . Hiermee voldoen we aan horizontale verantwoording: het gesprek 
met de partners van de school en het bestuur over de maatschappelijke toegevoegde 
waarde. 
 
Het Stichtingsbestuur heeft in 2017 een professionaliseringsagenda opgesteld. De 
belangrijkste doelstellingen zijn: i. meer zicht krijgen op onderwijs, ii. meer tijd nemen om 
over de lange termijn richting van de school na te denken, iii. actualisering van de 
toezichthoudende kaders per portefeuille, iv. aanhalen van externe contacten en 
benchmarken van portefeuille. Kaders omtrent de taakverdeling tussen directie en bestuur 
zijn vastgelegd en waar nodig herijkt. Met regelmaat vinden gesprekken plaats tussen 
directeur en portefeuillehouders.  
 
Voor de werving van toekomstige bestuursleden is een nieuwe procedure ingericht conform 
de wijzigingen per 1 januari 2017 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
Benoemingen van bestuurders vinden plaats op basis van een vooraf kenbaar profiel; in 
2017 heeft het bestuur samen met de MR een algemeen profiel vastgesteld, waaraan zo 
nodig specifieke kenmerken voor de openstaande portefeuille kunnen worden toegevoegd. 
Voor het benoemen van een bestuurslid wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld 
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met daarin een vertegenwoordiging van de MR personeelsgeleding en oudergeleding; de MR 
heeft adviesrecht op het de benoeming of ontslag van een bestuurslid. 
In 2017 is de benoemingsadviescommissie eenmaal ingesteld voor de werving van een 
nieuw bestuurslid Huisvesting per januari 2018. 
 
Het Stichtingsbestuur heeft in zijn rol als intern toezichthouder twee keer formeel overleg 
gehad met de MR. Het bestuur vindt het van belang om betreffende portefeuillehouders bij 
gelegenheid aan te laten schuiven bij vergaderingen van Medezeggenschapsraad (MR). 
 
Er is eenmaal een bestuurlijk overleg geweest met de Parochie. Volgens goed gebruik heeft 
in het verslagjaar overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Stichting VRIENDENkring. 
 
De directie heeft in het kalenderjaar verslag gedaan van de voortgang d.m.v. 
managementrapportages. Deze zijn in het bestuur besproken en akkoord bevonden. 
 
Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die (mogelijk) conflicteren met belangen van 
school. 

Naam Portefeuille Nevenfunctie 
Dhr. M.V. Jonkers Voorzitter -Directeur/eigenaar van softwarebedrijf Axini 

-Trainer Loopgroep Oegstgeest 

Mw. I.J.M. Linnemans Secretaris -Beleidsadviseur Sociaal domein 
Werkorganisatie Duivenvoorde 

Dhr. E.P.M. Heiligers Penningmeester -Werkzaam bij NN Investment Partners  
-Lid kascommissie Loopgroep Oegstgeest 

Dhr. B. Hocks Gebouw en Huisvesting -Posad Spatial Strategies, directeur/eigenaar 
-Generation.Energy, CTO/eigenaar 
-Lid Provinciale Adviescommissie 
Leefomgevingskwaliteit, Provincie Zuid 
Holland (incidenteel) (water en energie) 
-Docent regionaal ontwerpen en 
afstudeermentor, Academie van Bouwkunst  
Amsterdam (AHK) (incidenteel) 
-Docent regionaal ontwerpen, 
Bouwkunde/Urbanism TUDelft (incidenteel) 

Mw. M.R.S. Meeboer Communicatie, PR en ICT -ZZP'er digitale marketing & communicatie 
voor verschillende opdrachtgevers 
-Lid sponsorcommissie tennisvereniging OLTC 

Dhr. O.A. Tolsma Personeel en Arbo -Directeur stelselontwikkeling en 
bestuursondersteuning bij het bureau 
algemene bestuursdienst, ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Mw. C.B.M. Kamphuis Onderwijs en Katholieke Identiteit -Universitair hoofddocent bij de Faculteit 
Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht 
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Verslag van de directie  
 
De functie van algemeen directeur is ingevuld door mevrouw Esther van der Linden, tevens 
locatiedirecteur Rembrandt. Per 1 februari is mevrouw Monique Piso-Bijl aangesteld als 
locatiedirecteur Willibrord. 
 
Bestuursleden en Directie zijn met regelmaat aangeschoven bij een vergadering van de 
Medezeggenschapsraad. 
 
Met de Ouderraad vindt contact plaats via de directie. 
 
 

Personeel van de Kring 
 
Per 31 december 2017 zijn aan de Kring 32 medewerkers verbonden, waarvan 7 fulltimers 
en 25 parttimers. De formatie bestaat uit 23.4 wtf. 
De directie beslaat 1,6 wtf, 15 wtf wordt direct ingezet voor de groep, 1,3 wtf voor de 
ondersteuning en instructie, 0,3 wtf voor vakleerkracht gym, 1,5 wtf voor ambulante tijd 
(zorgcoördinatie), 1,2 wtf voor vervanging bapo, compensatieverlof en ouderschapsverlof, 
0,24 wtf ten behoeve van het onderwijsassistentie, 0,4 wtf voor administratieve 
ondersteuning en 0,45 wtf voor facilitaire ondersteuning; tenslotte is nog 1.6 wtf voor 
vacatureruimte. 
 
In Nederland geldt dat het merendeel van de medewerkers in het Primair Onderwijs vrouw 
is. Bij de Kring is dit ook het geval, maar het percentage vrouwen is lager dan het gemiddelde 
percentage vrouwen in het Primair Onderwijs (namelijk 81% versus 86%). Procentueel gezien 
qua aanstelling is de verhouding 25% mannen en 75% vrouwen. De Kring is trots op het hoge 
percentage mannelijke collega’s. 
 
Als we kijken naar de in- en uitstroom dan heeft in 2017 een beperkt aantal verschuivingen 
plaatsgevonden, het merendeel in pensionering. De komende jaren wordt bij werving 
gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en Jenaplanervaring. Enerzijds zal hiertoe 
ruimte ontstaan doordat de komende vijf jaren een aantal medewerkers gebruik gaat maken 
van (flexibel) pensioen, anderzijds door andere uitstroom. 
 
In 2017 heeft school te maken gehad met langdurig verzuim. De Kring heeft drie 
medewerkers met langdurig verzuim. De individuele casuïstiek is bij Directie bekend en 
hieraan wordt adequaat opvolging gegeven. 
 

Personeelsbeleid 
 
De directeuren hebben in het schooljaar voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken 
gevoerd met de medewerkers. Het persoonlijke ontwikkelplan (POP) is de vorm waarin 
verslag wordt gedaan van het functioneren van medewerkers. De HR-cyclus plannen, 
coachen en evalueren vormt een onderdeel van het bekwaamheidsdossier. 
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Vervanging ten gevolge van ziekte is niet alleen vervelend voor de afwezige, ook de 
schoolorganisatie en de leerlingen worden geconfronteerd met aanpassingen in de 
stamgroepleiding. Bij vervanging van stamgroepleider ten gevolge van ziekte- en verlof is 
kwaliteit een eerste uitgangspunt. In het afgelopen jaar bleek het soms een uitdaging te zijn 
om vervangers te vinden. Dit had tot gevolg dat er een beroep gedaan werd op de parttime 
collegae om extra dagen te werken. Ook is het voorgekomen dat een groep naar huis 
gestuurd is omdat er geen vervanger te vinden was. Deze gevolgen hebben ons doen 
beseffen dat de druk op de arbeidsmarkt ook in onze regio groot is. Dit was mede de reden 
voor de directie en het bestuur om de staking in oktober 2017 te steunen. 
 
Ook afgelopen jaar is school, in lijn met het landelijk primair onderwijs, geconfronteerd met 
nadelige uitwerkingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In het (basis)onderwijs is 
tijdelijke (ziekte- en verlof-)vervanging frequent aan de orde. De WWZ verplicht werkgevers 
om na een beperkt aantal tijdelijke aanstellingen over te gaan tot een vast arbeidscontract. 
Dit leidt voor onze school tot een risico op uitbreiding van de vaste personeelsformatie, met 
onvoorziene lastenverhoging tot gevolg. Om teveel tijdelijk contracten te voorkomen is de 
payroll constructie ingezet. Dit is een dure oplossing gebleken voor de tijdelijke vervanging 
van teamleden, die heeft geleid tot budgetoverschrijding. Per zomer 2017 is ons beleid 
aangepast en hebben we in het vervolg geen gebruik gemaakt van payrolling, mede in 
afwachting van ontwikkelingen in sociale akkoorden en wetgeving. Bij de vervanging van 
personeel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vertrouwde gezichten (o.a. oud-
teamleden). 
 
De werkgroep Voorbereiding CAO heeft advies uitgebracht en de Directie heeft, in 
samenspraak met de MR besloten het basismodel te blijven hanteren. Bij het basismodel 
staat het aantal beschikbare uren voor een leerkracht vast (930 uur per volle werktijdfactor). 
Deze uren moeten aan lessen worden besteed en zijn dus niet beschikbaar voor taken. Een 
aantal fulltimers in onze bovenbouw en middenbouw hebben te veel lesgebonden uren 
gedraaid. Deze uren worden gecompenseerd.  
 
De Kring draagt zorg voor haar teamleden en tracht gedwongen ontslag te voorkomen. Als 
er onverhoopt sprake is van gedwongen ontslagen volgen wij de cao PO. 
 

Kwaliteit van het onderwijs 
 
De gemiddelde Citoscore van de schoolverlaters is hoger dan het landelijk gemiddelde.  
De prestaties van de school zijn gelijk of hoger dan die van scholen met een vergelijkbare 
populatie kinderen (vergelijking op basis van leerlinggewicht, Cito). De Citoscore in 2017 was 
540,7 (541,8 in 2016). De gewogen Citoscore was in 2017 was 542,5. 
 
De laatste jaren zijn de eisen die vanuit de samenleving aan de school worden gesteld 
veranderd. Vanuit de onderwijsinspectie wordt meer naar tussen- en eindresultaten van 
scholen gekeken. Daarnaast wordt van scholen verwacht dat ze beleid ontwikkelen gericht 
op de veiligheid van kinderen. Een onderdeel hiervan is het antipestprotocol, gerichte en 
systematische aandacht voor het voorkomen van pestgedrag en een meetinstrument voor 
sociaal emotionele ontwikkeling. Ook is kwaliteitsbeleid een belangrijk aandachtspunt vanuit 
de inspectie. En tenslotte wordt van de school verwacht dat zij systematisch de opbrengsten 
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en het onderwijsleerproces evalueert. Onze school komt tegemoet aan deze eisen van de 
inspectie m.b.t. veiligheid, monitoring van de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
kwaliteitsbeleid. 
 
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden. 
(PPO-Leiden). De school is vanwege het Jenaplan karakter al zeer geschikt voor het 
aanbieden van Passend Onderwijs, aangepast aan de verschillen in talenten en 
mogelijkheden van kinderen. Tijdens een studiedag in het afgelopen jaar is door het team 
aandacht besteed aan het zgn. handelingsgericht werken. De eerste stap in deze cyclus is het 
stellen van doelen o.b.v. de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarna het onderwijs 
hierop wordt afgestemd en vervolgens de ‘opbrengsten’ van het onderwijs worden 
geëvalueerd.  Opbrengsten is in dit kader een breed begrip en omvat Cito-scores, maar 
bijvoorbeeld ook resultaten m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  Door 
naar de opbrengsten te kijken, kan doelgericht worden gewerkt aan de verbetering van het 
onderwijs. 
 
De toekomst (over 10 tot 20 jaar) stelt andere eisen aan huidige jonge mensen dan vroeger 
om in de snel veranderende samenleving op een verantwoorde wijze een zinvolle bijdrage te 
leveren en oplossingen voor problemen te zoeken. Dit heeft invloed op het onderwijs. Deze 
vaardigheden worden in het onderwijs de 21th century skills genoemd. Een aantal van deze 
vaardigheden (met name samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communiceren 
en creativiteit) zit al structureel verweven in ons Jenaplanonderwijs en komen in de 
basisactiviteiten spel, viering, werk en gesprek regelmatig aan de orde. Hetzelfde geldt voor 
communiceren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Ook dit wordt in diverse 
werkvormen van onze kinderen gevraagd. 
 
Ook de eisen die ouders aan de school stellen veranderen. Ouders van de Kring zijn over het 
algemeen erg betrokken en hebben voor het overgrote deel bewust voor de school en het 
Jenaplanconcept gekozen. Ouders hebben oog voor de positieve kanten, en kunnen ook 
kritiek goed benoemen. 
Als onderdeel van het werken vanuit onderwijsbehoeften is voor kinderen met meer- en 
hoogbegaafdheid beleid gevormd. De methode Pittige Plus Torens/ Pepers wordt 
gehanteerd. 
 
De veiligheidsenquête onder de kinderen van groep 7 en 8 is gepubliceerd op Scholen op de 
Kaart. De enquête laat zien dat kinderen zich veilig voelen op school. 
 
In de bovenbouw kunnen kinderen, tegen betaling, een typediploma verkrijgen door de 
typevaardigheid te oefenen. Dit doen ze grotendeels thuis, maar ook op school kunnen ze 
oefenen. Er is besloten dit vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 niet meer op school aan 
te bieden.  
 
Gedurende het kalenderjaar zijn er geen klachten ontvangen. Wel is er is één ouderklacht (in 
2016 ontvangen) voorgelegd aan de externe geschillencommissie waar de school bij 
aangesloten is.De commissie heeft de klacht gegrond verklaard. School heeft de 
aanbevelingen van de Commissie overgenomen en trekt lering uit deze casus. Voor klachten 
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hanteren we de escalatieladder (in volgorde) stamgroepleider, intern begeleider, directeur, 
bestuur, eventueel bijgestaan door de vertrouwenspersoon. 
Het digitale kinddossier dat in 2016 in gebruik is genomen is in 2017 verder geborgd. 
 
 

Huisvesting 
 
De sanering van asbest in de zolder van de Willibrordlocatie heeft in de zomervakantie van 
2017 plaatsgevonden. De gemeente Oegstgeest is opdrachtgever geweest. Verder is er 
uitvoering gegeven aan een aantal regulier onderhoudswerkzaamheden op beide locaties. 
 
Naar aanleiding van het Meerjaren Onderhoud Plan heeft het bestuur zich verder verdiept in 
de financierbaarheid van de Huisvesting. Hiertoe is een bestuursavond georganiseerd die 
heeft geleid tot het actualiseren van de huisvestingsvisie. 
 
SKSO heeft geparticipeerd in het opstellen van een concept gemeentelijke integrale 
huisvestingsvisie. Een vervolg is nog aanstaande. 
 
Om de reproductiekosten beter te beheersen is het contract met de leverancier opnieuw 
onderhandeld. 
 
 

Communicatie 
 
De website van school is vernieuwd naar de nieuwste standaarden voor gebruik (onder 
andere mobile compatible), onderhoud (eenvoudig beheer) en ook inhoud. 
 
 

Katholiek Identiteit 
 
De religieuze grondslag van onze school, de Katholieke Identiteit, kent veel overeenkomsten 
met onze onderwijskundige grondslag naar Jenaplan. Op een groot aantal gebieden 
versterken ze elkaar. Het gemeenschappelijke (RK en Jenaplan) thema “verwondering” heeft 
ook een plaats in de missie van de school.  
 
De Rooms Katholieke identiteit binnen wereldoriëntatie als onderdeel van het christelijk 
geloof lopen samen op met de Jenaplan activiteiten, zoals bij vieringen (thema's), 
sociaal/medemens (vastenactie) en de verbinding met de kerk. 
 
Daarnaast viert ieder jaar een aantal kinderen de eerste Heilige Communie.  
 
 

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
 
De ontwikkelingen in de ICT vragen een doorlopende aanscherping van ICT-kennis en 
vaardigheden van de leerkrachten om optimaal gebruik te maken van de ICT-mogelijkheden 
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in het onderwijs. Ook aan de leerlingen wordt een steeds hoger ICT-deskundigheid gevraagd 
met name in gebruik van leermiddelen en als onderdeel van het curriculum voor de 
doorstroom naar het voortgezet onderwijs.  
 
De werkgroep ICT zorgt voor de formulering en de invulling van het ICT-beleid op de school. 
Het ICT-beleid omvat zowel de noodzakelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten en 
leerlingen, de in te zetten leermethodes, ondersteuning op onderwijsgebied 
(leerlingvolgsysteem, taakgericht handelen etc.) als de daarvoor benodigde ICT-
infrastructuur.  Daarnaast oriënteert de werkgroep ICT zich op de mogelijkheden om het 
onderwijs meer op maat aan te bieden (gedifferentieerd) en kinderen vanuit intrinsieke 
motivatie te laten leren. 
 
Een belangrijke mijlpaal is bereikt met het realiseren van een vernieuwing van de ICT-
infrastructuur. Met het vernieuwen van de ICT-infrastructuur zijn de volgende doelstellingen 
bereikt: 
1. moderne leer- en werkomgeving voor leerlingen, stamgroepleiders, directie en 

administratie 
2. samenbrengen van het netwerk voor beide locaties met uitbreiding van wifi-netwerk 
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Beleidsvorming  
 
In 2017 zijn verder de volgende (beleids)nota’s vastgesteld: 
 
- Jaarrekening 2016 is besproken en goedgekeurd 
- Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2019 
- Meerjarenformatiebeleid 2017-2018 
- Jaarplan 2017-2018 
- Schoolgids 2017-2018 
- Scholingsplan personeel 
- Treasury Statuut 

 

Bedrijfsmatig beheer  
 
Er is een nieuw Treasury Statuut opgesteld naar nieuwe wet- en regelgeving. 
 
De bankrekeningenstructuur is gerationaliseerd. De doelstellingen voor vereenvoudiging van 
het bankrekeningbeheer zijn: 
I. een efficiënter (dagelijks) beheer van bankgelden met beter overzicht en toezicht 
II. completering van het schoolstelsel door het incorporeren van de alle  
bankrekeningen betrokken bij school 
III. verlaging van de doorlopende bankkosten 
E.e.a. wordt uitgevoerd vanuit de principes van functiescheiding, autorisatiebeheer en 
audittrail voor een robuuste beheerinrichting en om frauderisico te mitigeren. 
De rationalisatie heeft ertoe geleid dat er 3 bankrekeningen zijn gesloten en bevoegdheden 
opnieuw zijn vastgesteld. 
 
De lopende verzekeringen voor school en bestuur SKSO zijn geëvalueerd en geactualiseerd. 
Met onze verzekeringsportefeuille poogt SKSO als verzekeringnemer de financiële gevolgen 
van een risico af te dekken die zij zelf niet kan of wil dragen. School kent een 
i)bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ii)collectieve ongevallen verzekering en een 
iii)bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. De directie is belast met 
de uitvoering van de verzekeringen. 
 
Er is voor de jaarrekeningencontrole een nieuwe accountant aangesteld. Dit betreft een 3-
jarige overeenkomst. 
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Vooruitblik 2018 
 
Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe organisatiestructuur in werking. Hoofdwijziging is een 
tweehoofdige directie (i.p.v. drie directieleden). In de praktijk bestond deze situatie al sinds 
1 februari 2017. 
 
Het bestuur blijft zich inzetten om meer op afstand van de directie te staan en zich toe te 
leggen op haar belangrijkste taak: toezicht houden. Zo worden de principes van Code Goed 
Bestuur nog beter gevolgd. 
 
De school wordt gevisiteerd door de Onderwijsinspectie. 
 
Onderwijskundig worden het Jenaplanconcept en Wereldoriëntatie herijkt. Dit is met name 
gericht op het helderder formuleren van de onderwijsdoelen. Als de doelen voor de 
kinderen duidelijker zijn, kunnen ze beterwerken aan het leren beheersen. 
 
School bereidt zich voor op de nieuwe Europese wetgeving rondom Privacy (AVG – 
Algemene verordening gegevensbescherming) in mei 2018. 
 
Het bestuur is in de vergadering van 13 december 2017 in overleg met de directie gekomen 
tot een goedgekeurde Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2018-2020. Deze is door de 
Medezeggenschapsraad ingestemd op 15 januari 2018.  
 
De WNT norm (Wet Normering Toezichthouders) is goedgekeurd op basis van de 
complexiteitspuntenberekening in de vergadering van 30 januari 2018. 
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Financieel verslag  
In het financieel verslag verantwoordt het bestuur van SKSO de financiën van de Stichting. 

 

Financieel resultaat over 2017 
De Stichting heeft over 2017 een positief resultaat behaald van €145k, tegen een begroting 
van €3k. De afwijking ten opzichte van de begroting dient te worden gezien in het licht van 
de gemaakte keuze om alle bancaire stromen van school te verantwoorden; dit jaar zijn o.a. 
de (private) oudergelden en goede doelen donaties ook in de jaarrekening van de stichting 
verantwoord. 
 

Baten 
De totale baten (exclusief financiële baten) bedragen in 2017 €2.089k wat €134k hoger is 
dan begroot. Dit vindt zijn oorzaak in het positief saldo van hogere rijksmiddelen (€97k) en 
hogere overige baten (€37k). 
 
De hogere rijksmiddelen (€97k) zijn gematerialiseerd in de bijdragen via lumpsum, 
prestatiebox en overige subsidies. De gemeentelijke bijdrage betreft subsidie voor het 
vakonderwijs (gymnastiek) en milieueducatie. De hogere overige bijdragen (€37k) vinden 
oorsprong in hoger ouderbijdragen (€9k), een hogere opbrengst verhuur/ medegebruik 
(€3k), positief saldo Vervangingsfonds (€6k), sponsoring/ overige donaties (€4k) en overige 
(onvoorziene) baten (€14k) hoofdzakelijk een betaling van de gemeente voor een 
huisvestingspost uit 2015. 

 

Lasten 
De totale lasten bedragen €1.945k, een daling van €10k t.o.v. begroot. Het saldo Personele 
lasten is vrijwel budgetneutraal (€3k budgetonderschrijding); toch kennen de vervangingen 
(saldo eigen rekening en Vervangingsfonds) een overschrijding van €10k. Afschrijvingen 
(€2k) en Huisvestingslasten (€7k) kennen een budget-onderschrijding en Overige 
instellingslasten een budgetoverschrijding (€2k). De Personele lasten van €1.529k bedragen 
met 78,6% het merendeel van de totale lasten. Gemiddeld genomen is er in 2017 minder 
personeel in dienst dan in de vorige verantwoordingsperiode (24,32 wtf ten opzichte van 
25,14 wtf in 2016). 
 

Investeringen 
In 2017 is er voor een totaalbedrag van €42k geïnvesteerd, waarvan €25k in ICT ter 
ondersteuning van chromebooks en algemene verbetering ICT-infrastructuur (o.a. wifi) in de 
klas. Er is aanvullend €7k in leermiddelen en €10 in meubilair en inventaris geïnvesteerd. De 
investeringen in leermiddelen hadden betrekking op het leesonderwijs, wereldoriëntatie en 
plusonderwijs. Een grote post vervangingsinvesteringen meubilair (ruim €20k) is 
doorgeschoven naar 2018. 

 

Financiële positie en kengetallen 
De financiële positie van Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest en de ontwikkelingen in 
baten en lasten treft u aan in onderstaande overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de in 
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de jaarrekening opgenomen balans en rekening van baten en lasten. Bedragen in duizenden 
euro’s. 
 

Balans per 31 december 2016 en 2017 

Activa 
31-12-

2016 
31-12-

2017   Passiva 
31-12-

2016 
31-12-

2017 

Vaste activa 130 132   Reserves 574 719 
Vorderingen 162 117   Voorzieningen 211 266 
Liquide middelen 650 909   Schulden 156 174 

  941 1.159     941 1.159 

 

Rekening baten en lasten 2016 en 2017 

Baten 2016 2017   Lasten 2016 2017 

Ministerie OCW 1.924 2.002   Personele lasten 1.616 1.529 
Gemeente 11 11   Afschrijvingen 39 40 
Overige baten 53 77   Huisvestingslasten 168 178 
Baten vermogen 1 0   Overige lasten 186 198 
Resultaat 22   Resultaat  145 

  2.010 2.090     2.010 2.090 

 
Aan de balans en rekening van baten en lasten kunnen de onderstaande kengetallen worden 
ontleend. Voor een uitgebreid overzicht van relevante kengetallen verwijzen wij u naar de 
betreffende pagina in de jaarrekening. 
 

Kengetallen, bron jaarrekening 2017 2016 2017 min max 

Vermogensbeheer     

Solvabiliteitsratio (reserves/passiva) 0,61 0,62 0,20 geen 

Weerstandsvermogen (EV -/- mat vst activa/ totale baten) 22,4% 28,1% 10% geen 

Budgetbeheer     

Liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) 5,2 5,9 0,5 1,5 

Personele lasten in % van totale lasten 74,9% 78,6% 80% 85% 

 
De school heeft een gezonde financiële positie wat onder andere wordt gereflecteerd in een 
solvabiliteitratio van 0,62. De solvabiliteitsratio wordt gebruikt ter beoordeling van het 
vermogen om langjarig aan de verplichtingen te voldoen. Ook de liquiditeitsratio die wordt 
gebruikt ter beoordeling van het vermogen om aan de korte termijn verplichtingen te 
voldoen is goed. Er is in 2017 sprake van een positieve kasstroom van €259k, ten opzichte 
van €33k negatief in 2016. Eindstand liquide middelen ultimo 2017 bedroeg €909k. 
 

Treasury management 
Het bestuur van de Stichting beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze 
dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. Tijdelijk overtollige 
gelden worden tegen zo gunstig mogelijke condities op Termijn Spaarrekeningen of 
Deposito's uitgezet, met inachtneming van de overheidsregels hieromtrent (minimaal AA 
rated bank). Er worden geen effecten aangehouden. Ter mitigatie van het kredietrisico zijn 
de gelden ter beschikking van de Stichting ondergebracht bij meerdere Nederlandse 
bankinstellingen vallend onder het depositogarantiestelsel. 
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Toekomstontwikkelingen – Begroting 2018 
De begroting wordt gevoed door onze visie, de beleidsvoornemens en investeringen uit het 
schoolplan, de meerjaren onderhoudsbegroting en investeringen voorkomend uit de 
afschrijvingen (waaronder ICT en meubilair). Het primaire proces, goed kwalitatief onderwijs 
passend bij onze visie, staat centraal. 
 
We willen ieder kind de mogelijkheid bieden om zelfstandig en in samenwerking met 
anderen te leren en het beste uit zichzelf te halen. We begeleiden de kinderen naar 
zelfstandigheid die past bij hun leeftijd en hen in staat stelt problemen te onderzoeken en 
oplossingen te vinden.  
Met ons onderwijs laten we kinderen opgroeien tot creatieve, kritische en sociale personen 
met zelfvertrouwen. We bieden een omgeving waarin het unieke van het kind centraal staat 
en die de kinderen uitnodigt tot verwondering, waardoor het kind zich vanuit intrinsieke 
motivatie ontwikkelt. 
 
Om dit te bereiken moeten we investeren in ons onderwijs door te investeren in de mensen 
die de kinderen begeleiden, de stamgroepleiders. En daarnaast moeten we investeren in 
onderwijsmiddelen die ons doel ondersteunen. De begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020 reflecteren hoe we onze doelen komend jaar financieel gaan 
ondersteunen. 
 
Het aantal ingeschreven leerlingen is stabiel gebleven op 416 per 1 oktober 2017 (418 per 1 
oktober 2016). Gezien de bestaande wachtlijst is de verwachting dat dit leerlingenaantal de 
komende jaren op dit niveau blijft. 
 
De begroting 2018 is door het bestuur met instemming van de medezeggenschapsraad 
vastgesteld op een batenniveau van €2.079k en een lastenniveau van €2.048, met per saldo 
een positief exploitatieresultaat van €31k inclusief toevoeging van de financiële baten.  
 
 

Begroting 2017 ten opzichte van Begroting 2018 

Baten 2017 2018   Lasten 2017 2018 

Ministerie OCW 1.905 2.015   Personele lasten 1.532 1.597 
Gemeente 11 11   Afschrijvingen 42 43 
Overige baten 40 54   Huisvestingslasten  185 210 
Baten vermogen 3 1   Overige lasten 196 198 
     Resultaat 3 31 

  1.958 2.079     1.958 2.079 

       

 
De rol van de stamgroepleiders is cruciaal bij het begeleiden van de kinderen in hun 
ontwikkeling. Daarom investeren we jaarlijks in de scholing van het team. Dit verdelen we in 
basisscholing, teamscholing en individuele scholing. Een verdere uitwerking van de scholing 
is te vinden in het scholingsplan. 
 



 
16 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de school geleid door twee locatiedirecteuren. 
Daarnaast hebben we 0,2 wtf vacatureruimte opgenomen om de eventuele 
compensatiedagen van collega’s in te vullen. En 0,3 wtf vacatureruimte voor eventuele 
aanpassing in de formatie na de zomervakantie. 
 
De Wet Werk en Zekerheid blijft nog boven de markt hangen. De uitwerking van de wet is 
dat school gebruik maakt van zoveel mogelijk vertrouwde gezichten bij de vervanging van 
personeel. Vervanging voor eigen rekening is een grote begrotingspost (€20k). We hebben 
besloten om voorlopig geen gebruik meer te maken van payrolling, mede in afwachting van 
ontwikkelingen in sociale akkoorden en wetgeving.  
 
Hoewel de BAPO-regeling gesloten is, wordt er door een aantal stamgroepleiders nog 
gebruik gemaakt van een overgangsregeling. De directie zal in opmaat naar de 
formatieplanning bezien of de reserve een overschot kent ten opzichte van het verwacht 
toekomstig gebruik van de regeling. Indien er al een overschot bestaat zal de directie in 
samenspraak met het bestuur beleid ontwikkelen over de mogelijke besteding hiervan. 
Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben recht op 170 uur duurzame inzetbaarheid. Zij 
hebben het recht deze uren te sparen (maximaal 3 jaar). Wanneer teamleden hiervan 
gebruik willen gaan maken, moeten we hiervoor een voorziening opnemen. 
 
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Om daar de komende jaren goed invulling 
aan te kunnen geven moeten we investeren in duurzame onderwijsmiddelen die de wereld 
om ons heen de school in brengen. Daarnaast blijven we investeren (€16k in 2018) in de 
basis, taal- en rekenonderwijs en ook in het kleuter- en meer- & hoogbegaafdenonderwijs. 
 
Op de Kring is ruimte voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben. In veel gevallen kan deze 
extra zorg door de stamgroepleider geboden worden, maar soms is er meer nodig. Dit kan 
betekenen dat er onderzoek nodig is, extra (externe) begeleiding, extra uitdaging, etc. 
Hiervoor gebruiken we gelden (€12k) via het samenwerkingsverband voor de inhuur van 
schoolbegeleiding en daarnaast een budget voor materialen (€2k).  
 
Wat betreft ICT zal dit expliciet een plek moeten krijgen in ons aanbod. Wij zien ICT als een 
zeer bruikbaar hulpmiddel waarmee adaptief en ‘individueel afgestemd’ onderwijs mogelijk 
wordt. Dit hulpmiddel geeft ruimte aan de stamgroepleider om veel meer individuele 
aandacht aan kinderen te geven hetgeen ruimte biedt voor de dialoog (kinderen uitdagen 
om bepaalde problemen op te lossen). Daarnaast is het leren werken met ICT als doel op 
zich van belang evenals ICT als middel om te werken aan informatievaardigheden (ICT-
geletterdheid) en mediawijsheid. In 2017 hebben we een start gemaakt met de investering 
in een nieuw netwerk en vervanging en uitbreiding van devices (chromebooks). Het is goed 
om te zien dat de devices veel en goed worden ingezet. We investeren het komende jaar 
€15k in vervanging en uitbreiding devices. Daarin wordt ook gezocht naar devices passend 
bij ons kleuteronderwijs. Voor de jaren daarna staat de vervanging van de digiborden op de 
begroting. In de ICT-vaardigheden van het team investeren we via het scholingsbudget (zie 
scholingsplan). 
 
Het meubilair op de Willibrord locatie is aan vervanging toe. Door de asbestsanering is deze 
investering van 2017 opgeschort naar 2018. Dit leidt tot een totaal investering in 2018 van 
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€50k (dit is inclusief de vervanging van een aantal bureaustoelen). Daarnaast wordt op de 
Rembrandt geïnvesteerd in het klimaat op de bovenverdieping en een duurzame oplossing 
in het voorkomen van vogelnesten rondom het schoolplein. Naar verwachting vraagt de 
uitvoer van het MJOP in 2018 een investering uit de onderhoudsvoorziening van €70. Dit is 
inclusief een extra investering in de vervanging van de plafonds van de Zonneweide en 
Vrolijke Noten, het speellokaal en de teamkamer Rembrandt van €20k en exclusief alle 
andere investeringen die afgelopen jaar zijn opgeschort (zoals bijvoorbeeld het schilderwerk 
binnen) 
 
Het MJOP voorziet in de komende jaren een aantal investeringen in onze gebouwen (o.a. in 
de renovatie van het dak van de Willibrord). Dergelijke omvangrijke renovaties moeten in 
samenspraak met de gemeente opgepakt worden, daarbij wachten we op het Integraal 
Huisvestingsplan van de gemeente Oegstgeest. Toch voorziet onze jaarlijkse dotatie op dit 
moment niet in het verwachte onderhoud. Het is daarom verstandig zijn om de komende 
jaren extra te doteren. De dotatie aan de onderhoudsreserve wordt €100k per jaar.  
 
Ten tijde van het opstellen van de begroting (december 2017) bestond er nog 
onduidelijkheid over de effecten van een nieuwe cao voor het primair onderwijs en de 
uitwerking van werkdrukverlichtende maatregelen (regeerakkoord 2017). 
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Continuïteitsparagraaf – Meerjaren Begroting 2018-2020 
Met ingang van het verslagjaar 2013 nemen wij een Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 
op. Daarmee wordt beoogd op uniforme wijze de financiële gevolgen van het gevoerde en te 
voeren beleid inzichtelijk te maken. Het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren 
en de ontwikkeling van de vermogenspositie komt hierin naar voren, alsmede de governance 
en risico-identificatie en bijbehorende rapportages over de risicobeheersingsmechanismes. 
 
Het bestuur heeft in zijn reguliere begrotingscyclus een meerjarenbegroting opgesteld die 
een periode van 3 jaar bestrijkt. Het bestuur streeft hiermee een aantal doelen na: 
- langjarig overzicht van verwachte baten en lasten 
- adequate grip en sturing op de financiële prestaties van de Stichting 
- bevorderen van de financiële stabiliteit van de Stichting 
 
 

A1 Kengetallen 

 
 
 
Het leerlingaantal over de meerjarenperiode is vastgesteld op basis van het huidige 
leerlingaantal, PVG Leerling Prognose en Ruimtebehoefte gemeente Oegstgeest 2016-2034 
en het aantal aanmeldingen in de administratie van school. Hierbij is een gelijke trend 
vastgesteld, op het niveau van het leerlingaantal 2017. 
 
De personele bezetting is in de meerjarenformatie vastgesteld. Uitstroom in verband met 
pensioengerechtigde leeftijd wordt in formatieve zin vervangen. 
 

A2 Meerjarenbegroting 
Het bestuur voorziet geen wijzigingen in financieringsstructuur. De aard van de financiering 
van een instelling in het primair onderwijs verloopt in het huidige bekostigingsmodel 
vanwege het ministerie van Onderwijs door middel van een lumpsum. Het bestuur is niet 
voornemens vreemd vermogen aan te trekken, zolang de financiële situatie dit niet vraagt.  
 

Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest Realisatie Begroot Begroot Begroot

Ontwikkelingen leerlingenaantal 2017 2018 2019 2020

Leerlingen per teldatum 1 oktober

416 416 419 419

Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest Realisatie Begroot Begroot Begroot

Ontwikkelingen personele bezetting in fte per 31 december 2017 2018 2019 2020

Directie en management 1,6 1,6 1,6 1,6

Onderwijzend personeel 21,6 21,1 20,4 20,4

Onderwijsondersteunend personeel 1,1 1,1 1,1 1,1

Totaal personele bezetting 24,3 23,8 23,1 23,1
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Balans 
Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest   Balans Balans Balans Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)   12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020 

Activa      
Materiële vaste activa  132 187 211 210 

Financiële vaste activa  0 0 0 0 

Voorraden  0 0 0 0 

Vorderingen  118 112 112 112 

Effecten  0 0 0 0 

Liquide middelen  909 920 955 768 

Totaal  1.159 1.219 1.278 1.090 

Passiva      
Eigen vermogen  719 750 766 763 

 Algemene reserve  580 613 632 632 

 Bestemmingsreserve  103 101 98 95 

 Overige reserves/fondsen  36 36 36 36 

Voorzieningen  266 299 342 157 

Schulden lang  0 0 0 0 

Schulden kort  174 170 170 170 

Totaal  1.159 1.219 1.278 1.090 

      
Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest   Realisatie Begroot Begroot Begroot 

Kengetallen   2017 2018 2019 2020 

Liquiditeitsratio  5,90 6,07 6,28 5,17 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)  0,62 0,62 0,60 0,70 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)  0,85 0,86 0,87 0,84 

 
 
De balans toont het verloop over de meerjarenperiode. De reserves muteren met het 
begroot exploitatieresultaat, de voorzieningen muteren met de dotaties en jaarlijkse 
onttrekkingen. 

 

Staat van baten en lasten 
Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest   Realisatie Begroot Begroot Begroot 

Resultatenrekening (x € 1.000)   2017 2018 2019 2020 

      
Ministerie OCW  2.002 2.015 2.008 2.015 

Overige overheidsbijdragen  11 11 11 11 

Overige baten  77 53 53 53 

Totaal baten  2.089 2.079 2.072 2.079 

      
Personele lasten  1.530 1.597 1.599 1.618 

Afschrijvingen  40 43 50 57 

Huisvestingslasten  178 210 210 210 

Overige instellingslasten  198 198 197 197 

Doorbetalingen aan schoolbesturen  0 0 0 0 

Totaal lasten  1.945 2.048 2.056 2.082 

      
Saldo baten en lasten  145 31 16 -3 

Financiële baten  0 0 0 0 

Financiële lasten  0 0 0 0 

Exploitatieresultaat  145 31 16 -3 
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De staat van baten en lasten toont een inkomstenzijde die vrijwel volledig afhankelijk is van 
rijksfondsen, gerelateerd aan het leerlingaantal. In lijn met de verwachte stabiliteit in aantal 
leerlingen, is de inkomstenzijde stabiel gebudgetteerd. 
De uitgavenzijde toont als grootste post de personele lasten. Over de meerjarenperiode 
loopt deze post op. De overige posten blijven vrijwel constant, waardoor we richting 0-
begroting ontwikkelen. 
 
Het huisvestingsbeleid blijft gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan dat door het 
bestuur wordt vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn op de balans voorzieningen 
getroffen. Per 1 januari 2015 ontvangt de Stichting van rijkswege direct financiële middelen 
met betrekking tot de materiele instandhouding; er wordt sinds deze datum geen 
onderscheid meer gemaakt in groot (buiten)onderhoud en overig onderhoud. De Stichting 
voorziet een mismatch in de door de rijksoverheid ter beschikking te stellen middelen en de 
onderhoudsuitgaven; dit in vergelijking met de middelen die voorzien waren te ontvangen 
van de lokale overheid naar aanleiding van het meerjarenonderhoudsplan. Het bestuur stelt 
plannen op om deze mismatch in tijd te mitigeren. Er zijn geen plannen tot nieuwbouw 
voorzien. Echter met de gemeentelijke overheid dient gezamenlijk een beeld te worden 
besproken over levensduur verlengende renovatie ter ondersteuning van de materiele 
instandhouding van de gebouwen. 
 
De investeringen van de Stichting zijn met name gericht op ICT en leermethodes. Daarnaast 
is voor de Stichting het personeel het belangrijkste kapitaal dat de doelstelling van de 
Stichting bevordert.  
Investeringen in opleiding en ontwikkeling van personeel vindt continu plaats volgens de 
diverse geldende personeelsbeleidsplannen, meerjarenformatiebeleidsplannen en de cyclus 
plannen – coachen – evalueren. De gewenste en benodigde personele opleiding en 
ontwikkeling wordt financieel gefaciliteerd.  
Ook de komende jaren voorziet het bestuur verdere investeringen in ICT. Deze investeringen 
zijn gebaseerd op het ICT beleidsplan dat voorziet in ICT investeringen ten behoeve van de 
organisatie, ten behoeve van het onderwijs voor de leerlingen (leermethodes, hardware & 
software en digitale vaardigheden) en ten behoeve van het goed kunnen onderwijzen van de 
leerlingen door de docenten (hardware & software en digitale vaardigheden inclusief 
handelingsgericht werken). 
Investeringen in leermethodes (lezen, spelling, rekenen, etc) blijven van belang om 
aansluiting te behouden met maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen. Bij de keuze 
van een leermethode is de schoolvisie van school een belangrijk uitgangspunt. 
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B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 
Er is een goede verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de 
verschillende geledingen in de organisatie. Het Stichtingsbestuur op afstand houdt toezicht 
op het feitelijke bestuur van de directie. Het Stichtingsbestuur past de Code Goed Bestuur 
PO toe. Het bestuur heeft de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren getoetst 
aan de principes van de Code en geconcludeerd dat deze voldoen aan de eisen van de Code. 
Daarnaast heeft het Stichtingsbestuur een eigen professionaliseringsagenda opgesteld. 
 
Naast het overleg van directie en algemeen bestuur, de regelmatige gesprekken tussen 
directeur en portefeuillehouder, vormen evaluaties van gekozen centrale doelstellingen, drie 
maal jaarlijks managementrapportages  en jaarplannen inclusief jaarevaluaties op alle 
beleidsdomeinen de belangrijkste instrumenten voor interne beheersing in de organisatie. 
 
De Administratieve Organisatie/ Interne Beheersing (AO/IB) van de Stichting heeft 
noodzakelijke functiescheidingen doorgevoerd: de belangrijkste processen betreffen: 
inkopen/betalingen, personeel en administratie. 
 

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Het bestuur onderkent de navolgende belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden: 
1. Algemeen: afhankelijkheid van overheid met betrekking tot de bekostiging 
2. Ontwikkeling Leerlingenaantal – demografische ontwikkelingen en aantrekkingskracht 

school 
3. Meerjaren Onderhoudsplan – eigen beheer van twee relatief oude schoolgebouwen en 

onderhoudsvoorziening 
4. Meerjaren Investeringsplan – gewenste investeringsniveau in relatie tot langjarige 

financiële stabiliteit 
5. Vervangingsbeleid in het licht van de WWZ – kwalitatief passend personeel tegen een 

aanvaardbare risico 
 
Op alle beleidsterreinen is of wordt verder beleid ontwikkeld dat bovenstaande risico’s en 
onzekerheden mitigeert of effectief mee wordt omgegaan. De belangrijkste 
risicomaatregelen zijn: 
ad 1. Aansluiting bij diverse maatschappelijke en onderwijs gerelateerde organisaties (zoals 
PO Raad, Onderwijsbureau Hollands Midden) inclusief gemeente om relevante informatie 
volledig en tijdig tot onze beschikking te hebben. 
ad 2. De gemeente Oegstgeest verstrekt periodiek demografische ontwikkelingen, school 
kent een wachtlijstbeleid en ontwikkelt initiatieven die de aantrekkingskracht en reputatie 
van school bevorderen. 
ad 3. Tweejaarlijks wordt het Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld door Onderwijsbureau 
Midden Holland dat wordt vertaald naar een jaarlijks uit te voeren onderhoudsplan 
ad 4. Meerjaren Investeringsplan – gewenste investeringsniveau in relatie tot langjarige 
financiële stabiliteit 
ad 5. School voert actief beleid om te voorkomen dat tijdelijke contracten van rechtswege 
dienen te worden omgezet naar vaste contracten onder de WWZ. Bij de vervanging van 
personeel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vertrouwde gezichten (o.a. oud-
medewerkers). 
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B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 
Zoals eerder aangegeven wordt het bestuur feitelijk uitgeoefend door de directie op basis 
van de door het Stichtingsbestuur in het managementstatuut gedelegeerde taken. Het 
Stichtingsbestuur onthoudt zich in de structuur van feitelijke uitoefening van de functie van 
bestuur en richt zich op de uitoefening van intern toezicht, alsmede het formuleren en 
toezien op de realisatie van de lange termijn strategie van de school. Dit jaarverslag kan 
worden gezien als een rapportage van het toezichthoudend orgaan. 
 
 
 
 
 
 
Oegstgeest, juni 2018 
 
   -------------------------------------------------------------------------- 
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Verslag van de Medezeggenschapsraad  
 
De MR heeft in 2017 6 keer vergaderd en in het kader van de wijziging Wet 
Medezeggenschap Scholen per 1 januari 2017 heeft zij tweemaal overleg gehad met het 
bestuur in diens rol als toezichthouder. Elke MR vergadering was het MT een deel van de 
agenda aanwezig om toelichting te geven op de relevante agendapunten.  
 
De MR heeft dit jaar het MR statuut en MR reglement geactualiseerd en samen met het 
bestuur vastgesteld.  
 
De MR heeft zijn instemming verleend aan de begroting 2017, de vakantieplanning van het 
schooljaar 2017-2018 en de schoolgids. Daarnaast heeft de MR de kascontrole uitgevoerd op 
de geldstromen van de OR en deze voor akkoord getekend.  
 
Eind 2017 heeft de MR advies gegeven over het wijzigen van de managementstructuur 
waarbij het aantal MT leden is vastgesteld op twee leden. De MR is conform WMS betrokken 
geweest bij de werving van nieuwe bestuursleden door het plaatsnemen in de 
sollicitatiecommissie. Voorafgaand heeft de MR op verzoek van het bestuur meegedacht 
over het opstellen van het profiel van een bestuurslid.  
 
Gedurende 2017 is de MR door Bestuur geïnformeerd over: begroting, jaarverslag SKSO 
2016, Toezichtskader Onderwijs, Meerjarenonderhoudsplan, Zorgplan en het voorstel om te 
komen tot voldoende LB functie binnen de school. 
 
Daphne van Sluijters, voorzitter (oudergeleding) 
Lisette Meijerink, secretaris (oudergeleding) 
Leon van Schie (oudergeleding) 
Suzanne Steenbergen (oudergeleding) 
Paola de Leeuw (personeelsgeleding) 
Maaike van Es (personeelsgeleding) 
Emiel Vlug (personeelsgeleding) 
Jacqueline van den Bosch (personeelsgeleding) 



Telefoon: 071-5177211

Website: www.jenaplandekring.nl

E-mail: administratie@jenaplandekring.nl

Jaarrekening 2017



Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 132.210             129.826             

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 104.470 98.700

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 27.740 31.126

132.210 129.826

1.2.2 Vorderingen 117.380 161.626

1.2.2.2 Ministerie van OCW 103.701 95.965

1.2.2.3 Gemeenten 0 39.190

1.2.2.10 Overige vorderingen 10.298 20.565

1.2.2.15 Overlopende activa 3.381 5.906

117.380 161.626

1.2.4 Liquide middelen 909.040 649.708

1.2.4.2 Banken 909.040 609.686

1.2.4.2 Overige 0 40.022

909.040 649.708

Totaal  Activa 1.158.630 941.160

 31 december 2017  31 december 2016

€ €
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 719.206             574.351             

2.1.1.1 Algemene reserve 580.530 407.067

2.1.1.2 Bestemmingsreserves 138.676 167.284

719.206 574.351

2.2 Voorzieningen 265.784 210.523

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 26.033 25.551

2.2.3 Onderhoudsvoorzieningen 239.751 184.972

265.784 210.523

2.4 Kortlopende schulden 173.640 156.286

2.4.8 Crediteuren 29.760 21.050

2.4.9.1 Loonheffing en premies 55.444 60.762

2.4.10 Pensioenpremies 17.027 14.696

2.4.12 Overige kortlopende schulden 9.271 9.371

2.4.19 Overlopende passiva 62.138 50.407

173.640 156.286

Totaal  Passiva 1.158.630 941.160

 31 december 2017  31 december 2016

€ €
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

alsnog tonen Staat van baten en lasten 2017

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.001.613 1.905.363 1.923.584

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 10.918 10.500 11.034

3.5 Overige baten 76.908 39.500 52.905

Totaal  Baten 2.089.439 1.955.363 1.987.523

4 Lasten

4.1 Personele lasten 1.529.476 1.531.549 1.616.419

4.2 Afschrijvingen 39.525 42.374 39.168

4.3 Huisvestingslasten 178.049 185.000 167.953

4.4 Overige instellingslasten 197.757 196.200 186.383

Totaal  Lasten 1.944.807 1.955.123 2.009.923

Saldo baten en lasten 144.632 240 -22.400

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 223 2.500 853

Saldo financiële baten en lasten 223 2.500 853

Exploitatieresultaat 144.855 2.740 -21.547
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Kasstroomoverzicht  2017

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 144.632 -22.400

Afschrijvingen 39.525 39.168

- Voorraden 0 0

- Vorderingen 44.246 -38.398

- Effecten 0 0

- Kortlopende schulden 17.354 -27.884

Mutaties voorzieningen 55.261 26.222

301.018 -23.292

Ontvangen interest 223 853

Betaalde interest 0 0

223 853

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -41.909 -10.440

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0

-41.909 -10.440

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen 0 0

Mutatie overige langlopende schulden 0 0

0 0

Mutatie liquide middelen 259.332 -32.879

Beginstand liquide middelen 649.708 682.587

Mutatie liquide middelen 259.332 -32.879

Eindstand liquide middelen 909.040 649.708

2017 2016

€
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest verzorgt onderwijs aan de bij de scholen

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de bestemmingsreserve onderhoud;

- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en 

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

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

slechts opgenomen voor zover zij 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 in de jaarrekening opgenomen 

bedragen zijn in hele euro's. 
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 6,67%

Meubilair 6,67%

Inventaris en apparatuur 12,50%

ICT 16,67% 25,00%

Leermiddelen 12,50%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt

de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant

en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen tot 1 juli 2016

en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

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

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Eigen Vermogen

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

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

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.
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Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 101,5%. Naar

de stand van 31 december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,4% (bron: website

www.abp.nl).

De Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige

premies. De Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest heeft daarom alleen de verschuldigde premies

tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

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 de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en

lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis

van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-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-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 balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag. 

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2016 2016 31-dec-16 2017 2017 2017 31-dec-17

1.1.2.3.0 Meubilair 149.401 -82.468 66.933 4.368 0 -9.725 61.576

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 11.390 -5.958 5.432 5.237 0 -1.279 9.390

1.1.2.3.2 ICT 129.612 -103.277 26.335 25.176 0 -18.007 33.504

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 117.788 -76.562 41.226 7.127 0 -12.356 35.997

1.1.2.4.2 Investeringssubsidies -20.352 10.252 -10.100 0 0 1.843 -8.257

387.839 -258.013 129.826 41.908 0 -39.524 132.210

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2017 2017 31-dec-17 % %

1.1.2.3.0 Meubilair 153.769 -92.193 61.576 6,67%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 16.627 -7.237 9.390 12,50%

1.1.2.3.2 ICT 154.788 -121.284 33.504 16,67% 25,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 124.915 -88.918 35.997 12,50%

1.1.2.4.2 Investeringssubsidies -20.352 12.095 -8.257 12,50%

429.747 -297.537 132.210

31-dec-17 31-dec-16

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.2 Ministerie van OCW 103.701 95.965

1.2.2.3 Overige overheden (gemeenten) 0 39.190

1.2.2.10 Overige vorderingen 10.298 20.565

1.2.2.15 Overlopende activa 3.381 5.906

117.380 161.626

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-16 2017 2017 2017 2017 31-dec-17

1.2.2.3.10 Gemeente Oegstgeest subs. huisvesting 24.529 24.529 0 0 0 0

1.2.2.3.11 Gemeente Oegstgeest subs. schade/vandalisme 1.038 4.251 2.397 -816 0 0

1.2.2.3.15 Gemeente Oegstgeest subs. diverse aanvragen 13.623 28.422 14.799 0 0 0

39.190 57.202 17.196 -816 0 0

31-dec-17 31-dec-16

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 10.298 20.805

1.2.2.10 Overige vorderingen 0 -240

10.298 20.565

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 

afschrijvingspercentages

Pagina 36



Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

31-dec-17 31-dec-16

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 2.150 5.386

1.2.2.15 Overige overlopende activa 1.231 520

3.381 5.906

31-dec-17 31-dec-16

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 514.313 215.676

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 394.727 394.010

1.2.4.2.3 Overige liquide middelen 0 40.022

909.040 649.708
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31-dec-17 31-dec-16

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 580.530 407.067

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 102.948 124.413

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 35.728 42.871

719.206 574.351

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.1 Stichtingskapitaal 45 0 0 45

2.1.1.1.2 Algemene reserve 407.022 173.463 0 580.485

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4 Reserve herwaardering 2.244 -1.781 0 463

2.1.1.2.9 Reserve bapo verplichtingen 122.169 -19.684 0 102.485

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.1 Overige algemene reserve private middelen 42.871 -7.143 0 35.728

574.351 144.855 0 719.206

31-dec-17 31-dec-16

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 26.033 25.551

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 239.751 184.972

265.784 210.523

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-16 2017 2017 2017 31-dec-17

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 25.552 3.799 -3.318 0 26.033

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 184.972 75.000 -20.221 0 239.751

210.524 78.799 -23.539 0 265.784

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-17

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 0 14.410 11.623 26.033

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 19.275 72.200 148.276 239.751

19.275 86.610 159.899 265.784

31-dec-17 31-dec-16

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.8 Crediteuren 29.760 21.050

2.4.9.1 Loonheffing en premies 55.444 60.762

2.4.10 Pensioenpremies 17.027 14.696

2.4.12 Overige kortlopende schulden 9.271 9.371

2.4.19 Overlopende passiva 62.138 50.407

173.640 156.286
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31-dec-17 31-dec-16

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 2.098 1.146

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 7.173 8.225

9.271 9.371

31-dec-17 31-dec-16

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 736 1.401

2.4.16.1 Ministerie van OCW 7.054 0

2.4.17 Rechten vakantiegeld 48.293 47.520

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 6.055 1.486

62.138 50.407
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Subsidie voor studieverlof Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

852349-1 20-9-2017 12.093 12.093 x

Totaal 12.093 12.093

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2017 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2017 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Langlopende contracten

Bij Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest lopen de volgende meerjarige contracten:

Ricoh - inzake kopieermachines  -  € 737,60 per maand - tot 5-3-2024
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 1.369.582 1.294.979 1.339.203

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 209.622 204.012 204.926

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 61.596 52.858 41.766

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 67.860 65.600 49.330

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 287.914 287.914 288.359

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 5.039 0 0
2.001.613 1.905.363 1.923.584

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 10.102 10.500 10.529

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 816 0 505
10.918 10.500 11.034

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 42.289 32.500 35.771

3.5.1 Verhuur 10.161 7.000 9.052

3.5.4 Sponsoring 4.127 0 0

3.5.10 Baten van derden 374 0 0

3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 6.060 0 1.493

3.5.10.2 Overige baten 13.897 0 6.589
76.908 39.500 52.905

Totaal baten 2.089.439 1.955.363 1.987.523
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 136.199 124.822 168.082

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 1.251.539 1.248.300 1.237.189

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 45.432 43.427 44.015

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 80.622 18.000 57.280

4.1.1.5 Loonkosten overig 648 0 -843
1.514.440 1.434.549 1.505.723

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 33.578 37.000 115.298

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 23.683 30.000 19.610

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 8.315 8.000 9.370

4.1.2.3.2 Werving en selectie 199 500 7.659

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 2.410 4.000 735

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 3.771 17.500 6.139

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 482 0 0
72.438 97.000 158.811

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -52.295 0 -48.115

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -5.107 0 0
-57.402 0 -48.115

Personele lasten 1.529.476 1.531.549 1.616.419

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.112.795 1.034.549 1.108.740

4.1.1.2 Sociale lasten 250.487 250.000 266.722

4.1.1.5 Pensioenlasten 151.158 150.000 130.261
Totaal lonen en salarissen 1.514.440 1.434.549 1.505.723

In de pensioenlasten 2017 en 2016 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 22,88 FTE's werkzaam (2016: 25,14 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2017 2016

Directie 1,55 2,08
Onderwijzend personeel 20,20 21,97

Onderwijs ondersteunend personeel 1,13 1,09
22,88 25,14
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 4.368 23.350 3.879

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 7.127 17.300 5.801

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 5.237 0 760

4.2.0.6 Investeringen in ICT 25.175 22.000 0

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -41.907 -62.650 -10.440
0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 9.725 10.479 9.814

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 1.279 1.258 1.390

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 18.007 17.470 17.125

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 12.356 13.167 12.681

4.2.2.6 Afschrijvingskosten investeringssubsidies -1.842 0 -1.842
39.525 42.374 39.168

Huisvestingslasten

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 15.103 22.000 25.869

4.3.4.0 Energie en water 36.756 38.000 33.363

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 45.440 44.000 47.471

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 5.751 6.000 6.250

4.3.7.0 Groot onderhoud 20.220 123.900 33.990

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud -20.221 -123.900 -33.990

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 75.000 75.000 55.000
178.049 185.000 167.953

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 36.156 36.000 46.804

4.4.1.1 Accountantskosten 4.175 2.000 2.937

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 3.857 4.800 5.474

4.4.1.3 Verzekeringen 997 1.000 1.024

4.4.1.4 Medezeggenschap 114 1.000 386

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 4.968 3.500 3.637

4.4.1.6 Schooladministratie 3.339 2.400 2.553

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 1.242 500 0

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 23.535 23.500 21.586

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 2.005 2.000 1.871
80.388 76.700 86.272

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 4.175 2.000 2.937
4.175 2.000 2.937
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 39.015 46.500 38.825

4.4.3.1 Reproductiekosten 15.576 10.000 16.166

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 555 500 1.508

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 19.817 37.500 15.972
74.963 94.500 72.471

Overige lasten

4.4.5.3 Kosten van projecten 1.994 0 0

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 34.846 19.500 19.362

4.4.5.1 Overige schoolkosten 5.566 5.500 8.278
42.406 25.000 27.640

4.4 Overige instellingslasten 197.757 196.200 186.383

Totaal lasten 1.944.807 1.955.123 2.009.923

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 223 2.500 853
223 2.500 853

Resultaat 144.855 2.740 -21.547
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 144.855 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 407.022 173.463 0 580.485

Bestemmingsreserves publiek 124.413 -21.465 0 102.948

Bestemmingsreserves privaat 42.871 -7.143 0 35.728

574.351 144.855 0 719.206

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 407.022 173.463 0 580.485

Reserve herwaardering 2.244 -1.781 0 463

Reserve bapo verplichtingen 122.169 -19.684 0 102.485

Overige algemene reserve private middelen 42.871 -7.143 0 35.728

574.351 144.855 0 719.206
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2017 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

SWV Passend Primair Onderwijs Leiden Stichting 4
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WNT-verantwoording 2017

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2017 is € 118.000 Aantal punten 4

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 30 januari 2018 ingestemd met deze WNT norm

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

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie 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 WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie
Duur dienstverband 1-jan-17 31-dec-17 1-feb-17 31-dec-17

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2016
Duur dienstverband 1-nov-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2016

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

57.756 43.156

14.133

1.002
9.911 0

0,8

8.909

57.756 43.156

94.400 86.382

50.203 37.697

7.553 5.459

Nee

Ja

nvt nvt

Ja

Nee

mw E.J.M. van der Linden mw. M. Piso-Bijl

0,8 0,8

schoolleider schoolleider
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Het onbezoldigd bestuur bestaat uit de volgende personen ingangsdatum Einddatum Vergoeding

Dhr . M.V. Jonkers voorzitter 15-11-2016 n.v.t. nee

Mw. I.J.M. Linnemans secretaris 1-6-2016 n.v.t. nee

Dhr. E.P.M. Heiligers penningmeester 14-1-2013 n.v.t. nee

Dhr. T. van der Schraaf algemeen lid 10-12-2013 n.v.t. nee

Mw. M.R.S. Meeboer algemeen lid 3-3-2015 n.v.t. nee

Dhr O.A. Tolsma algemeen lid 31-8-2016 n.v.t. nee

Mw. C.B.M. Kamphuis algemeen lid 15-11-2016 n.v.t. nee

Voor het verslagjaar 2017 is de categorie "Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of

zonder dienstbetrekking" niet van toepassing.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 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 vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de

WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 75206

Naam instelling Stg. Katholieke Scholen Oegstgeest

KvK-nummer 41165717

Adres Rembrandt van Rijnlaan 26, 2343 SR  OEGSTGEEST

Telefoon 071-5177211

E-mailadres administratie@jenaplandekring.nl

Website www.jenaplandekring.nl

Contactpersoon

Naam De heer J.G. de Leeuw

Adres Rooseveltstraat 18, 2321 BM  Leiden

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

05IH R.K. Jenaplanschool De Kring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

blz 1 acc verkl
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blz 2 acc verkl
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blz 3 acc verkl
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