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INLEIDING

VOORWOORD
Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar
2020, het bestuursverslag en de jaarrekening
2020 van de Stichting Katholieke Scholen
Oegstgeest (SKSO). Onder deze stichting valt
één basisschool, jenaplanschool De Kring,
verdeeld over twee locaties: Rembrandt en
Willibrord. 

03

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2020, de rekening van baten en lasten
over 2020, alsmede een toelichting op de balans
en de rekening van baten en lasten.
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Het jaar 2020 was het jaar waarin de scholen
twee keer de deuren moesten sluiten, als gevolg
van een pandemie. Er werd een groot beroep
gedaan op ieders flexibiliteit: van teamleden, van
ouders en vooral van de kinderen.  

We zien dat een aantal kinderen moeite heeft om
aangehaakt te blijven. Toch heeft deze periode
ook wat opgeleverd, zo zien we dat iedereen
enorme stappen heeft gezet op het gebied van
ICT-vaardigheden. Iets om trots op te zijn. 

In dit bestuursverslag geeft het bestuur van de
Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest naast
algemene informatie over de Stichting en de
daaronder ressorterende school, jenaplanschool
De Kring, een beknopt overzicht van de
ontplooide activiteiten in 2020 - met een korte
vooruitblik naar 2021 - en van de financiële
situatie van de Stichting. Daarin is ook aandacht
voor de ervaringen en de gevolgen van de
lockdown als gevolg van de pandemie. 



VISIE &
ORGANISATIE
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MISSIE & VISIE
De Kring is een basisschool. We geven
ons onderwijs vorm vanuit de jenaplanvisie
met als doel het kind op te laten groeien tot een
creatief, kritisch en sociaal persoon 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.
Ieder kind bieden we de mogelijkheden om
zelfstandig en in samenwerking met anderen te
kunnen leren en het beste uit zichzelf te halen. 

We werken vanuit de 12 jenaplankernwaarden en
de 10 jenaplanessenties.  Vanuit deze visie wordt
ook leidinggegeven aan De Kring. Het woord
'samen' vormt daarbij de kern. 
De Kring is een katholieke 
jenaplanschool. Beide grondslagen kennen veel
overeenkomsten, ze versterken elkaar en waar ze
verschillen wordt dit gerespecteerd.
Voor een verdere toelichting op ons
jenaplanconcept wordt verwezen naar onze
website: www.jenaplandekring.nl 

DE KENGETALLEN
Onder het bestuur van de
Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest 
ressorteert één basisschool, de R.K.
jenaplanschool De Kring. 
De school is gehuisvest op twee locaties in
Oegstgeest:

Rembrandt van Rijnlaan 26 (locatie
Rembrandt) 
Rhijngeesterstraatweg 49 (locatie Willibrord).

De SKSO verzorgt onderwijs aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. De SKSO doet dat op grond
van de jenaplanvisie en katholieke grondslag.

De school wordt geadministreerd onder nummer
75206-05IH.

De school is aangesloten bij het Passend Primair
Onderwijs (PPO) regio Leiden.

De school is sinds 2012 geaccrediteerd door de
Nederlandse Vereniging Jenaplan Scholen
(NJPV).

http://www.jenaplandekring.nl/


08

ORGANISATIESTRUCTUUR

Toezichthoudend bestuur

Directie

locatie Willibrord locatie Rembrandt

medezeggenschaopsraad

De organisatiestructuur van SKSO is hierboven
op een eenvoudige en traditionele manier
weergegeven. Dit doet geen recht aan de
professionele manier waarop we in de praktijk
werken, waarin we een professionaliteit van
onder andere de stamgroepleiders ervaren en
een grote betrokkenheid van de ouders. 
De manier van werken staat beschreven op
pagina 9. Aantal kinderen

Willibrord Rembrandt Totaal

2019 (414) 2020 (411)
0
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Er zijn geen andere criteria die worden
gehanteerd. Eind 2020 hebben alle basisscholen
in Oegstgeest de intentie uitgesproken dezelfde
basisprincipes te hanteren bij
de aanmeldingsprocedure. Dit betekent dat
ouders van kinderen tot 3 jaar alleen hun
interesse kenbaar kunnen maken met een
vooraanmelding. Dat daarna overgegaan kan
worden tot een daadwerkelijke aanmelding. Dit
zorgt voor meer duidelijkheid en gelijkheid
tussen de scholen. Het beleid moet in de zomer
van 2021 effectief zijn. 

Bij zij-instromers hanteren we een zorgvuldige
procedure waarbij groepsgrootte en
onderwijsbehoeften een rol spelen.

LEERLINGAANTAL EN
WACHTLIJST

Het leerlingaantal is over de afgelopen jaren
stabiel en naar verwachting blijft dit ook zo. Dit
vraagt van de school goed wachtlijstbeheer,
aangezien de school al jaren een grotere vraag
dan plaatsen heeft.
Bij het beheer van de wachtlijst hanteren we het
principe van aanmeldingsdatum, waarbij
broertjes en zusjes voorrang krijgen.



Dagelijks bestuur:

Voorzitter en juridische zaken: Menno Jonkers
Secretaris & communicatie: Ingrid Linnenman,
daarna Barbara Visscher
Penningmeester: Marien den Boer
Huisvesting & ICT: Boris Hocks
Personeel en Organisatie: Oebele Tolsma
Onderwijs, ICT en katholieke identiteit:
Carlijn Kamphuis

Benoeming

15-11-2016
21-04-2020

30-05-2018
01-03-2018
31-08-2016
15-11-2016

Aftredend

15-11-2022
21-04-2023

30-05-2021
01-03-2021
31-08-2022
15-11-2022

SAMENSTELLING VAN HET
BESTUUR

Jenaplanschool De Kring kent een tweehoofdige
directie. Esther van der Linden is directeur van de
locatie Rembrandt en tevens algemeen directeur.
Monique Piso is directeur van de locatie
Willibrord.

DE SAMENSTELLING
VAN DE DIRECTIE

DE SAMENSTELLING VAN DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit:
Suzanne Steenbergen, voorzitter
(oudergeleding)
Irene Piket, secretaris (personeelsgeleding)
Piet Wessels, financiën (oudergeleding)
Diana van der Graaf (oudergeleding)
Ron van der Slot (oudergeleding)
Paola de Leeuw (personeelsgeleding)
Elske van Eenbergen (personeelsgeleding)
Jacqueline van den Bosch
(personeelsgeleding)
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NEVENFUNCTIES

De Code Goed Bestuur vraagt om een overzicht
van de nevenfuncties van zowel de bestuursleden
als de directie. Het gaat hier om hoofd- en
nevenfuncties, bezoldigde en onbezoldigde
functies. In de bijlage van dit jaarverslag is een
overzicht te vinden van de hoofd- en
nevenfuncties.

SAMENWERKING BESTUUR,
DIRECTIE EN
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de
school gemandateerd aan de directie van de
school. De directie draagt zorg voor
de ontwikkeling en het leidinggeven aan
het uitvoeren van het (meerjarig) onderwijsbeleid
en de onderwijsprogrammering.

De directie is daarmee integraal verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van de school en het
bestuur houdt toezicht. Daar waar het om
complexe vraagstukken gaat markeren we dit als
een project en schuift het bestuur (met een
expert) aan. Op dat moment vervalt van het
betreffende bestuurslid de toezichthoudende rol
rondom het specifieke project. 

Iets is een complex vraagstuk wanneer:
specialistische kennis nodig is die de directie
niet in huis heeft;
een grote investering gedaan wordt;
de gevolgen grote (financiële) risico’s kunnen
hebben;
veel partijen betrokken zijn.

Het bestuurslid onderwijs heeft eens in de zes
weken overleg met de directie en de intern
begeleider over de ontwikkelingen op het gebied
van onderwijs.

Het bestuur en de directie hebben overleg met de
medezeggenschapsraad over de onderwerpen
waarover de raad advies- of instemmingsrecht
heeft. En ook over onderwerpen waar de raad
vragen over heeft of waarvan de directie of het
bestuur van mening is dat het relevant is om
hierover van gedachten te wisselen met de
medezeggenschapsraad.

De ontwikkeling van de school wordt in overleg
met het bestuur, de medezeggenschapsraad, het
team en in het bijzonder met
de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders
vormgegeven. Indien relevant zijn ook de
medezeggenschapsraad en de ouders betrokken.
Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld
werkgroepen, brainstormsessie, pilotgroepen en
tevredenheidsenquêtes.

Ten tijde van de pandemie heeft de directie zeer
regelmatig overleg gevoerd met een afvaardiging
van het bestuur en de medezeggenschapsraad in
het zogeheten "Corona overleg". Met dit overleg
is geprobeerd de invulling van de maatregelen te
toetsen bij bestuur en medezeggenschapsraad.

SKSO houdt zich ten aanzien van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid aan de Europese en
nationale aanbestedingseisen.
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VERSLAG INTERN
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Het bestuur van de school onderschrijft de
geldende leidraad voor het realiseren van goed
bestuur, zoals beschreven in de ‘Code Goed
Bestuur’. Op 1 juni 2020 heeft het bestuur het
jaarverslag van 2019 getekend.
Het jaarlijks formuleren van speerpunten is
onderdeel van de professionaliseringsagenda van
het bestuur. De punten zijn gebaseerd op een
zelfevaluatie door de bestuursleden, input vanuit
de directie en door de MR bij collega’s
opgevraagde ‘tips & tops’.

Voor schooljaar 2020-2021 zijn onderstaande
speerpunten geformuleerd voor
kwaliteitsverbetering en professionalisering:
1. Het bestuur benut het externe netwerk t.b.v.
het verkrijgen van een goed referentiebeeld.
a. het bestuur heeft in 2020-2021 een
bestuurlijke visitatie afgelegd.
2. De effecten van de coronaperiode op het
onderwijs zijn in kaart gebracht en het is duidelijk
welke positieve effecten worden behouden.
3. De nieuwe jaaragenda en de nieuwe
managementrapportage (Marap) zijn
geïmplementeerd en geëvalueerd.

Het bestuur wil onverminderd betrokken en
benaderbaar blijven en zal de rolverdeling tussen
directie en toezichthoudend bestuur meer
uitdragen, o.a. door het besef dat zichtbaarheid
bij bijzondere omstandigheden juist van belang
kan zijn.

In 2020 heeft de directie in samenwerking met
het bestuur, de MR en een aantal teamleden
gewerkt aan de ontwikkeling van het schoolplan
(2020-2024), waaraan de
tevredenheidsenquêtes (2019), de trendanalyses,
inspectierapport en de ontwikkelingen in de
maatschappij input geleverd hebben. Door
beknopter te formuleren en te onderbouwen met
infographics heeft de directie een kwaliteitsslag
gemaakt bij het opstellen van deze documenten.

Het bestuur is vertegenwoordigd in het
schoolbesturenoverleg (OOGO) van de gemeente
Oegstgeest, waarin huisvesting het voornaamste
onderwerp is. Het bestuur heeft ook een eigen
huisvestingsvisie geformuleerd (zie hoofdstuk 4).
Daarnaast neemt het bestuur deel aan de
algemene ledenvergadering (ALV) van PPO
Leiden. Alle besturen in de regio zijn aangesloten
en werken samen om het passend onderwijs vorm
te geven.

Het bestuur en de directie vergaderen circa zes
maal per jaar. Geheel volgens de in 2019
geïntroduceerde gezamenlijke jaaragenda
leverde de directie iedere vergadering een
managementrapportage aan over een centraal
onderwerp (Onderwijs & Identiteit , Huisvesting,
Financiën, Personeel & Organisatie, Ouders &
communicatie en Ontwikkeling & Kwaliteit). Voor
zelfstandige beeldvorming voert het bestuur
entree- en exitgesprekken met medewerkers en
legt het klassenbezoeken af. Deze laatste hebben
door Corona dit jaar niet plaatsgevonden.

Een afvaardiging van het bestuur heeft tweemaal
vergaderd met de medezeggenschapraad, waarin
o.a. feedback op het functioneren van bestuur en
directie is opgehaald. Omdat in de coronaperiode
geen reguliere jaarvergadering kon plaatsvinden,
heeft het bestuur op 19 juni 2020 een filmpje
gedeeld waarin zij verantwoording aflegt aan het
team, de MR en het dagelijks bestuur van de
Ouderraad. Op 23 juni 2020 organiseerde het
bestuur vervolgens een digitaal vragenuur.



VERSLAG VAN DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
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Verslag van de Medezeggenschapsraad
De MR heeft zes keer vergaderd in 2020 en in
het kader van de wijziging Wet Medezeggenschap
Scholen (WMS) heeft zij tweemaal overleg gehad
met het bestuur in diens rol als
toezichthouder. Bij de meeste MR vergaderingen
is de directie een groot deel van de agenda
aanwezig geweest om toelichting te geven op de
relevante agendapunten. Daarnaast heeft de
MR een overleg besteed aan een eigen
professionaliseringsagenda.
In maart 2020 gingen de scholen dicht en was
het ‘alle hens aan dek’ voor de directie, de
personeelsgeleding en de oudergeleding. De MR
heeft als klankbord gefungeerd en meegelezen
met de Corona plannen voor de start van het
online lesgeven. Ook heeft de MR meegedacht
hoe ouders te blijven betrekken in de periode van
sluiting en beperkte fysieke toegankelijkheid van
de school. De MR ging ook over naar online
vergaderen in de Meet.
De MR heeft zijn instemming verleend aan de
vakantieplanning van het schooljaar 2019-2020,
de schoolgids, het formatieplan en het
werkverdelingsplan.
Gedurende 2020 is de MR door bestuur en/of
directie verder geïnformeerd over de begroting,
het jaarverslag en het plan werkdrukverlagende
middelen.

De verantwoording van de maatschappelijke
thema's staat verspreid door het jaarverslag,
hieronder een verwijzing.

Strategisch personeelsbeleid
Hoofdstuk 3 pagina 19

Passend onderwijs
Hoofdstuk 2, pagina 15

Werkdrukmiddelen
Hoofdstuk 3, pagina 17 

MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S



KLACHTREGELING &
VERTROUWENSPERSONEN

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor
het realiseren van een veilige school met een
prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks
onze inspanningen toch zaken anders gaan
dan verwacht dan kunnen ouders een klacht
indienen.

We gaan er vanuit dat klachten in eerste
instantie tussen de betrokkenen worden
opgelost. Wanneer zij er samen niet uitkomen,
dan komen ze bij de directie van de school
terecht. Wanneer ook de directie de klacht niet
naar tevredenheid kan oplossen, wordt het
bestuur ingelicht en samen naar een oplossing
gezocht.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om advies in
te winnen bij de interne of externe
vertrouwenspersoon. Wanneer al deze
interventies niet tot de gewenste oplossing
leiden, kunnen ouders ervoor kiezen een
officiële klacht in te dienen bij de
klachtencommissie, waarbij onze school zich
heeft aangesloten.

De uitgebreide klachtenprocedure is
gepubliceerd op de website. 

In 2020 zijn er geen formele klachten
ingediend.

13
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Met behulp van 't Kan heeft de kleuterbouw
gewerkt aan een beredeneerd aanbod van
taaldoelen die niet spontaan aan bod komen,
zoals fonemisch bewustzijn, woordenschat en
begrijpend luisteren.  Dit heeft geresulteerd in
een complete leerlijn voor de kleuterbouw. Deze
doelen worden gekoppeld aan een inhoudelijk
thema waarmee ze meer betekenis krijgen.

In de middenbouw en bovenbouw koppelen we
sinds een aantal jaar ons taalonderwijs aan de
thema's van wereldoriëntatie. In schooljaar 2018-
2019 is een begin gemaakt met het zelf
beschrijven van de leerlijn en doelen van ons
taalonderwijs. De belangrijkste reden hiervoor
was, het ontwikkelen van een taallijn waarbij we
goed aansluiten bij de belevingswereld van de
kinderen. Tijdens dit traject ontdekten we dat we
het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. Mede
om deze reden besloten we een taalmethode te
kiezen die gebruikt wordt als bronnenboek. We
kiezen nu de juiste taallessen uit de
taalmethode bij onze projecten.
wereldoriëntatie. Daarnaast gebruiken we uit
deze methode de leerlijn ontleden. Op die manier
zorgen we voor een goede doorgaande lijn en
dezelfde didactische taal.  

ONZE
ONDERWIJSDOELEN

Koppelen taalonderwijs aan thema's

Ondanks twee lockdowns hebben we in het
afgelopen jaar in een aangepast tempo gewerkt
aan onze onderwijsdoelen, waarbij ons nieuwe
schoolplan het uitgangspunt vormt.

Samen met de medezeggenschapsraad, het
bestuur en teamleden heeft de directie een
schoolplan voor de komende vier jaar ontwikkeld.
Voor de komende jaren hebben we twee ambities
geformuleerd:
1. Heldere doorgaande lijn van kleuterbouw,
middenbouw en bovenbouw met eenduidige
didactiek.
2. Een toekomstbestendige, duurzame
organisatie waarbij aandacht is voor het gebouw,
financien, goed personeelsbeleid en ict.

Daarnaast hebben we drie ontwikkelpunten
gekozen:
1. Een goed beredeneerd aanbod voor kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong.
2. Een nieuw verslag met portfolio met
persoonlijke leerwensen en -doelen en
vernieuwen oudergesprekken.
3. Taal betekenisvol koppelen aan
wereldoriëntatie.

Ontwikkelen schoolplan 2020-2024

a-b-c-
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Handelingsgericht diagnostiek

In 2018-2019 hebben we onder leiding van een
werkgroep een nieuw verslag ontwikkeld. Een
verslag dat meer recht doet aan de totale
ontwikkeling van het kind. Bij deze ontwikkeling
is een groep ouders intensief betrokken. Mede op
basis van hun ervaringen en feedback heeft het
verslag zijn definitieve vorm gekregen. Het
verslag bestaat uit drie delen:

Beschrijving van de ontwikkeling van het kind
aan de hand van vier basisactiviteiten: samen
praten, samen spelen, samen werken en
samen vieren. Daarbij formuleert de
stamgroepleider samen met elk kind een
leerdoel waar de komende periode aan
gewerkt wordt. 
Overzicht van de resultaten uit het
kindvolgsysteem. 
Portfolio waarin kinderen met behulp van
verslagen, foto's, tekeningen etc hun eigen
ontwikkeling in beeld brengen. 

In februari 2020 hebben alle kinderen het nieuwe
verslag voor de eerste keer ontvangen. In juli
2020 hebben de kinderen, als gevolg van een
lockdown, een aangepast verslag ontvangen
waarin ook de ouders een deel van de
verslaglegging voor hun rekening hebben
genomen. 
Eind 2020 hebben we een online studiedag
georganiseerd met als doel het verslag wat meer
diepgang te geven met als onderwerp: schrijven
van een goed verslag en het formuleren van een
goed leerdoel.  

Implementeren en ontwikkelen verslag &
portfolio 

De stamgroepleiders van de kleuterbouw en
intern begeleiders hebben zich m.b.v. casuïstiek
verdiept in handelingsgerichte diagnostiek. Deze
manier van werken helpt de stamgroepleiders bij
kinderen waar ze bij 'vastlopen' om vanuit
een andere invalshoek naar deze kinderen te
kijken, waardoor je weer verder kan met het kind. 
Alles start bij het opbouwen van een goede band
met een kind. Eind 2020 is het traject afgerond.
Dit traject is begeleid door een expert op het
gebied van kleuteronderwijs en het OVM. 

Kiezen nieuwe spellingmethode

We zijn begonnen met het formuleren van een
aantal selectiecriteria waaronder: een goede
doorgaande lijn, passend bij jenaplan, heldere
didactische taal.  Mede op basis van deze criteria
hebben we gekozen voor de methode
Taalverhaal.nu.
In de tweede helft van 2020 zijn we begonnen
met de implementatie van de taal- en
spellingmethode. Deze implementatie gaat nog
tot medio 2021 door. 
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Taal & spelling
We gaan verder met de implementatie van de
taal- & spellingmethode met als belangrijkste
doel een goede doorlopende leerlijn waarin we
dezelfde didactische taal spreken. Het in de
praktijk monitoren van de lessen (samen lessen
voorbereiden en samen lessen geven) staan
hierbij op het programma.

Verslag
De ontwikkeling van het verslag en met name het
portfolio gaan we in 2021 verdiepen. Hoe kunnen
we de kinderen meer en meer eigenaar maken
van hun leerdoelen, hoe en wanneer gaan we in
gesprek met de kinderen over hun leerdoelen
en hoe kunnen we de voortgang van de
ontwikkeling zichtbaar maken. 

Doorgaande lijnen
We werken permanent aan doorgaande lijnen,
spelling en taal zijn daar goede voorbeelden van.
Komend jaar staat ook het weekplan op de
planning.

Wat staat er in 2021 op het programma op het
gebied van onderwijs?

Ontwikkelingsvoorsprong
Het nieuwe inhoudelijke thema voor schooljaar
2021-2022 is ontwikkelingsvoorsprong. De
eerste helft van 2021 gebruikt de werkgroep voor
de voorbereiding. In deze periode is ook
antwoord gegeven op de vraag: Waarom gaan wij
op De Kring aan de slag met
ontwikkelingsvoorsprong? Het antwoord op deze
vraag is belangrijk omdat we er op die manier
voor zorgen dat we allen hetzelfde doel voor
ogen hebben. We gaan op De Kring aan de slag
met ontwikkelingsvoorsprong omdat we op dit
moment onvoldoende kennis hebben en
onvoldoende vaardig zijn om kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong goed te signaleren en
te begeleiden. 

Selecteren nieuwe rekenmethode
In schooljaar 2022-2023 mogen we een nieuwe
rekenmethode aanschaffen. Dit betekent dat we
in de loop van 2021 een begin gaan maken met
de selectie. 
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PLANMATIG EN
CYCLISCH WERKEN AAN
KWALITEIT

De Kring werkt planmatig en cyclisch aan de
kwaliteit van de school. We doen dit met behulp
van onderstaande middelen.

De basis voor onze schoolontwikkeling is ons
schoolplan 2020-2024. In dit laatste
schoolplan hebben we er bewust voor gekozen
het aantal ambities en ontwikkelpunten klein
te houden. Hierdoor is er meer tijd en
aandacht voor en is de kans op slagen groter. 
We monitoren de ontwikkelingen vanuit het
schoolplan via de jaarplannen. In deze plannen
staat per schooljaar beschreven aan welke
ambitie en ontwikkeling we werken, hoe we
dat doen en hoe het er voor staat. 
Met het samen lessen voorbereiden en samen
lesgeven leren de stamgroepleiders van elkaar
op zowel pedagogisch als didactisch gebied. In
het afgelopen en komend jaar ligt hierbij de
focus op het taal - en spellingonderwijs. 
Door flitsbezoeken krijgt de directie een beeld
van het pedagogisch en didactisch handelen in
de groep.
Door structurele analyse van de ontwikkeling
van de kinderen kunnen we ons onderwijs
afstemmen op hun behoeften.
We werken vanuit een heldere
zorgstructuur waarin intensief wordt
samengewerkt met alle partijen, waaronder
het kind, de ouders, deskundigen en het
samenwerkingsverband.
Met de (meerjaren) begroting en met een
inhoudelijke kaderbrief creëren we
goede financiële randvoorwaarden voor onze 
ambities (lees hierover meer in het financieel
jaarverslag).

Tevredenheidsenquêtes onder ouders,
kinderen en teamleden geven een mooie input
voor ontwikkeling. De laatste meting is van
voorjaar 2019. 
In januari 2020 is de laatste enquête onder
kinderen afgenomen. Het resultaat is mooi, de
kinderen van de bovenbouw geven de school
als rapportcijfer 8,1. De kinderen zijn vooral
positief over de uitleg van je stamgroepleiders
(8,6). Daarnaast vinden ze dat de
stamgroepleider duidelijk vertelt wat je goed
of fout doet (8,5) en dat ze goed geholpen
worden door de stamgroepleider als dat nodig
is (8,5).  
Natuurlijk hebben we ook nog wat
verbeterpunten, namelijk: de wc's mogen
schoner, de antwoorden op de toetsen mogen
vaker besproken worden, lezen en taal kan
beter/leuker en de kinderen willen graag meer
extra opdrachten.  Zo zijn we in 2020 aan de
slag gegaan met deze punten: de renovatie
van de kleutertoiletten (zie hoofdstuk 4) en
worden de taaldoelen gekoppeld aan de
projecten wereldoriëntatie (zie eerder dit
hoofdstuk).
Door regelmatig overleg met de
medezeggenschapsraad worden ouders en
teamleden betrokken bij het verbeteren van
het onderwijs.
Voor onze resultaten verwijzen we naar
www.scholenopdekaart.nl 
In 2020 is een externe functionaris gegevens
bescherming benoemd van het bedrijf Privaty.
In samenwerking met de FG worden alle
documenten en processen van de school
doorlopen en onderworpen aan de regels van
de wet AVG. 

8,1
cijfer van de kinderen, 
ouders en teamleden

Als gevolg van de uitbraak van covid-19 is in het schooljaar 2019-2020 geen entree- en geen eindtoets
afgenomen. Ook dit jaar hebben we de 8e jaars een ruim en kansrijk advies geboden. Net als andere
jaren is het gebaseerd op het ontwikkelingsbeeld van de stamgroepleider, aangevuld met de reguliere
citotoetsen en de entreetoets uit groep 7. Eind 2020 hebben de nieuwe 8e jaars de entreetoets
gemaakt, zodat we ook komend jaar een gebalanceerd advies kunnen geven. 

Adviezen 8e jaars
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VERANTWOORDING
MAATSCHAPPELIJKE
THEMA'S

Totale bestede middelen passend
onderwijs € 106.100

formatie intern begeleiders (32.99%)

formatie andere ondersteunende functies (50.9%)

zorgarrangementen uitgevoerd door derden (12.7…

materialen arrangementen (1.89%)

overige uitgaven (1.51%)

Strategisch personeelsbeleid
Op onze school vinden we het belangrijk dat de
stamgroepleiders (leerkrachten) bekend en
vaardig zijn in de jenaplancompetenties. Om dit
te waarborgen volgt elke stamgroepleider een
tweejarige jenaplanopleiding. Daarnaast krijgen
startende stamgroepleiders een begeleidings- of
coachingstraject aangeboden. 

Wij hebben een gevarieerd team, in leeftijd,
ervaring, vaardigheden en geslacht. Bij
veranderingen in ons team proberen deze
variatie te behouden of aan te vullen.

De scholing van ons team proberen we zo goed
mogelijk te laten aansluiten bij de doelen uit ons
schoolplan en bij de persoonlijke ambities van de
teamleden. Voor een uitgebreide beschrijving
verwijzen we naar ons formatie/scholingsplan

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent voor ons passend
voor iedereen: passend voor het kind dat iets
extra's nodig heeft, passend voor het reguliere
kind en passend voor de leerkrachten zowel van
het basisonderwijs als van het speciaal
basisonderwijs. Dit betekent dat individuele
behoeften van kinderen andere kinderen niet
mogen belemmeren in hun ontwikkeling.

We ervaren meer en meer dat passend onderwijs
onder druk staat. Zo wordt bijvoorbeeld de zorg
complexer, neemt de vraag van ouders om hun
kind op een reguliere basisschool te houden toe
en zien we een stijgende werkdruk. Met het
samenwerkingsverband (PPO-Leiden) en de
directiekring van de gemeente Oegstgeest
blijven we het passend onderwijs evalueren en
aanpassen. De financiële middelen ondersteunen
daarbij, maar zijn niet toereikend. We hebben in
2020 € 89.010,- ontvangen van het
samenwerkingsverband en hebben € 106.100,-
besteed. Dit is een overschrijding van
€ 17.090,-.

Allocatie middelen

SKSO is een bestuur van één school met één
BRIN. Dit betekent dat dit maatschappelijke
thema niet op ons van toepassing is. 

Werkdrukmiddelen
De verantwoording van de werkdrukmiddelen is
te vinden op pagina 18.

Onderwijsachterstanden
SKSO heeft in 2020 een subsidie inhaal- en
ondersteuningsprogramma van € 18.000,-
aangevraagd en toegekend gekregen. Met deze
middelen geven we kinderen die als gevolg van
de eerste lockdown een achterstand hebben
opgelopen een impuls. Voor de uitvoer van dit
programma zijn diverse externen ingehuurd. De
formele verantwoording van deze middelen vindt
plaats in 2021.

In 2020 hebben we het initiatief genomen om in
gesprek te gaan met de directeur Passend
Onderwijs van het ministerie van OC&W en
mensen uit het veld. Helaas heeft dit ronde tafel
gesprek als gevolg van de pandemie nog niet
plaatsgevonden. De urgentie om ons te mengen
in het publieke debat voelen we nog steeds,
daarom streven we ernaar dit gesprek in 2021 te
laten plaatsvinden.



ONZE MENSEN
03

De Kring heeft een gevarieerd team, in leeftijd,
ervaring, vaardigheden en geslacht. Bij
veranderingen in ons team proberen we deze
variatie te behouden of aan te vullen.

In 2020 hebben twee collega's afscheid
genomen. Eén collega is met pensioen gegaan en
één collega heeft een andere baan gevonden. Om
deze vacatures op te vullen hebben we twee
nieuwe collega's aangenomen. De derde vacature
is in eerste instantie opgevuld met een oud-
collega.  Na de zomervakantie van 2021 kunnen
we deze vacature opvullen.

Inhuur van native speaker voor het geven van
Engelse les aan bovenbouwkinderen.
Inhuur van dans- & drama docent.
Inhuur van technieklessen.
Vervanging van de stamgroepleiders voor het
invullen van het observatiesysteem van de
kleuters.
Inhuur van de extra uren van de
muziekdocent.
Aanschaf van materialen, zoals projecten voor
kleuters, waardoor de leerkracht minder zelf
hoeft voor te bereiden.
Onderwijskundige excursies, ter vervanging
van lessen.

SAMENSTELLING VAN HET
TEAM
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WERKDRUKMIDDELEN
Sinds 2018 heeft de rijksoverheid alle
basisscholen een budget ter vermindering van de
werkdruk toegekend. Binnen De Kring heeft het
team (per bouw, per locatie) zelf gekozen hoe ze
deze gelden gaat gebruiken om de werkdruk te
verlagen. Hieronder volgt een overzicht waaraan
de werkdrukmiddelen, met instemming van de
PMR,  in 2020 zijn besteed. Deze besteding
wordt gecontinueerd in de eerste helft van 2021.

Inhuur van een extra stamgroepleider die
werkt met kleine groepen kinderen, zodat de
stamgroepleider ontlast wordt.
Inhuur van stamgroepleider om in vulling te
geven aan de OPP's
(individuele ontwikkelplannen).
Inhuur van stamgroepleider zodat er tijd vrij
komt voor de administratieve taken.

In het totaal heeft ons bestuur in 2020 ruim €
94.000,- aan werkdrukmiddelen ontvangen.
Daarvan hebben ruim € 59.000,- besteed aan:

Extra handen
in de groep (leerkrachten)
Extra handen in de groep
(onderwijsassistent)
Inhuur externe begeleiding
Inhuur muziek, techniek, drama
en Engelse les

€ 47.548

€ 4.110
€ 60

€7.377 

PRESTATIEBOX
In het jaar 2020 heeft SKSO prestatiebox
middelen tot een bedrag van € 80.000,- in de
Rijksbijdrage OCW ontvangen. Deze gelden zijn in
het jaar 2020 besteedt aan het ontwikkelen van
professionalisering en scholing van de
leerkrachten en het zorgen voor doorgaande
leerlijnen. 



HET TEAM IN CIJFERS
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We zien dat ons team langzaamaan vergrijst. Het is in
de afgelopen jaren lastig gebleken om jonge mensen
aan te trekken en aan ons te binden. Mede om deze
reden hebben we het contact met de pabo's
geïntensiveerd en geven we regelmatig voorlichting
over het jenaplanonderwijs op de pabo in Leiden en Den
Haag.



Verzuimcijfers

o
p

le
d

in
ge

n

aantal teamleden

Scholing van de teamleden

wo en taal handelingsgerichte diagnostiek

verslag/doelen stellen management bhv

ontwikkelingsvoorsprong ICT coaching

ontwikkeling kleuters onderwijsassistent

---

0 10 20 30

In de afgelopen jaren zien we het aantal
leerkrachten in het primair onderwijs afnemen.
Het wordt daardoor steeds lastiger om goede
leerkrachten te vinden. Dit geldt in het bijzonder
voor het vinden van stamgroepleiders, aangezien
dit specifieke vaardigheden vraagt met name op
het terrein van klassenmanagement.

Dit maakt het voor SKSO noodzakelijk om goede
stamgroepleiders aan ons te binden. Dit doen we
door goed werkgeverschap. Dit varieert van een
goede begeleiding van nieuwe stamgroepleider,
goede begeleiding bij verzuim, preventie van
verzuim, een goed opleidingsbeleid (waarin veel
ruimte is voor eigen inbreng),
groeimogelijkheden, eigenaarschap stimuleren
tot het omarmen en benutten van verschillen
tussen teamleden. Het vinden van vaste
medewerkers (stamgroepleiders) is lastig, het
vinden van goede vervangers is voor een
jenaplanschool een nog grotere uitdaging.
Werken op een jenaplanschool vraagt, vanwege
de driejarige stamgroepen, een zeer goed
klassenmanagement en gedegen kennis van drie
jaargroepen. Dit zorgt ervoor dat een invaller niet
makkelijk kan instappen. Dit betekent dat de
SKSO zoveel mogelijk put uit ervaren
stamgroepleiders. Dit zijn oud collega’s of duo-
collega’s. Wanneer dat niet mogelijk is wordt er
een beroep gedaan op reguliere invallers.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende jonge
leerkrachten (durven) kiezen voor het
jenaplanonderwijs is het belangrijk dat we
stageplekken aanbieden. Hiervoor hebben we het
contact met de pabo geïntensiveerd en heeft een
collega een workshop gegeven op de pabo om
jenaplanonderwijs te promoten. 
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ARBEIDSMARKT

Een goed opleidingsbeleid vinden wij van
cruciaal belang, we hebben een ruim
scholingsbudget van € 35.000,- . We verdelen
dit in de basisscholing (waaronder de
jenaplanopleiding), teamscholing (waarbij de
focus op taal, het verslag en handelingsgerichte
diagnostiek heeft gelegen) en individuele
scholing. Een verdere uitwerking van de
scholing is te vinden in het scholingsplan.

SCHOLING

verzuimpercentage meldingsfrequentie

gemiddelde verzuimduur

2018 2019 2020
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Als we naar de verzuimcijfers van afgelopen
jaren kijken, dan zien we met name in 2019 een
uitzonderlijk laag percentage. Doordat een van
de medewerkers het gehele jaar ziek is, is het
percentage in 2020 flink opgelopen.  

VERZUIM



Rembrandt:
vervanging vloeren bovenverdieping
uitbreiden en vervangen toiletten
kleuters
schilderen bovenverdieping
vernieuwen MIVA
bouwen kopieerruimte

Willibrord
Vervangen kilgoten en deel goten
Reparatie kruis/dak
vervangen vloerbedekking
vervangen inloopmatten
Plaatsen ledverlichting speellokaal
Schilderen aula
realiseren teamkamer
realiseren extra
ondersteuningslokaal

HUISVESTING

Onze school heeft twee locaties: De Willibrord en
De Rembrandt. Deze locaties liggen ongeveer 1,5
kilometer bij elkaar vandaan en hebben een eigen
voedingsgebied.

In de afgelopen jaren hebben we als school
geïnvesteerd in het basisonderhoud van de
gebouwen, waarvoor we jaarlijks € 100.000,-
doteerden aan onze voorziening onderhoud.
Vanaf 2019 is deze dotatie verhoogt naar
€ 135.000,-Voor het uitvoeren van het onderhoud
werken we met een MJOP
(meerjarenonderhoudsplan) per locatie.
Daarnaast hebben we aantal investeringen
gedaan ter verbetering van de gebouwen en het
onderwijs waaronder het realiseren van een
teamkamer en een extra ondersteuningslokaal op
de Willibrord locatie.

04
HUISVESTING
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OVERZICHT
ONDERHOUD EN
INVESTERING
GEBOUWEN



TOEKOMST VAN
ONZE GEBOUWEN

Bij alle basisscholen in de gemeente Oegstgeest
is op basis van een vragenlijst een scan
uitgevoerd. Deze informatie vormt de basis voor
het Integraal Huisvestigingsplan van de
gemeente Oegstgeest. Onze beide panden zijn
relatief goed uit deze scan gekomen en
staan daarmee niet hoog op de prioriteitenlijst
van de gemeente. Toch maken we ons als directie
en bestuur zorgen over de betaalbaarheid van het
onderhoud van onze gebouwen. In de komende
jaren staan we nog voor een aantal grote
uitdagingen op dit terrein. Willen we onze
gebouwen goed onderhouden, zodat ze voldoen
aan de moderne eisen van een goed
schoolgebouw, dan moeten we de komende jaren
flink investeren. Daarvoor moeten we aanspraak
maken op onze reserves. 

Voor komend jaar staan de renovatie van de
kleutertoiletten en het schilderen van de
kleutergangen en -lokalen op de Willibrord op het
programma. Op de Rembrandt gaat alle
verlichting vervangen worden door LED
verlichting, wordt het schrootjes plafond
vervangen en gaan we verder met
schilderwerkzaamheden en vervangen van de
vloeren. Tot slot gaan we op het plein van de
Rembrandt een schuurtje bouwen voor de opslag
van de containers. 

Onze gebouwen moeten voldoen aan de eisen
van een modern en duurzaam schoolgebouw en
passen bij het jenaplanonderwijs. Om op de lange
termijn goed invulling te geven aan het
onderhouden en ontwikkelen van onze gebouwen
heeft het bestuur een huisvestingsvisie
geschreven waarin een helder kader is
opgenomen op basis waarvan we besluiten
nemen rondom investeringen in het gebouw.
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Huisvestingsratio
Een huisvestingsratio laat de verhouding zien
tussen aan de ene kant de huisvestingslasten en de
afschrijving gebouwen ten opzichte van de totale
lasten. De streefwaarde van een huisvestingsratio
is < 10%. In de afgelopen jaren zaten wij boven
deze waarde.

2019 (11,22%) 2020 (10,86%)

Huisvestingsratio

0 5 10

De huisvestingsvisie neemt de eerder gekozen
richting voor de Kring als uitgangspunt:

Een ‘eenpitter’ op twee locaties in Oegstgeest.
Voor de SKSO zijn in principe geen
groeiambities voor het aantal leerlingen, en is
dus het vergroten van de school geen opgave.
De Kring is een Jenaplanschool; een
onderwijsconcept dat ook meegenomen moet
worden in de vorm van huisvesting. Huisvesting
is daarmee dienend aan het onderwijs.
We zijn een veilige school, dit komt ook tot
uiting in de huisvesting.
We kijken naar de wereld om ons heen, daarom
worden beslissingen omtrent huisvesting ook
genomen in een breder – duurzaamheids –
perspectief.



INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
TECHNOLOGIE (ICT)

In 2020 hebben we  geïnvesteerd in de
vervanging van de digiborden in de kleuterbouw
en bovenbouw.

De werkgroep ICT werkt aan een plan voor de
komende jaren, waarin ze onderwijskundige
ambities beschrijven (de digitale geletterdheid).
De verschillende onderdelen proberen we zoveel
mogelijk te integreren in het reguliere
programma, zoals informatie vaardigheid,
mediawijsheid en ICT vaardigheden. Naar
verwachting moet voor het onderdeel
'computational thinking' in de komende jaren een
leerlijn uitgerold worden. 

Daarnaast maakt de werkgroep een plan voor het
onderhouden, vernieuwen en/of uitbreiden van
de devices en netwerken.

ICT &
COMMUNICATIE

05

In een tijd van 'crisis', zoals deze pandemie, is een
heldere communicatie extra belangrijk. Zowel
voor het team onderling als met de kinderen,
ouders, medezeggenschapsraad en het bestuur.
We hebben steeds geprobeerd zo tijdig en helder
mogelijk te communiceren met alle betrokken.
Toch zijn we daar niet altijd goed in geslaagd,
mede omdat de kaders vaak en snel
veranderden. Daardoor hadden en namen we
niet elke keer de tijd en ruimte om ieders mening
mee te wegen. Dit betekende op sommige
momenten minder inspraak voor ouders of
teamleden dan dat iedereen gewend is. Daarbij
moesten we ook een balans vinden tussen de
verschillende belangen, wensen, grenzen en
mogelijkheden. Ons uitgangspunt was steeds:
veilig, verantwoord en uitvoerbaar. Dit betekent
dat we soms ook mensen moesten teleurstellen.
Maar zolang je daar open over communiceert
blijkt er meestal begrip te zijn. 
In juni 2020 hebben we de eerste lockdown
geëvalueerd middels een enquete onder de
ouders. Deze enquete is slechts door 35 ouders
ingevuld. De tweede lockdown wordt medio
februari 2021 geëvalueerd. Aan deze enquete
gaan we meer bekendheid gegeven, waarmee we
hopen een grotere respons te krijgen. 

COMMUNICATIE
TIJDENS EEN
PANDEMIE 
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Overlegvormen rondom de school:
bestuursvergadering
vergaderingen medezeggenschapsraad
vergaderingen bestuur-medezeggenschapsraad
vergaderingen van de ouderraad
teamvergaderingen
locatievergaderingen
bouwvergaderingen
groot overleg
zorgoverleg

Overlegvormen rondom de kinderen
kindgesprekken
groepsgesprekken
kind-oudergesprekken
verslaggesprekken
adviesgesprekken

Externe overlegvormen
directeurenoverleg Oegstgeest
PPO Leiden
gemeente Oegstgeest en schoolbesturen
Jenanet

Communicatiemiddelen
website
social schools
nieuwsbrief
teambrief

De Kring kent veel vormen van communicatie. Hieronder een zo compleet mogelijk overzicht.
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ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Gebouwen en verbouwingen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa

VORDERINGEN
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Overige

TOTAAL ACTIVA

DE FINANCIEN
06

Voor het voortbestaan SKSO moeten we financieel bewust te werk gaan. De hoeveelheid middelen wordt gebaseerd
op het aantal leerlingen, aangevuld met middelen van de gemeente Oegstgeest. We moeten op grond van
prioriteiten met deze middelen een optimaal resultaat behalen. We doen dit door elk jaar een kaderbrief te maken
die naast de vaste posten ook ruimte laat voor innovatie en ontwikkeling en de mogelijke risico's voldoende afdekt.

31 december 2020

191.466
191.978
55.502

438.946

112.505
0

9.588
122.093

1.158.158
2.000

1.160.158

€ 1.721.197
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SKSO BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2019

46.786
172.348

40.128
259.262

96.496
1.279
4.100

101.875

1.286.413
0

1.286.413

€ 1.647.550



PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

VOORZIENINGEN
Personeelsvoorzieningen
Voorziening groot onderhoud

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Loonheffing en premies
Pensioenpremies
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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SKSO BALANS PER 31 DECEMBER 2020

KENGETALLEN 2020

VERMOGENSBEHEER

Solvabiliteitsratio 1 (reserves/passiva)

Weerstandsvermogen (totale reserves-/- MVA/totale baten*100%)

Rentabiliteit (resultaat/totale baten)

BUDGETBEHEER

Liquiditeitsratio (vlottende activa/kortlopende schulden)

Personele lasten in % van totale budget

min

0,3

5 %

geen

1,0

80%

max

geen

geen

35%-60%

geen

85%

2019

0,64

32,9 %

6,5 %

7,5

76,2%

31 december 2019

809.974
206.831

41.628
1.058.433

28.286
375.262
403.548

20.177
66.129
22.719
10.636

65.908
185.569

€ 1.647.550

31 december 2020

887.416
202.021

38.896
1.128.333

23.852
336.296
360.148

57.196
73.600
22.881
5.947

73.092
232.716

€ 1.721.197

2020

0,66

28,06%

2,84 %

5,5

78,6%



De school heeft een gezonde financiële positie
wat onder ander te zien is aan
ons solvabiliteitsratio van 0,66. De
solvabiliteitsratio wordt gebruikt ter
beoordeling van het vermogen om op lange
termijn aan verplichtingen te kunnen voldoen.
Ook de liquiditeitsratio is goed. Deze wordt
gebruikt om te beoordelen of de SKSO op korte
termijn aan alle financiële verplichtingen kan
voldoen. De eindstand van de liquide middelen
eind 2020 was € 1.160.158 in 2019 was die 
€ 1.286.413.  Deze daling in liquide middelen
komt met name doordat we eind 2019 een fors
bedrag van het ministerie van OC&W hebben
ontvangen voor het uitkeren van een eenmalig
bonus. De bonus is daadwerkelijk uitgekeerd in
2020.

TOEKOMST
ONTWIKKELINGEN
BEGROTING 2020
De begroting wordt gevoed door onze visie, de
beleidsvoornemens en investeringen uit het
schoolplan, meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
en de investeringen voorkomend uit de
afschrijvingen (waaronder meubilair en ICT). Het
primaire proces, goed kwalitatief onderwijs,
passend bij de jenaplanvisie staat centraal.

Om dit te kunnen bereiken moeten we
investeren in de mensen die onze kinderen
begeleiden, de stamgroepleiders. En daarnaast
moeten we investeren in onderwijsmiddelen die
ons doel ondersteunen. Hieronder staat
beschreven hoe we onze doelen komend jaar
financieel gaan ondersteunen. De kaderbrief
2021, de begroting van 2021
en meerjarenbegroting van 2021-2025 laten
zien hoe we onze doelen komende jaren
financieel gaan ondersteunen. 

ONZE FINANCIËLE
POSITIE

Het aantal kinderen is stabiel en schommelt de
komende jaren tussen 411 en 418.

De begroting van 2021 is door het bestuur met
instemming van de medezeggenschapsraad
vastgesteld op een batenniveau van
€ 2.472.204,- en een lastenniveau
van € 2.491.574,- met per saldo een
negatief exploitatieresultaat van € 21.394- . 

Tot slot is het van belang om te melden dat alle
werkdrukmiddelen en alle extra gelden uit het
convenant (salarisverhoging en eenmalige
uitkeringen) verplicht op de balans van 2019
staan. Dit heeft het resultaat van 2020 in
negatieve zin beïnvloed.

MAIL VANDAAG 9 uur

28

Solvabiliteit

0,66

Liquiditeit

5,5



De Inspectie van het Onderwijs heeft een
formule ontwikkeld om te berekenen wat een
bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen
nodig heeft om bezittingen te financieren en
risico’s op te vangen. Eventueel privaat
vermogen valt buiten het bestek, er wordt
alleen gekeken hoe publiek geld besteed wordt.
Dit bedrag is het normatieve publieke eigen
vermogen. De hoogte ervan is de
signaleringswaarde. De formule is voor alle
onderwijssectoren gelijk en wordt berekend
vanuit een benodigde reserve voor vervanging
van materiele vaste activa en een rekenfactor
afhankelijk van de baten. In de tabel hieronder
is de uitkomst van deze formule vergeleken met
het publieke vermogen ultimo 2020.

Totaal eigen vermogen
Privaat eigen vermogen
Feitelijk eigen vermogen
Normatief eigen vermogen
Mogelijk bovenmatig eigen
vermogen

NORMATIEF PUBLIEK
EIGEN VERMOGEN

Op basis van bovenstaande berekening blijkt
dat de werkelijke vermogenspositie van SKSO
per ultimo 2020 circa € 417.000 hoger is dan de
genormeerde vermogenspositie. Als het eigen
vermogen groter is dan het normatieve eigen
vermogen, kan het bovenmatig zijn. De
Inspectie benadrukt dat het normatieve eigen
vermogen geen norm is, maar een startpunt
voor een gesprek. Een bestuur kan immers
goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen
vermogen aan te houden.

De berekening van de nieuwe
signaleringswaarde bevestigt dat de
vermogenspositie van SKSO sterk is en dat de
vermogenspositie ruimte biedt voor het
opvangen van mogelijke financiële tegenvallers
in toekomstige jaren en verdere verhoging van
kwaliteit. Bij het opstellen van de
meerjarenbegroting 2021-2024 is hierop al
geanticipeerd door voor de komende vier jaren
bewust de keuze te maken om negatief te
begroten en meer middelen in te zetten t.b.v.
het onderwijs. Daarmee zal het vermogen in de
komende jaren dalen.
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Ratio eigen
vermogen

1,62

1.128.333
38.896

1.089.437
672.162

€  417.271

SIGNALERINGSWAARDE
EIGEN VERMOGEN
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Begroting 2020 t.o.v. begroting 2021

Baten 

Ministerie OCW
Gemeente
Overige baten
Baten vermogen

Totaal

2021 

2.421.710
9.500

41.000
500

 2.472.710

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal

2021

1.909.642
56.568

277.250
248.120

2.491.580

De keuzes in de begroting worden toegelicht in de kaderbrief van 2021.
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2020

2.318.726
9.500

42.800
500

 2.371.526

2020

1.828.791
68.887

272.250
257.400

2.427.328



Met de continuïteitsparagraaf willen wij de
financiële gevolgen van het gevoerde en te
voeren beleid inzichtelijk maken. Het verwachte
exploitatieresultaat in de komende jaren en de
ontwikkeling van de vermogenspositie komt
hierin naar voren, en ook de governance en
risico-indenticificatie en bijbehorende
rapportages over de
risicobeheersingsmechanismen. 

CONTINUÏTEITS-
PARAGRAAF -
MEERJAREN BEGROTING
2020-2024

KENGETALLEN LEERLINGEN
EN PERSONEEL

Realisatie

2020

411

1,6

20,9

1,9

24,4

ONTWIKKELINGEN LEERLINGAANTAL

leerlingen per teldatum 1 oktober

ONTWIKKELINGEN PERSONELE BEZETTING IN FTE

PER 31 DECEMBER

Directie en management

Onderwijzend personeel

Onderwijsondersteunend personeel

Totale personele bezettting

Begroot

2021

411

1,6

20,1

1,7

23,4

Het bestuur stelt in zijn reguliere
begrotingscyclus een meerjarenbegroting op
die een periode van 3 jaar bestrijkt. Het bestuur
streeft hiermee de volgende doelen na:

meerjarig overzicht van verwachte baten en
lasten;
grip en sturing op de financiën van de
stichting;
bevorderen van de financiële stabiliteit van
de stichting;
begrotingsevenwicht.

Het leerlingaantal over de meerjarenperiode is
vastgesteld mede op basis van het huidige
leerlingaantal, de prognose van de gemeente
Oegstgeest (PVG 2016-2034) en het aantal
aanmeldingen.

De personele bezetting is in de
meerjarenformatie vastgesteld. De
verwachte uitstroom in verband met
pensioengerechtigde leeftijd wordt in de
formatie vervangen. 
De bezetting van het onderwijzend personeel is
in 2020 hoger omdat er extra leerkrachten zijn
ingezet voor leerkrachten die vanwege corona
niet voor een groep konden werken. 
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Begroot

2022

412

1,6

20,1

1,6

23,3

Begroot

2023

414

1,6

20,1

1,6

23,3

Begroot

2024

418

1,6

20,1

1,6

23,3



MEERJARENBEGROTING &
MEERJAREN BALANS

SKSO
VERKORTE BALANS (x € 1.000)

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
- algemene reserve
- bestemmingsreserve (publiek)
- bestemmingsreserve (privaat)
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort

Balans
31-12-22

423
0

120
1.033
1.576

810
202

39
285

0
240

1.576

Balans
31-12-20

439
0

122
1.160
1.721

887
202

39
360

0
233

1.721

Balans
31-12-21

429
0

120
1.145
1.694

866
202

39
347

0
240

1.694

SKSO
KENGETALLEN

Liquiditeitsratio
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio

Het bestuur voorziet geen wijzigingen in de
financieringsstructuur. De aard van de
financiering van een instelling in het primair
onderwijs verloopt in het
huidige besturingsmodel vanwege het

Ministerie van Onderwijs door middel van
lumpsum. Het bestuur is niet voornemens
vreemd vermogen aan te trekken, zolang de
financiële situatie dit niet vraag.

BALANS SKSO

Realisatie
2020

5,50
52%
86%
28%

11%

Begroot
2023

4,71
48%
85%
23%
11%

Begroot
2021

5,27
51%
86%
28%

11%

Begroot
2022

4,80
51%

85%
26%
11%

De balans toont het verloop over de meerjarenperiode. De reserves met het begroot exploitatieresultaat,
de voorzieningen muteren met de dotaties en jaarlijkse onttrekkingen. 
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Balans
31-12-23

421
0

120
1.010
1.551

740
202

39
330

0
240

1.551



SKSO
Resultatenrekening (x € 1.000)

Ministerie OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Exploitatieresultaat

Begroot
2023

2.406
9

41
2.456

1.940
61

277
248

0
2.526

-70
0
0

-70

Realisatie
2020

2.377
10
71

2.457

1.878
54

257
200

0
2.388

69
0
0

69

Begroot
2021

2.422
9

41
2.472

1.910
56

277
248

0
2.491

-19
-2
0

-21

Begroot
2022

2.397
9

41
2.447

1.921
58

277
248

0
2.504

-57
1

0
-56

STAAT VAN BATEN
& LASTEN

De staat van baten en lasten laat zien dat de
Stichting aan de inkomstenzijde vrijwel volledig
afhankelijk is van rijksfinanciering, gerelateerd
aan het leerlingaantal. In de lijn met een lichte
stijging van het aantal leerlingen, is het budget
ook licht gestegen. Daarnaast heeft het bestuur
in 2019 een flinke financiële injectie gekregen
als bonus voor het personeel, deze werd in
2020 uitgekeerd. 

Daarnaast mogen we in de komende jaren nog
een aantal financiële injecties verwachten om
de gevolgen van de pandemie op de
ontwikkeling van kinderen aan te pakken. In
2020 hebben we reeds € 18.000 subsidie
gekregen voor een inhaalprogramma.

Het huisvestingsbeleid is gebaseerd op het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Naar
aanleiding van het MJOP zijn op de balans
voorzieningen getroffen (dotatie onderhoud).
De Stichting voorziet een tekort tussen het door
de rijksoverheid ter beschikking gestelde
middelen en de onderhoudsuitgaven.

Het bestuur stelt plannen op om tijdig te
kunnen anticiperen op dit tekort. De Stichting
heeft op dit moment geen plannen tot
nieuwbouw. Met de gemeente Oegstgeest
moeten levensduur verlengende renovaties
worden besproken ter ondersteuning van de
materiële instandhouding van de gebouwen.
Hierin staat De Kring niet alleen, veel scholen in
Oegstgeest kampen met
huisvestingsproblemen. Het is daarmee
permanent een onderwerp van gesprek met de
gemeente. 

Het team is het belangrijkste kapitaal dat de
doelstelling van de Stichting bevordert.
Investeringen in ontwikkeling van de mensen
vindt continu plaats op basis van ons visie en de
wensen en talenten van het team.

Ook de komende jaren zijn de investeringen van
de Stichting met name gericht op meubilair, ICT
en leermethoden, of een combinatie daarvan.
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INTERNE PLANNING & 
CONTROL

Er is een heldere verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
tussen de verschillende geledingen in de
organisatie. Het Stichtingsbestuur is een
toezichthoudend bestuur en houdt op afstand
toezicht op het feitelijke bestuur, de directie.
Daarmee kan dit jaarverslag worden gezien als
een verslag van het toezichthoudend orgaan.

Het bestuur werkt volgens de Code Goed
Bestuur van de PO-raad. 

De administratieve organisatie/het intern
beheer van de Stichting heeft noodzakelijke
functiescheidingen doorgevoerd (AO/IB). De
belangrijkste processen betreffen: inkopen en
betalingen, personeel en administratie. 

TREASURY

Het bestuur van de SKSO beheert de beschikbare
overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel
de liquiditeit als de solvabliliteit voldoende zijn
gewaarborgd. Tijdelijke 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 baken vallend onder
depositogarantiestelsel.
Op 18 december 2018 is de regeling beleggen,
belenen en derivaten met terugwerkende kracht
vanaf 1 juli 2016 aangepast.

RISICO'S
& RISICOBEHEERSING

Het bestuur ziet een aantal financiële risico's en
onzekerheden:

Algemeen: afhankelijkheid van overheid met
betrekking tot bekostiging
Ontwikkeling leerlingaantal: demografische
ontwikkelingen in de gemeente Oegstgeest.
Meerjaren Onderhoudsplan: het eigen
beheer van twee relatief oude
schoolgebouwen en een tekortschietende
onderhoudsvoorziening voor aanstaande
renovaties.
Meerjaren investeringsplan: gewenste
investeringsniveau in relatie tot meerjarige
financiële stabiliteit
Arbeidsmarkt: het wordt steeds lastiger om
goede leerkrachten te vinden en in het
bijzonder goede stamgroepleiders.

Op deze terreinen is of wordt beleid ontwikkeld
dat de risico's en onzekerheden probeert te
verminderen. In dit jaarverslag is in eerdere
paragrafen daarop ingegaan. 
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In artikel 4, eerste lid, van de regeling stond dat
leningen alleen aangetrokken mochten worden
bij financiële ondernemingen, die aan bepaalde
eisen voldoen. Hierdoor was het onrechtmatig om
een lening te hebben van een maatschappelijke
instantie of een lokale overheid, die is aangegaan
na 1 juli 2016. Voor de eerder aangegane leningen
bij deze instanties gold het overgangsrecht. In de
nieuwe regeling is deze beperking geschrapt,
waardoor instellingen niet meer alleen
toegestaan zijn om leningen aan te gaan bij
financiële instellingen. SKSO conformeert zich
aan deze gewijzigde wet- en regelgeving.



BIJLAGE 1 NEVENFUNCTIES

De Code Goed Bestuur vraagt om een overzicht
van de functies van zowel de bestuursleden als de
directie. Het gaat hier om hoofd- en
nevenfuncties, bezoldigde en onbezoldigde
functies. Deze worden respectievelijk aangeduid
met H, N, B, OB

Menno Jonkers, voorzitter en ICT
directeur/eigenaar software bedrijf Axini H-B
trainer Loopgroep Oegstgeest N-O

Barbara Visscher-van Grinsven, secretaris &
communicatie

onderwijscoördinator en studieadviseur bij
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen,
Universiteit  Leiden H-B
parttime zelfstandig tekstschrijver bij Op Maat
Geschreven N-B

Marien den Boer, penningmeester
programmacoördinator Hybride Werken,
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties H-B
voorzitter Kerkenraad PGO N-O
voorzitter lokale CDA-vereniging N-O

Carlijn Kort-Kamphuis, onderwijs en identiteit
Universitair hoofddocent bij de Faculteit
Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
H-B

Oebele Tolsma, personeel & organisatie
interim directeur bij algemene bestuursdienst,
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties H-B

Boris Hocks, huisvesting
PosadMaxwan, adviseur/eigenaar H-B
Generation Energy, CTO/eigenaar H-B
lid provinciale adviescommissie
leefomgevingskwaliteit, provincie Zuid-
Holland N-O
docent regionaal ontwerpen en
afstudeermentor, Academie van Bouwkunst
Amsterdam N-B
docent regionaal ontwerpen,
Bouwkunde/Urbanism TUDelft N-B

Monique Piso, directeur
directeur jenaplanschool De Kring, locatie
Willibrord H-B

Esther van der Linden, directeur
directeur jenaplanschool De Kring, algemeen
directeur en directeur locatie Rembrandt H-B
procesbegeleider valideringsproces
Schoolleidersregister, N-B (€130,00 per
bijeenkomst, dit bedrag wordt teruggestort op
de schoolrekening)
vertrouwenspersoon LHC Roomburg N-OB
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