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1.0 Juridische structuur

De Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een bestuur
bestaande uit onbezoldigde bestuurders, aangezocht op hun achtergrond en kwaliteit.

De stichting is opgericht op 4 november 2008 en draagt de naam Stichting PriMA. Onder nummer 31248500
is zij ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel. Het bestuursnummer van de stichting is
41843 en het BRIN-nummer luidt 18 IQ.

10.1 Code Goed Bestuur / Good Governance

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Mondriaan past de Code Goed Bestuur (Good
Governance) toe. Het bestuur is open en maakt duidelijk wat het bestuur daaronder verstaat naar alle
geledingen in onze organisatie. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de
planningskalender van de school, die op de website staat. Agenda en notulen van bestuursvergaderingen
worden eveneens op de website van de school gepubliceerd.

Het bestuur heeft enkele jaren geleden gekozen voor het model met onbezoldigde bestuursleden. Het
bestuur treedt op als een toezichthoudend bestuur, dat stuurt op hoofdlijnen van beleid.
Alle uitvoerende bestuurstaken, andere taken en bevoegdheden zijn middels een managementstatuut
gemandateerd aan de directie.

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw managementstatuut, waarin de taken en
verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie opnieuw bezien en beschreven worden. De
verwachting is dat medio 2018 het nieuwe managementstatuut gereed is en voorgelegd kan worden aan
bestuur en de medezeggenschapsraad.
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2.0 Samenstelling en werkwijze bestuur

2.1 Samenstelling bestuur

In 2017 bestond het bestuur van de stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude uit de volgende
personen:

ingeschreven bij de kamer van
koophandel op /statutair aftredend per

voorzitter mevrouw mr. H. Koldewee
(Heleen)

01-01-2015
01-01-2019

secretaris mevrouw dr. C. Blom
(Corrien)

01-01-2017
01-01-2021

penningmeester de heer J. Tas
(Johan)

31-12-2016, maar op verzoek van het
bestuur verlengd tot 01-08-2017

penningmeester de heer N.W. Veenman
(Nico)

01-01-2017
01-01-2021

lid Mevrouw drs. C. A. van der Linden
(Corien)

01-01-2015
01-01-2019

lid mevrouw S. Korthals Altes-Beste BA
(Sylvia)

01-03-2015
01-03-2019

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste bestuursvergoeding van € 400 per jaar.

De directie van obs Piet Mondriaan bestond in 2017 uit:

directeur mevrouw M. Koomen RDO
(Martine)

vanaf 1 augustus 2016 - heden

adjunct-directeur mevrouw J. Streumer
(Joan)

tot 01-02-2017

adjunct-directeur
(ad interim)

de heer A. van der Zwaag
(Anne)

vanaf 01-02-2017 tot 31-07-2017

adjunct-directeur de heer H.F.O. Staal
(Otto)

vanaf 01-08-2017 - heden

2.2 Organisatiestructuur

Het bevoegd gezag van de Stichting Primair Onderwijs Mondriaan wordt gevormd door het bestuur van de
stichting. Het bestuur van de stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding
van de stichting en voor goed bestuur van de daaronder ressorterende openbare basisschool Piet
Mondriaan. Het bestuur oefent al de hem bij wet en statuten toegekende taken en bevoegdheden uit.
Middels een managementstatuut zijn er mandaten en sub mandaten verstrekt aan de directeur en de
adjunct-directeur. Met de kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co vormen wij het Integraal Kindcentrum
Piet Mondriaan, kortweg IKC. In hoofdstuk 8 wordt dit uitgebreid toegelicht.
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2.3 Bestuursvergaderingen in 2017

Het bestuur heeft - in aanwezigheid van de directie - vijf keer regulier vergaderd in 2017. Van de
vergaderingen is een verslag gemaakt dat op de website van de school staat. Deze vergaderingen kennen
een min of meer vaste agenda.

Een belangrijk terugkerend agendapunt is de MANRAP (MANagement RAPportage), waarin de directie het
bestuur breed informeert. Vanuit een vaste matrix passeren vele aspecten, opdat het bestuur de rol van
toezichthouder/ bestuurder volledig invulling kan geven.

De belangrijke agendapunten in 2017 waren:

- treasuryplan (1 maal per 3 jaar)
- autorisatiematrix
- opbrengsten midden en eindtoetsen (2 maal per jaar)
- analyse centrale eindtoets (1 maal per jaar)
- bestuursevaluatie (1 maal per jaar)
- formatie 2017-2018
- vernieuwd toezichtkader onderwijsinspectie (in dit kader ook een gezamenlijke studieavond)
- vernieuwd functiehuis
- aanpassing managementstatuut
- checklist onderwijskwaliteit (3 maal per jaar)
- venster PO
- leerling- en medewerker inzetbaarheidsonderzoeken (1 maal per 3 jaar)
- opbrengsten Zien en Kijk!

Een afvaardiging van het bestuur is in 2017 eenmaal aanwezig geweest bij een vergadering van de
medezeggenschapsraad (MR) ter overleg en wederzijdse ontmoeting. Gesproken mag worden van een
vruchtbare vergadering. Verder heeft de voorzitter van het bestuur de MR meermalen geïnformeerd over
voor de MR relevante zaken.

2.4 Bestuursbesluiten in 2017

Dit zijn de belangrijkste besluiten die het bestuur in het jaar 2017 genomen heeft:

- vaststelling schoolondersteuningsprofiel
- schoolgids 2017-2018 (tekstueel en inhoudelijk)
- beleid Kleuterverlenging en -versnelling
- beleid Remedial Teaching
- vaststelling van de meerjarenbegroting 2016-2019 en de begroting 2018
- vaststelling van het Schoolplan 2017 en jaarplan
- vaststelling geactualiseerde checklist onderwijskwaliteit
- vaststelling functiehuis
- beleid ICT
- reglement beoordelingscommissie directie
- reglement auditcommissie
- jaarverslag 2016
- frequentie en agenda bestuursvergaderingen
- aanstelling adjunct-directeur.

Verschillende van deze besluiten worden verderop in dit verslag inhoudelijk besproken.
De horizontale verantwoording vindt in hoofdzaak plaats via de website. Vrijwel alle informatie over de
stichting, waaronder het jaarverslag en de schoolgids, is daar te vinden. Op de startpagina staat het
emailadres van de directie waardoor alle reacties van ouders of andere betrokkenen of geïnteresseerden
direct bij directie binnen komen en doorgeleid kunnen worden naar degenen die de reactie van een
bevredigend antwoord voorziet.
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3.0 Missie en visie

Het is onze missie ervoor te zorgen dat:
- iedere leerling en leerkracht zich veilig voelt op onze school;
- wederzijds respect wordt geborgd en bevorderd;
- alle leerlingen op een gelijkwaardige en respectvolle manier worden behandeld;
- elke leerling wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien en zijn competenties te vergroten op

een manier die door elke leerling als aantrekkelijk en zinvol wordt ervaren.

Bij deze missie is dit ons motto: “Elk kind een talent”.

Het is onze taak als school om van "elke steen een fonkelende diamant te maken". Ieder is uniek in zijn
soort, maar voeg je ze samen, dan vormen ze een prachtig sieraad.

Daarbij geldt: “Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen”.

Verder zien wij het als onze belangrijkste taak de leerlingen een evenwichtige ontwikkeling te laten
doormaken op onze school. Dit moet de basis zijn voor hun toekomst in onze maatschappij. De volgende
zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

- het aanleren van kennis en cognitieve vaardigheden;
- zorgen voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling;
- het ontwikkelen van aanleg en talent van elke leerling;
- het hebben van een open houding ten opzichte van andere culturen en religies;
- iedereen moet zich thuis voelen op de obs Piet Mondriaan;
- we zorgen voor veiligheid en een goede sfeer.

Bovenstaande proberen wij te bereiken door te werken met de hieronder geformuleerde uitgangspunten.
Meer informatie hierover staat in de schoolgids.

▪ Visie op identiteit en samenleving:
Als openbare school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders
ongeacht welke culturele of religieuze achtergrond.
De samenstelling van de schoolbevolking geeft ons en onze leerlingen de kans om elkaar te leren
kennen en te begrijpen en om te leren samen te leven. Dit krijgt nog een extra dimensie binnen het
Integraal Kindcentrum (IKC).
De schoolorganisatie heeft een goede samenwerking en neemt proactief initiatieven met de
partnerorganisaties in het IKC.

▪ Visie op ons onderwijs:
Op de obs Piet Mondriaan werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. De grote verschillen
tussen leerlingen in prestatie- en ontwikkelingsniveau maken het noodzakelijk om binnen dit systeem
plaats in te ruimen voor de individuele begeleiding van leerlingen.
De ruimte in de formatie van onze school wordt - mede door de inzet van eigen middelen - ingezet om
de groepen te verkleinen, zodat de leerkracht zelf kan zorgen voor individuele begeleiding binnen de
klas.

Een voorwaarde om dit te kunnen bereiken is een goed uitgevoerd klassenmanagement door de
leerkrachten. Belangrijke punten in dit verband zijn dan ook:

- zelfstandig werken;
- effectieve instructie;
- effectieve leertijd;
- goede klassenorganisatie (voorbereiding en administratie);
- effectieve inrichting van het klaslokaal.

3.1 Kernactiviteiten

Op obs Piet Mondriaan zijn wij voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde
omgeving van leraren met hun leerlingen eruit ziet. Wij zijn ervan overtuigd dat de relatie met leerlingen aan
de basis staat van de ontwikkeling van talenten. Met deze talenten kunnen zij een waardevolle bijdrage
leveren aan onze samenleving. De kernactiviteit “het verzorgen van goed onderwijs” wordt zo in een breder
perspectief geplaatst.
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3.2 Vakonderwijs

Eigen middelen en daar waar mogelijk worden subsidies ingezet om vakonderwijs te financieren, zoals
Engels, gymnastiek, humanistische vormingsonderwijs, dans, drama en muziek. Zie ook 7.3 van dit
jaarverslag.

3.3 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

De samenleving komt regelmatig met vraagstukken de school in. Dat vraagt veel van bestuur en
medewerkers. Allereerst speelt de primaire afweging: welke zaken zijn des schools. Nadat dit helder is, is
vervolgens van belang hoe dienen deze zaken vorm te krijgen binnen het curriculum van de school.
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4.0 Leerlingen en ouders

4.1 Leerlingaantallen

Het aantal leerlingen is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Het overzicht over de afgelopen jaren is als volgt:

Reguliere
teldatum

4-7 jarigen 8-12 jarigen Totaal

01-10-2017 169 196 365

01-10-2016 166 200 366

01-10-2015 175 173 348

01-10-2014 170 175 345

01-10-2013 171 186 357

01-10-2012 184 172 356

01-10-2011 167 168 335

In een basisschool stijgt normaliter het aantal leerlingen door de start van nieuwe vierjarigen. Jaarlijks is op 1
oktober de reguliere teldatum. Alle schoolverlaters, voornamelijk groep 8 leerlingen, hebben dan de school
verlaten.

De officiële van gemeentewege verstrekte leerlingenprognoses laten in 2017 een daling voor onze school
zien. Onze verwachting ligt anders vanwege meerdere redenen:

- de verdere implementatie van het IKC
- het aantrekken van de huizenmarkt naast de oplevering van nieuwe huizen
- de positionering van onze school en IKC binnen Abcoude.

Onze prognose luidt dat de leerlingaantallen vanaf 2017 licht zullen stijgen. Gemiddeld met vijf leerlingen per
schooljaar.

Op reguliere teldatum van 1 oktober 2017 waren er 365 leerlingen ingeschreven.
Toelichting:

- van de toen ingeschreven leerlingen hadden slechts 10 leerlingen een leerlinggewicht
- het aantal NOAT-leerlingen (Nederlands onderwijs aan anderstaligen) bedroeg 24.

Voor beide groepen leerlingen ontving de school extra gelden om aan de specifieke onderwijsbehoeften van
deze leerlingen invulling te geven.

In 2017 hebben wij alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. De school kon in 2017 geen beroep doen
op een buitengewone teldatum (“groeiteldatum”).

4.2 Ouders en verzorgers

Vijf gelijke schooldagen-model

In 2015 is gestart met het vijf gelijke schooldagen-model in te voeren. Getuige de reacties van ouders blijkt
dit prima te bevallen. Hun vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad en Ouderraad geven hier blijk
van. Ook binnen onze school en het IKC is deze verandering van dag- en weekindeling goed bevallen, zo
blijkt in vergaderingen.
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Ouderbetrokkenheidsonderzoek, november 2017

De ouders geven de school een 8,1 bij een response van 38%. De bevindingen van het onderzoek zijn
gedeeld met de leden van de medezeggenschapsraad, het bestuur en het schoolteam. Aansluitend zijn er
speerpunten geformuleerd.

Gelijktijdig is onder leerlingen een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. De gemiddelde
leerlingtevredenheid index is 74 (benchmark 69). De uitkomsten van dit onderzoek zijn met onze
leerlingenraad nader besproken. Ook hier zijn speerpunten geformuleerd.
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5.0 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

De bewaking van de onderwijskwaliteit is vanzelfsprekend continu een punt van aandacht voor het bestuur.
In 2012 heeft de directie een Checklist Kwaliteit voor het bestuur opgesteld. In 2017 is deze checklist
aangepast aan het vernieuwd toezichtkader van de onderwijsinspectie. Alle factoren die voor de kwaliteit van
belang zijn, zijn gescoord en waar nodig zijn vervolgacties benoemd. Samen met 'harde' onderwijsresultaten,
zoals de toetsscores en de bevindingen van de Onderwijsinspectie, geven de resultaten van de checklist een
goed beeld van de kwaliteit. Het bestuur heeft hiermee vertrouwen in de borging van de kwaliteitszorg.

Tevens is er een toezichtmatrix door de directie opgesteld die eraan bijdraagt om op bestuursniveau cyclisch
te werken. Deze matrix is onderverdeeld in de onderdelen: algemeen, onderwijskwaliteit, werkgeverschap,
stakeholders management, intern functioneren, bedrijfsvoering en nieuw beleid.

Ook is er contact gelegd op bestuursniveau met andere eenpitters om te reflecteren op het intern
functioneren en is een gezamenlijke informatiebijeenkomst gehouden m.b.t. het vernieuwde inspectiekader
en deskundigheidsbevordering.

Opbrengsten centrale eindtoets
In 2017 is de centrale eindtoets gemaakt op het niveau dat past bij de leerlingpopulatie en capaciteiten van
de obs Piet Mondriaan. Hieronder een overzicht van de resultaten van centrale eindtoets vanaf 2015.

Jaar Obs Piet Mondriaan Landelijk gemiddelde Verschil

2017 538,9 535,1 +3,8

2016 535,1 534,5 +0,6

2015 540,0 534,8 +5,2

In 2016 werd de centrale eindtoets minder goed gemaakt dan verwacht. Hierbij speelde een belangrijke rol
dat de leerlingen - voor het eerst - de toets maakten terwijl zij al geplaatst waren op het voortgezet onderwijs.
Kennelijk was hierdoor de motivatie om de toets goed te maken verminderd. In jaar 2017 hebben wij de
leerlingen bewust gemotiveerd om zich uiterst in te zetten tijdens de centrale eindtoets. Dit heeft zijn
vruchten afgeworpen. Ondanks dat alle leerlingen al geplaatst waren op het voortgezet onderwijs, hebben de
leerlingen de toets naar hun beste kunnen gemaakt. Wij vinden het resultaat passend t.o.v. de eerdere
behaalde resultaten.

Speerpunten schooljaar 2017 – 2018
- Inzet van diverse vakleerkrachten.
- Aandacht voor het beklijven van de werkwoordspelling, nader onderzoeken wat er nodig is om de

resultaten te verbeteren. Start schooljaar 2017-2018 nieuwe taalmethode in groep 7.
- Aandacht voor grammatica behouden. De aanpak borgen door de basisstof te herhalen. Nieuwe

stof naar voren te halen en oefenen met meerkeuzevragen.
- Onderzoeken waarom op het onderdeel verbanden onvoldoende resultaat is behaald. Actie

leerkrachten groep 8.
- Cyclisch werken op groepsniveau continueren. Nu wordt er op schoolniveau cyclisch gewerkt. Per

half jaar wordt het onderwijsprogramma geëvalueerd. Leerkrachten leren werken volgens PDCA
(Plan, Do, Check en Act) model op groepsniveau. Het plan om de leerkrachten volgens de PDCA
cyclus op groepsniveau te laten werken is ingezet en verloopt naar tevredenheid. De leerkrachten
noteren de data en handelen hiernaar in de dagelijkse lespraktijk.
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6.0 Onderwijsbeleid

6.1 Volgen onderwijsprestaties

De onderwijsprestaties van onze leerlingen worden gemeten met onder meer Cito-toetsen. In het LOVS
(leerling-onderwijs-volgsysteem) worden deze resultaten geregistreerd. Met dit programma maakt de school
sinds 2009 op elk gebied zelfevaluaties. Zo bewaken we onze onderwijskwaliteit. De intern begeleiders
brengen de opbrengsten in kaart en daaruit volgt eventueel het bijstellen van ons onderwijsproces. Tevens
gebruiken de intern begeleiders het programma Parnassys om een schoolanalyse te maken. Hiervoor
worden de trendanalyses voor Opbrengst Gericht Werken (OGW) gebruikt. De opbrengsten van de midden-
en de eindtoetsen worden besproken in de bestuursvergaderingen.

6.2 Onderwijsmethodes

In schooljaar 2015-2016 hebben we in de groepen 4 en 5 een nieuwe taalmethode ingevoerd: Staal. In de
komende schooljaren zullen we deze taalmethode verder in de school implementeren. In schooljaar 2016-
2017 zijn de groepen 6 met de nieuwe methode gaan werken en in schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 7
dat gaan doen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal de hele school met de methode Staal werken. In
schooljaar 2018 zal er een onderzoek worden gestart naar een nieuwe geïntegreerde zaakvakmethode
evenals een nieuwe kleutermethode.

6.3 ICT

Leerlingen werken in de groepen 1 tot en met 8 structureel met laptops en chromebooks. Dagelijks werken
zij daarop aan (voorbereidend) reken- en taalonderwijs, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen,
wereldoriëntatie en techniek. Wij zetten deze lijn de komende jaren voort en zullen hiervoor ook nieuwe en
aanvullende software en hardware aanschaffen. In 2017 zijn 60 chromebooks aangeschaft. Het huidige
aantal laptops voldoet aan de gestelde eisen.

In 2017 is de ICT support geoutsourcet. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de externe
partner Cloudwise (ICT support desk) . Hiermee willen we zorgen voor betrouwbare en toekomstbestendige
ICT-voorzieningen, zodat de 21st Century Skills hun plek in het curriculum kunnen uitbreiden. Tevens is er
in 2017 een ICT beleidsplan opgesteld, dit is in de bestuursvergadering besproken en vastgesteld. In 2018
zal er een leerlijn ICT worden opgesteld.

6.4 Passend Onderwijs en extra ondersteuning

Vanaf 2013 is Passend Onderwijs ingevoerd in het primair onderwijs. De voorbereiding in het regionale
samenwerkingsverband, Passenderwijs, heeft in 2014 zijn beslag gekregen. Dit samenwerkingsverband
heeft een ondersteuningsplan gemaakt met de titel “voor elk kind een passend aanbod”. In dit plan wordt
onderscheid gemaakt tussen “standaard basisondersteuning” en “extra ondersteuning”. De standaard
basisondersteuning beschrijft de beschikbare kennis, kunde en voorwaarden waaraan alle basisscholen
vanaf 2016 binnen Passenderwijs moeten voldoen. De obs Piet Mondriaan voldoet hieraan. Dit staat in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.
http://www.obspietmondriaan.nl/alledocumenten/schoolgids-5

Om het passend onderwijs op de obs Piet Mondriaan te realiseren, investeren wij in professionalisering van
de leerkrachten. In 2017 heeft een collega haar master SEN-diplomering tot rekenspecialist behaald.

In het jaar 2017 heeft het bestuur een besluit genomen over het structureel toevoegen van een Remedial
Teacher, zodat we individuele begeleiding zoveel mogelijk in de school kunnen aanbieden. De extra
individuele ondersteuning bij leerlingen met gedrags-en of leerproblematiek van Passenderwijs zal naar
verwachting meer en meer opgenomen worden in de standaard bijdrage, zodat een remedial teacher van
grote toegevoegde waarde zal zijn.

Tot slot hebben wij sinds enkele jaren een klasse ondersteuner (0,3 Fte) om de leerkrachten te ontlasten.
Hierdoor is er meer tijd is voor de begeleiding van de leerlingen.
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7.0 Personeel en organisatie

7.1 Schoolorganisatie en directie

De directeur van de school is belast met de uitvoerende eindverantwoordelijkheid en heeft het onderwijs in
haar portefeuille. Deze functie wordt vervuld door Martine Koomen (op basis van 0,8 fte).

De adjunct-directeur is, onder de directeur, verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering. Deze functie
werd aan het begin van het verslagjaar nog vervuld door Joan Streumer.

Na het vertrek van de adjunct-directeur is deze functie tot de zomer van 2017 voor drie dagen per week
vervuld door een interim adjunct-directeur, Anne van der Zwaag. In zomer van 2017 kon de interim-periode
worden afgesloten, omdat een nieuwe adjunct-directeur was geworven; Otto Staal startte op 1 september
2017 in deze functie (op basis van 0,6 fte).

Het bestuur voerde in 2017 gesprekken met de directie volgens de daarvoor vastgestelde gesprekkencyclus
met de directeur, de interim adjunct-directeur en de adjunct-directeur.

In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met 15 groepen met leerlingen.
Enige toelichting ten aanzien van de inzet van leerkrachten:

- negen fulltime leerkrachten, twaalf parttime leerkrachten en zeven vakleerkrachten
- 12,4 % van de medewerkers is man en 87,6 % is vrouw
- onderwijspersoneel 86 %, Onderwijsondersteunend personeel 8 % en directie 5,0 %
- leerkrachten die bezoldigd worden in de LA-schaal bedraagt 75,58 % ( was 62,25 % in 2016) en

24,42 % in de LB-schaal. In 2018 streven wij naar een vergroting van het aantal LB-leerkrachten.
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7.2 Inzet leerkrachten

Wanneer er een vacature is, zetten wij een advertentie op de onderwijsvacaturebank. De
sollicitatiecommissie bestaat uit MT, vertegenwoordiger uit de personeelsgeleding MR en de directie.
Gaat het om een duobaan? Dan is ook de duo-leerkracht aanwezig.
De procedure bestaat altijd uit twee rondes: een eerste ronde met directie en MR en een tweede ronde met
MT en leerkracht. Op basis van consensus wordt de nieuwe leerkracht gekozen.

Bij de werving en selectie kijken wij nadrukkelijk wat de school en het team nodig hebben. De toekomstige
(leer)kracht moet de missie en visie onderschrijven en bewust kiezen voor openbaar onderwijs. Gegeven de
man/vrouw-verhouding heeft bij gelijke geschiktheid een mannelijke leerkracht de voorkeur.
In de vergelijking tussen (ervaren) sollicitanten en onze leerkrachten blijkt verder dat onze leerkrachten goed
(beter) geschoold zijn op het gebied van GIP, het directe-instructiemodel en rekendidactiek. Wij hebben
geconstateerd dat het inwerken en op ons niveau brengen van nieuwe leerkrachten veel tijd kost, zowel van
de begeleiders als van de nieuwe leerkrachten.

7.3 Inzet vakleerkrachten

De inzet van vakleerkrachten is in 2017 gecontinueerd. We hebben wekelijkse inzet van een vakleerkracht
muziek, dans, drama, humanistische vorming, Engels en twee vakleerkrachten voor gymnastiek. Zij maken
ons onderwijsaanbod kwaliteitsvol veelzijdiger!
Tot slot een opmerking over werkdruk. De inzet van deze vakleerkrachten geeft ook groepsleerkrachten de
“ruimte” voor andere taken. Zie ook 7.7 van dit verslag.

7.4 Inzet intern begeleiders en specialisten

Om leerkrachten optimaal te begeleiden en te coachen, werken wij met leerkrachten die ambulant zijn en
worden ingezet als intern begeleider. Zo optimaliseren wij de zorg en bieden wij de leerkrachten hulp en
begeleiding aan bij het leveren van deze zorg. Ook kunnen we zo zorgen voor goede stroomlijning en
afstemming van de zorg.
Eind 2017 was de inzet van de Interne Begeleiding 1,2 Fte. Ook hebben we een gedragsspecialist (0,2 Fte),
een vakleerkracht Engels (0,125 Fte) en een GIP-/SVIB-begeleider (0,1 Fte). De ervaringen met deze
specialisten zijn positief en worden ook positief gewaardeerd door de leerkrachten.

7.5 Nascholing

In 2017 is het nascholingsbeleid onverkort toegepast.
- Onderdeel hiervan is klassenbezoek, dat structureel bij iedere leerkracht plaatsvindt. Meermalen per

jaar en uitgevoerd door de directeur en/of door de Intern Begeleiders. Een nabespreking vormt altijd
een vast onderdeel.

- Op basis van de conclusies uit start- en functioneringsgesprekken wordt bepaald welke nascholing
voor individuele medewerkers (extern bij kwaliteitsvolle aanbieders) zinvol en gewenst is.

- Voorts zijn er gezamenlijke studiedagen rond thema’s. Thema’s worden bewust en overwogen
gekozen na suggesties van leerkrachten, IB- ers, vakdocenten en directie.

- Soms verzorgen we intern een cursus, zoals het werken met Zien!.
- Ook de directie bezocht een aantal cursussen: financieel (onderwijs)management, MR en

beoordelingsgesprekken voeren.
Wanneer externe cursussen zijn bezocht, delen wij de opgedane kennis en vaardigheden met collega’s in
(reguliere) vergaderingen.

7.6 Ziekteverzuim

In het jaar 2017 was het ziekteverzuim 3,4 % (was in 2016: 4,3 %). Dit betekent dat ons ziekteverzuim ruim
onder het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs ligt (landelijk: 6,1% en 6,6 %).
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7.7 Werkdruk

De werkdruk in het basisonderwijs is (erg) hoog te noemen.
- Het streven naar kleinere groepen is een probaat middel tegen de werkdruk. In het beleid

klassengrootte hebben wij uitgesproken om vanaf groep 3 een gemiddelde van 25 leerlingen aan te
houden. Dit beleid om kleinere groepen te realiseren lukt goed, maar is niet helemaal te “sturen”. Te
denken valt hierbij aan onverwachte verhuizingen en wel/niet plaatsingen in het speciaal
basisonderwijs. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.

- In de vergaderstructuur van de school is bekeken welke veranderingen noodzakelijk zijn en in welke
frequentie dit het meest effectief is. Punt van evaluatie in 2018.

Andere maatregelen ter verlichting van de werkdruk staan genoemd in 7.8 van dit verslag.

7.8 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) en vrijwilligers

Onderwijsondersteunend personeel wordt door de school structureel ingezet om de leerkrachten en de
directie breed te ondersteunen.

- In 2017 is een beheerder/conciërge voor 0,7 Fte. aangesteld, die ook optreedt als beheerder van het
Piet Mondriaangebouw. De beheerder verricht ook werkzaamheden voor de VVE. De school krijgt
daarvoor een aantal uren vergoed van de VVE.

- Ter ondersteuning van de beheerder/conciërge zijn er twee vrijwilligers. Zij voeren veel praktische
taken uit voor de leerkrachten en de directie. Met hen zijn vrijwilligersovereenkomsten afgesloten.

- Ook is een vrijwilligersovereenkomst gesloten met een oud-leerkracht die wekelijks een aantal uren
Remedial Teaching verzorgt onder auspiciën van de Intern Begeleiders.

- Daarnaast hebben we een administratief medewerkster, die de facturen verwerkt en monitort, de
contractadministratie beheert, de ziekmeldingen invoert in het desbetreffende systemen 0,45 Fte.

- Tot slot een ICT-beheerder, die het netwerk , de laptops en de software beheert voor ruim 0,2 Fte.

Alle medewerkers profiteren van de inzet en werkzaamheden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel
en de vrijwilligers. Hun werk wordt nadrukkelijk gewaardeerd.
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7.9 Beleid bij noodzakelijke afvloeiing

Bij eventuele ontslag situaties als gevolg van inkomstenvermindering, volgen wij het zogenaamde
“ontslagbeleid”. Dat beleid wordt vormgegeven en uitgelegd in de CAO voor het primair onderwijs in artikel
10.4a en houdt in dat medewerkers die voor gedwongen afvloeiing in aanmerkingen komen dat minimaal
een jaar van te voren al wordt meegedeeld. We houden ons strikt aan de procedures hiervoor om zo correct
mogelijk met ons personeel om te gaan. Verder willen we daarmee ook voorkomen dat we eventuele
werkloosheidsuitkeringen en/of transitie uitkeringen moeten gaan vergoeden.
Op dit moment hoeven we geen ontslaguitkeringen te vergoeden. We zijn procedureel voorbereid op een
situatie van ontslag door inkomstenvermindering, maar deze situatie zal zich naar verwachting de komende
vijf jaren niet voordoen. Immers de leerlingprognose geven aan dat het leerlingenaantal zal toenemen t.o.v.
de teldatum 2017. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.0 van dit bestuursverslag.
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8.0 Integraal Kindcentrum (IKC) Piet Mondriaan

Met de kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co vormen wij het Integraal Kindcentrum Piet Mondriaan.

“In het integraal kindcentrum (IKC) werken de basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse
opvang inhoudelijk vanuit één pedagogische visie samen bij het bieden van opvoeding, ontwikkeling, onderwijs,
opvang en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling (dagarrangementen)”

8.1 Bestuur en beleid IKC

In 2017 hebben we tweemaandelijks vergaderd met onze partners in het IKC om de doelstellingen van het
IKC praktisch vorm te geven en te intensiveren. De school wordt daarbij vertegenwoordigd door de directeur
en de adjunct en KMN Kind & Co door de regiomanager en de locatiemanager. Verheugend is dat de twee
organisaties in toenemende mate samenwerken.

Sinds medio 2016 heeft het IKC een eigen website en versturen de partners gezamenlijk nieuwsbrieven.
Ook voeren wij een gemeenschappelijk logo om de herkenbaarheid van het IKC te vergroten. Sinds begin
2017 verzorgt KMN Kind & Co de tussenschoolse opvang, die hiermee geprofessionaliseerd is.

8.2 Huisvesting IKC

In 2015-2016 is het Piet Mondriaangebouw intensief verbouwd, ook voor het IKC. We beschikken thans over
een prima accommodatie die door alle gebruikers naar tevredenheid gebruikt wordt. Diverse ruimten in het
gebouw kennen een gemeenschappelijk gebruik. Een voorbeeld: een lokaal dat gedurende de schooltijden
als leslokaal functioneert, is na schooltijd prima te gebruiken voor de naschoolse opvang.

8.3 Inhoudelijke samenwerking IKC

In 2017 hebben wij de inhoudelijke samenwerking met onze IKC-partner KMN Kind & Co verder
geïntensiveerd. Ook de komende jaren zullen we deze verder uitbouwen. De plannen om het aanbod in
2017 uit te breiden met een aantal activiteiten op basis van een convenant heeft onder meer hiertoe geleid:

- een programma van naschoolse activiteiten (NSA) dat de partners gezamenlijk organiseren.
- een thematische aanpak voor de kinderen van 0-6 jaar o.b.v. Startblokken.
- een begin gemaakt met een doorgaande zorgstructuur.
- een “warme overdracht” tussen de kinderopvang en de basisschool, voordat het kind naar de

basisschool gaat (privacyregels).
- een 3+-groep gestart die samenwerkt met de leerkrachten van de onderbouw.

Voor de naschoolse opvang zijn geen wachtlijsten, maar ook hier zien wij een aantrekkende vraag van
ouders. Wij monitoren dit met onze partners en zullen passende maatregelen bespreken als we denken dat
dit nodig is. Dit op basis van het aantal aanmeldingen en de beschikbare ruimten. Voor de kinderopvang is
wel een wachtlijst. KMN Kind & Co heeft een tweede locatie in Abcoude om in deze vraag te kunnen
voorzien.

In het schooljaar 2016-2017 is begonnen met het Talentcircuit. Hierbij kiezen de leerlingen van de groepen 1
t/m 8 een “talent” dat zij willen ontwikkelen. Daaraan werken zij zes weken in “verticale” groepen, in het
laatste uur op vrijdagmiddag. Met een verticale groep wordt een groep leerlingen bedoeld, waarin alle
leeftijden vertegenwoordigt zijn. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit houtbewerking, tekenen,
schilderen, skeeleren, programmeren, koken, debatteren en nog veel meer. De groepen worden begeleid
door leerkrachten, medewerkers van KMN Kind & Co en ouders/vrijwilligers. In het gehele schooljaar kunnen
de leerlingen vier keer een “talent” kiezen.
Evaluatie door de leerlingen in het leerlingenparlement en alle participanten leerde ons, dat voortzetting van
het Talentcircuit gewenst is. Kortom ook in 2017-2018 draait er weer een veelzijdig circuit.
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9.0 Klachten

Wij zijn aangesloten bij de LKC (Landelijke Klachten Commissie) om te waarborgen dat eventuele klachten
onafhankelijk worden beoordeeld. Deze regeling moet zorgen voor een zorgvuldige behandeling, waarbij het
belang van iedere betrokkene gediend is. De klachtenregeling voorziet erin dat problemen zoveel mogelijk
worden opgelost in gesprek tussen de klager(s) en de school. Als dat niet lukt kan een onafhankelijk oordeel
van de klachtencommissie worden gevraagd.

De behandeling van klachten staat beschreven in de Schoolgids 2017-2018. Meer informatie is te vinden op
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/.

Aantal klachten 2017:
- In februari 2017 is een formeel ingediende klacht door de school naar tevredenheid van de klagers

(ouders van een leerling) afgehandeld, en vervolgens ingetrokken.
- In 2017 is de school verder voor de rechter gedaagd door een ouderpaar dat het niet eens was met

de plaatsing van hun kind in de combinatieklas 3/4. De ouders trokken de zaak op de rechtszitting in.
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10. Huisvesting/ VVE

In 2015-2016 vond een intensieve verbouwing plaats aan het Piet Mondriaan Gebouw, waarin onze school
gehuisvest is. Deze verbouwing werd eind februari 2016 afgerond. Daarna werd het schoolplein nog verder
ingericht voor de school en de IKC-partners.

In 2017 had obs Piet Mondriaan 15 groepen. In totaal zijn er in het Piet Mondriaangebouw (PMG) 16
groepslokalen, een speelzaal, 2 speel-werkpleinen en diverse nevenruimten beschikbaar. Voor creatieve
vakken zoals handvaardigheid en muziek delen wij structureel ruimten met onze IKC-partners.

Vereniging van Eigenaren
De Abcouder Harmonie, de gemeente De Ronde Venen (Abcouder Cultuurhuis/ theater) en de Stichting
Primair Onderwijs Mondriaan zijn eigenaren van het Piet Mondriaangebouw. Ieder naar rato van het deel van
het gebouw dat in gebruik is. Een en ander is notarieel vastgelegd in 2015. Met deze twee partners werken
wij samen in een vereniging van eigenaren (VVE). De VVE kent een eigen bestuur en separate (financiële)
administratie en valt onder de verbonden partijen van de school.

De Stichting Primair Onderwijs Mondriaan verhuurt ruimten in het gebouw aan o.a. KMN Kind & Co (tevens
partner in het IKC), de bibliotheek en diverse andere organisaties.
Daarnaast verhuren wij structureel ruimten van het Piet Mondriaangebouw voor buitenschoolse activiteiten.
Dit vindt normaliter plaats buiten schooluren en in schoolvakanties. Onder schooltijd zijn ruimten alleen te
huur, wanneer deze niet beschikbaar moeten zijn voor onderwijsdoeleinden.

Krachtens notarieel vastgelegde afspraken in 2015 worden de verworven huurbaten aangewend voor
onderhoud/instandhouding van het gebouw en voor de kapitaallasten voor gedane investeringen. Eventuele
overschotten worden aangewend voor onderwijsdoeleinden en/of gereserveerd voor toekomstig onderhoud.
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11.0 Financieel verslag 2017

11.1 Algemeen financieel beleid

Het financiële beleid was en is erop gericht om leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk te faciliteren in de
dagelijkse praktijk en voldoende voorzieningen en reserves aan te houden om huidige en redelijkerwijs te
verwachten toekomstige lasten te kunnen dragen.

Dit houdt o.a. in dat wij ernaar streven dat alle gebruiksmaterialen, methodische materialen en ICT-
voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn, zodat er geen sprake kan zijn van beperkingen in het
onderwijs door ontbrekend of niet-functionerend materiaal.

Verder streven we naar een zo groot mogelijke inzet van de baten in het primaire proces: het onderwijs aan
de leerlingen en daarnaast het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten en management; zie ook
7.5 van dit verslag.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
De doelstelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat onze stichting een integere en betrouwbare
opdrachtgever is die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. Onze stichting streeft naar een langdurige
samenwerking met haar leveranciers. Daarbij staat de juiste prijs/kwaliteit verhouding en het naleven van de
relevante wet- en regelgeving voorop.
Personen die namens de Stichting handelen zijn loyaal. Er dient geen persoonlijke belangenverstrengeling te
zijn. In het managementstatuut en is vastgelegd hoe de verschillende mandaten en sub mandaten ingericht
zijn (zie ook nota inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid).

Voor het inkopen van werk, goederen en/of diensten zullen we vooraf een raming maken van de
opdrachtwaarde. De waarde berekenen over de totale contractduur en eventuele verlengingen. Slechts
indien de grenswaarde € 150.000 (bij leveringen en diensten) en € 1.000.000 (bij werken) wordt
overschreden zal nationaal aanbesteed worden. Als éénpitter zullen we dergelijke grenswaarden echter
zelden overstijgen.

Per 1 januari 2017 zijn wij aangesloten bij Onderwijsbureau Meppel, dat een brede en kwaliteitsvolle
ondersteuning aanbiedt.

11.2 Vermogenspositie

Kengetallen Realisatie 2016 Realisatie 2017 Norm

Solvabiliteit 78,9 % 82,9 % groter dan 25 %

Liquiditeit (Quick rato) 3,14 4,13 groter dan 1,5

Weerstandsvermogen 18,2 % 21,2 % 5 - 20 %

De kengetallen die informatie geven over de financiële positie van de Stichting zijn o.a. solvabiliteit,
liquiditeit, weerstandsvermogen en rentabiliteit.

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale
vermogen. 30% of hoger wordt als goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsratio van 82,9 % is het eigen
vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar
verplichtingen te voldoen.

De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa ten opzichte van het kort vreemd vermogen
weer. De norm is dat deze waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn. Met een liquiditeitsratio van 4,13 voldoet
de liquiditeit aan de norm, en is de Stichting in staat om aan haar korte termijn-verplichtingen te voldoen.
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Weerstandsvermogen
Inmiddels wordt het weerstandsvermogen een steeds belangrijker kengetal. Het weerstandsvermogen geeft
aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een financiële impact op te vangen.
Dit wordt berekend door het eigen vermogen minus de vaste activa te delen door de totale baten. Een
percentage tussen de 5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Het weerstandsvermogen blijft boven de minimumnorm door de Stichting gesteld en ligt ruim boven de
signaleringsgrens (5 %) van de Inspectie van het Onderwijs

Samenvatting vermogenspositie
De Stichting heeft het kalenderjaar 2017 afgesloten met een klein negatief resultaat. De kengetallen worden
beïnvloed door het exploitatieresultaat. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de Stichting er
financieel gezien gezond voor staat en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te
vangen.

11.3 Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil met
begroting

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.614.515 1.671.000 1.605.812 65.188

3.2 Overige overheidsbijdragen en
subsidies

12.623 14.146 0 14.146

3.5 Overige baten 256.075 301.384 290.355 11.029

Totaal Baten 1.883.213 1.986.530 1.896.167 90.363

4 Lasten

4.1 Personele lasten 1.400.690 1.478.902 1.375.143 103.759

4.2 Afschrijvingslasten 112.670 110.188 108.561 1.627

4.3 Huisvestingslasten 284.194 110.648 133.229 22.581

4.4 Overige lasten 169.274 232.626 261.524 28.898

Totale lasten 1.966.828 1.932.364 1.878.457 53.907

5 Resultaat -83.615 54.165 17.710 36.455

Financiële baten/ lasten -1.551 -39 0 -39

NETTO RESULTAAT -85.166 54.126 17.710 36.416

Het positieve exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2017 bedraagt € 54.126. De begroting 2017 ging uit
van een positief resultaat van € 17.710 . Dat het resultaat over 2017 afwijkt van de begroting wordt
voornamelijk veroorzaakt door hogere bekostiging, lagere huisvestingslasten en hogere personeelskosten.
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11.4 Baten

De realisatie van de totale baten is 4,8 % hoger dan de begroting en 5,5% hoger dan het voorgaande
kalenderjaar. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate, te weten 84%,
afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de
Rijksbijdragen (98%).

Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen gelet op de opbrengsten en doordat de kosten op korte
termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen
in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden.

De rijksbijdragen zijn 4,1 % hoger dan begroot. De hogere rijksbijdrage wordt vooral veroorzaakt door
normaanpassingen, hogere vergoeding prestatiebox, niet begrote rijksvergoeding studieverlof en niet
begrote rijksvergoeding voor onderwijs aan asielzoekers en statushouders die in ons “voedingsgebied” zijn
komen wonen.

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot doordat een subsidie is ontvangen van de gemeente
voor schoolbegeleidingsactiviteiten, waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.

Per saldo vallen de overige baten 3,8 % hoger uit dan begroot. Dit komt met name door hogere huurbaten
en een aantal niet begrote opbrengsten.

11.5 Lasten

De realisatie van de totale lasten is 2,9 % hoger dan de begroting en is 1,8 % lager dan het voorgaand
kalenderjaar.

Zoals uit voorgaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 76%.
De andere kosten bestaan voor 6% uit afschrijvingen, voor 6% uit huisvestingslasten en voor 12% uit overige
lasten. De personeelslasten zijn toegenomen ten opzichte van de begroting met 7,5% en ten opzichte van
voorgaand jaar met 5,6%.



24
Bestuursverslag Stichting Primair Onderwijs Mondriaan te Abcoude 2017

De salariskosten inclusief uitkeringen vallen iets hoger uit dan begroot. De salariskosten directie zijn iets
lager dan begroot door een lagere inzet. Hier staan hogere kosten inhuur tegenover. De salariskosten OP
zijn hoger dan begroot door een iets hogere inzet. Daarnaast is de inzet vervanging hoger dan begroot.
Slechts een deel van de vervangingskosten betreft ziektevervanging en kan worden gedeclareerd bij het
Vervangingsfonds of wordt vergoed vanuit UWV. Een deel van de kosten vervanging is ook voor eigen
rekening. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

De overige personele lasten zijn nagenoeg gelijk aan begroting.

De kosten voor scholing en opleiding vallen iets lager uit dan begroot.

Er zijn meer kosten voor de inhuur van personeel gemaakt dan begroot. Hier staan deels lagere loonkosten
van het directie tegenover.

In onderstaande grafiek zijn de loonkosten weergegeven per leeftijdscategorie. Hieruit blijkt duidelijk dat een
groot deel van de loonkosten betrekking hebben op de leeftijdscategorie van 25 tot en met 34 jaar.

De afschrijvingskosten bestaan voor een groot deel uit de investeringen in verbouw, inventaris en apparatuur
en daarnaast uit investeringen in leermiddelen. De afschrijvingslasten zijn 1,5% hoger dan begroot en 2,2%
lager dan voorgaand jaar. Er is 2017 iets meer geïnvesteerd in ICT apparatuur dan begroot.

De huisvestingslasten bestaan vooral uit schoonmaakkosten van het schoolgebouw (45%). De
onderhoudskosten zijn verdeeld in een vrijval van de onderhoudsvoorziening en het dagelijkse onderhoud
(9%). De kosten van energie en water (27%), overige huisvestingslasten (16%), heffingen (2%) en
huurkosten (1%) bepalen de overige huisvestingslasten. De huisvestingslasten zijn lager dan begroting
(16,9%) . Dit komt voornamelijk door een vrijval van de onderhoudsvoorziening. Ten opzichte van 2016 zijn
de huisvestingslasten aanzienlijk lager (61,1%) als gevolg van lagere kosten onderhoud.
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De overige lasten zijn afgenomen ten opzichte van de begroting met 11,0 % en ten opzichte van voorgaand
jaar met 37,4% toegenomen. De overige lasten bestaan vooral uit de kosten voor administratie en beheer
(55%).

Er zijn meer administratiekosten gemaakt dan begroot door onder andere hogere advieskosten, ICT-
onderhoudscontracten en hogere kosten jaarrekening 2016.

De kleine aanschaffen (inventaris, apparatuur en leermiddelen) vallen per saldo iets lager uit dan begroot.
De overige lasten vallen lager uit dan begroot. Dit betreft met name lagere kosten voor tussenschoolse
opvang dan begroot.
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11.6 Balans

Balans Realisatie 2016 Realisatie 2017

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 380.472 305.887

Financiële vaste activa

Totale vaste activa 380.472 305.887

Vorderingen 107.144 106.137

Liquide middelen 366.637 466.243

Totale vlottende activa 473.781 572.380

TOTALE ACTIVA 854.253 878.267

Algemene reserve 673.755 727.880

Bestemmingsreserve publiek

Eigen vermogen 673.755 727.880

Voorzieningen 29.441 11.800

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 151.057 138.586

TOTALE PASSIVA 854.253 878.267

Voorzieningen
De post voorzieningen heeft betrekking op personele voorziening en op de voorziening preventief
onderhoud. De personele voorziening betreft de voorziening jubileum.

Voorziening jubileum
Dit betreft een voorziening voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig
dienstverband binnen het onderwijs. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 5
jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met de “blijf-kans”, van het personeel dat langdurig in
dienst is. In 2017 is aan deze voorziening € 4.576 vrijgevallen.

Voorziening onderhoud
In 2017 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen.
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11.7 Duurzame inzetbaarheid

De oude BAPO regeling is in oktober 2014 afgeschaft. Deze regeling is vervangen door ‘Duurzame
inzetbaarheid’. Hierbij hebben alle personeelsleden recht op 40 uur per jaar duurzame inzetbaarheid. Dat
betekent dat zij deze uren in kunnen zetten voor bijvoorbeeld peerreview, studieverlof en coaching. Ook kan
in overleg met de werkgever gekozen worden voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de
duurzame inzetbaarheid. De besteding van de uren is opgenomen in de gesprekkencyclus.

Personeelsleden van 57 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een extra bijzonder budget van 130 uur
per jaar. Dit budget kan, naast de bovenstaande voorbeelden ook gebruikt worden voor verlof. Voor de oude
BAPO regeling is een overgangsregeling van toepassing. Hierbij kan onder bepaalde voorwaarden recht
bestaan tot 340 uur per jaar. In 2017 maakten twee personeelsleden gebruik van deze overgangsregeling,
voor in totaal 0,39 fte.

11.8 Treasurybeleid

Het Treasurystatuut is in 2017 vastgesteld door het bestuur.
Begin 2012 is het Schatkistbankieren geïmplementeerd. De reden om Schatkistbankieren in te voeren was
destijds dat we geen (grote) tegoeden wilden hebben bij één commerciële bank. Deze tegoeden zouden
immers bij een eventueel faillissement (gedeeltelijk) verloren kunnen gaan.
Inmiddels liggen de zaken anders. Na de grote investeringen rond de nieuwbouw en inrichting zijn de
(algemene) reserves afgenomen.
In 2018 zal schatkistbankieren daarom stapsgewijs worden afgebouwd.

In 2012 zijn alle spaarrekeningen opgeheven en overgebracht naar deposito's van Schatkistbankieren. De
stichting loopt zodoende geen financiële risico's. Dit is onveranderd gebleven in 2017.
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12.0 Continuïteitsparagraaf 2018-2021

A1 kengetallen leerlingen en personele bezetting:

Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021

Leerlingen (in
aantallen)

365 372 380 383 400

Bestuur/
management (in fte’s)

1,84 1,40 1,40 1,40 1,40

Onderwijs personeel
(in fte’s)

20 18,57 19,33 19,33 19,33

Ondersteunend
personeel (in fte’s)

2,04 1,99 1,98 1,98 1,98

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 blijven de leerlingaantallen naar verwachting en op basis van
demografische gegevens en de leerlingenprognose van de gemeente De Ronde Venen redelijk stabiel.
Op basis van de verwachte leerlingenaantallen zal de personele bezetting van obs Piet Mondriaan stabiel
blijven of licht groeien. In hoofdstuk 7 staat personeel nader toegelicht.

Kengetallen Realisatie
2016

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Solvabiliteit 78,9 % 82,9 % 82,4 % 80,6 % 80,7 % 81,2 %

Liquiditeit 3,14 4,13 4,84 5,35 6,20 7,25

Weerstands-
vermogen

18,2 % 21,2 % 25,6 % 29,1 % 33,3 % 39,3 %

A2 Meerjarenbegroting en pro forma balans
De meerjarenbegroting is onderdeel van de goedgekeurde begroting 2018.
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Onderstaand is een overzicht weergegeven van de meerjarenbegroting en de meerjarenbalans. De
verwachtingen zijn gunstig.

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.671.000 1.681.612 1.711.470 1.762.270 1.810.848

3.2 Overige
overheidsbijdragen en
subsidies

14.416 15.000 15.000 15.000 15.000

3.3 Overige Baten 301.384 210.000 210.000 210.000 210.000

Totaal Baten 1.986.530 1.906.612 1.936.470 1.987.270 2.035.848

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.478.902 1.455.030 1.524.151 1.552.421 1.577.489

4.2 Afschrijvingen 110.188 106,981 114.365 43.823 35.052

4.3 Huisvestingslasten 110.648 134.000 128.500 136.000 136.000

4.4 Overige lasten 232.626 190.500 179.000 179.000 179.000

Totaal Lasten 1.932.364 1.886.511 1.946.016 1.911.244 1.927.541

Resultaat 54.165 20.101 -9.546 76.026 108.307

5. Financiële baten/lasten -39

NETTO RESULTAAT 54.126 20.101 -9.546 76.026 108.307

De stijging van de rijksbijdragen over de periode tot en met 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het
licht stijgende aantal leerlingen. Een aantal lasten bewegen mee met de ontwikkeling van het aantal
leerlingen. Dit geldt in het bijzonder voor de personeelskosten, maar ook ten dele voor de overige lasten
welke deels afhankelijk zijn van het aantal leerlingen. De huisvestingslasten bewegen niet vanzelfsprekend
mee met de leerlingenaantallen.

Balans Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Immateriële
vaste activa

Materiële
vaste activa

305.887 260.106 175.741 151.918 121.866

Financiële
Vaste activa

Totale
vaste activa

305.887 260.106 175.741 151.918 121.866

Vorderingen 106.137 99.359 102.137 106.212 108.343
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Liquide middelen 466.243 548.122 638.919 750.931 906.365

Totale
Vlottende activa

572.380 647.481 741.056 857.143 1.014.708

TOTALE ACTIVA 878.267 907.587 916.797 1.009.061 1.136.574

Algemene reserve 727.880 747.981 738.435 814.461 922.768

Bestemmingsreser
ve publiek

Eigen vermogen 727.880 747.981 738.435 814.461 922.768

Voorzieningen 11.800 25.800 39.800 56.300 73.800

Langlopende
schulden

Kortlopende
schulden

138.586 133.806 138.562 138.300 140.006

TOTALE
PASSIVA

878.267 907.587 916.797 1.009.061 1.136.574

Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaglegging
onderwijs en omvat de cijfers van 2017 en de komende vier jaren.

Het eigen vermogen en de reserves zullen zich redelijk stabiel ontwikkelen; een lichte stijging zal naar
verwachting worden gerealiseerd door kleine exploitatieresultaten.

De voorzieningen zijn toereikend voor jubilea de komende jaren.

De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt. In de materiële vaste
activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt. De komende
jaren staan met name investeringen in ICT (laptops en touchscreens) gepland.
De stichting heeft voldoende reserves opgebouwd om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te
treden.

Financieringsstructuur
Ten aanzien van de financieringsstructuur worden geen belangrijke ontwikkelingen of veranderingen
verwacht. De stichting is over 2017 en de komende jaren voldoende solvabel.

Huisvestingsbeleid
De huidige accommodatie in het Piet Mondriaangebouw is toereikend voor de komende jaren. De te
verwachten (kleine) instroom van leerlingen zal opgevangen kunnen worden in de huidige lokalen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen er wel enige aanpassingen nodig zijn in verband met veranderende
(onderwijs)situaties, te denken valt aan herinrichting van de leerpleinen of werkruimten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans
getoonde posten of het resultaat.
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13.0 Risico’s en onzekerheden en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem

Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Door middel van een managementrapportage per kwartaal, die gecontroleerd en geaccordeerd is door het
externe administratiekantoor, ondervangt het bestuur eventuele risico's. In deze rapportages worden de
werkelijke uitgaven vergeleken met de begrote uitgaven. Verschillen die groter zijn dan 10% worden
besproken. Indien noodzakelijk worden correctieve maatregelen besproken en geïmplementeerd. Het
bestuur voorziet geen wijzigingen in deze structuur.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Met de huidige kennis van zaken, de gezonde financiële situatie en exploitatie en de driemaandelijkse
rapportage over de voortgang van de exploitatie en de uitputting van gestelde budgetten voorziet het bestuur
geen risico's of onzekerheden. Voor het overige worden de investeringskosten voor aan- en verbouw gedekt
door:

- de kapitaalslasten uit huur, die door de gemeente aan de stichting PriMA zijn toegekend voor de
komende 10 jaar.

- de budgetten voor groot onderhoud van het gebouw, die door de gemeente in 2015 zijn
overgedragen aan het schoolbestuur.

B Overige rapportages

B1. Rapportage toezichthoudend orgaan
De rapportage van het toezichthoudend bestuur staat is opgenomen in bijlage 1.
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Bijlage 1 - Verslag toezichthoudend bestuur

Inleiding
De stichting Primair Onderwijs Abcoude wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een bestuur bestaande
uit onbezoldigde leden. De stichting is opgericht op 4 november 2008 en draagt de naam Stichting PriMA.

Code goed bestuur
Het bestuur past de Code Goed Bestuur toe. Het bestuur heeft enkele jaren geleden gekozen voor het
zogenaamde vrijwilligersmodel. Hierin treedt het bestuur op als een toezichthoudend bestuur, dat op
hoofdlijnen het strategisch beleid vaststelt. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde
beleid door de directie, aan de hand van managementrapportages. Alle uitvoerende bestuurstaken en
andere bevoegdheden zijn met een managementstatuut gemandateerd aan de directie. In 2017 zijn
voorbereidingen gestart om te komen tot een ander, in de huidige tijd meer passend model van besturen, dat
in 2018 zijn beslag krijgt.

Toezicht
Het managementstatuut bevat tevens een nadere omschrijving van toezichthoudende taken en
bevoegdheden van het bestuur. Tot de toezichthoudende taak behoort in ieder geval het toezien op de
naleving van wettelijke verplichtingen en de Code voor goed bestuur. Het bestuur houdt toezicht en bewaakt
op hoofdlijnen. Hiermee voorkomen we dat organisatie- en bestuurlijk belang zich verstrengelt.

Aantal vergaderingen
Het toezichthoudend bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd, in aanwezigheid van de directie. Van deze
vergaderingen zijn verslagen gemaakt die op de website van de school staan. Het bestuur heeft ook een
aantal keren informeel vergaderd, onder meer om de eigen werkwijze en de opvolging van de vertrekkende
bestuursleden te bespreken.

Bevindingen van de toezichthouder
Er is sprake geweest van zorgvuldig bestuur.
In 2017 zijn alle taken uitgevoerd zoals deze beschreven zijn in het managementstatuut.

Abcoude, mei 2018

Heleen Koldewee
voorzitter
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Bijlage 2 -



Stg. Primair onderw.

Mondriaan Abcoude

Financieel jaarverslag 2017

27-6-2018
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2017 2016

Rentabiliteit 3% -5%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 4,13 3,14

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 82,9% 78,9%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 84,2% 82,3%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 21,2% 18,2%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 369 348

Aantal FTE ultimo (exclusief vervanging) 23,79 22,10

Het getoonde aantal FTE 2016 betreft het aantal FTE ultimo 2016

inclusief vervanging conform jaarrekening 2016. Het aantal 2017 betreft

het aantal ultimo 2017 exclusief vervanging. Het gemiddelde aantal

FTE 2017 exclusief vervanging is 23,88.

Personeelskosten per FTE 62.170 63.380
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A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 305.887 380.472

Totaal vaste activa 305.887 380.472

1.5 Vorderingen 106.137 107.144

1.7 Liquide middelen 466.241 366.637

Totaal vlottende activa 572.378 473.781

Totaal activa 878.265 854.252

31 december 2017 31 december 2016
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 727.880 673.755

2.2 Voorzieningen 11.800 29.441

2.4 Kortlopende schulden 138.586 151.058

Totaal passiva 878.265 854.252

31 december 2017 31 december 2016
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.671.000 1.605.812 1.614.515

3.2 Overige overheidsbijdragen 14.146 - 12.623

3.5 Overige baten 301.384 290.355 256.075

Totaal baten 1.986.530 1.896.167 1.883.213

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.478.902 1.375.143 1.400.690

4.2 Afschrijvingen 110.188 108.561 112.670

4.3 Huisvestingslasten 110.648 133.229 284.194

4.4 Overige lasten 232.626 261.524 169.274

Totaal lasten 1.932.364 1.878.457 1.966.828

Saldo baten en lasten 54.165 17.710 83.615-

5 Financiële baten en lasten 39- - 1.551-

Netto resultaat 54.126 17.710 85.166-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 54.165 83.615-

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 110.188 112.670

- Mutaties voorzieningen 17.641- 23.697-

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 1.007 39.442

- Kortlopende schulden 12.472- 269.118-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 135.247 224.318-

Ontvangen interest - 162

Betaalde interest 39- 1.713-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 135.208 225.869-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 35.604- 52.297-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 35.604- 52.297-

Mutatie liquide middelen 99.604 278.166-

Beginstand liquide middelen 366.637 644.803

Mutatie liquide middelen 99.604 278.166-

Eindstand liquide middelen 466.241 366.637

Pagina 4041843 Jaarrekening 2017



Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stg. Primair onderw. Mondriaan Abcoude bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is

vastgesteld dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin

aangeduide uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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 verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Voor de verbouwing van het IKC Mondriaan is over de jaren 2015 en 2016 een totaal van ca

€ 850.000 aan kosten gemaakt, waarbij € 355.000,- is geactiveerd. De gelden van deze

besteding zijn deels afkomstig van voor de invoering van de lumpsum bekostiging

per 1 augustus 2006 en deels gefinancierd uit de gerealiseerde en nog te realiseren verhuuropbrengsten.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 20% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 20% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 33% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de

nominale waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van

vorderingen.

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 werkelijke baten

en lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de

verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke

jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 101,5% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong

vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschaf-

waarde per 31

december 2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde

per 31

december

2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 355.000 143.576- 211.424 - - 70.475- - 355.000 214.051- 140.949

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 607.599 483.515- 124.083 30.373 0- 29.326- 0 637.972 512.841- 125.131

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 196.339 151.375- 44.964 5.231 - 10.387- - 201.570 161.762- 39.807

Materiële

vaste activa 1.158.938 778.466- 380.472 35.604 0- 110.188- 0 1.194.542 888.654- 305.887

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 10.054 -

1.5.2 Vorderingen OCW 84.566 79.112

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.7 Overige vorderingen - 27.342

Overige overlopende activa 11.156 690

Vervangingsfonds 361 -

Kruisposten 0- 0

1.5.8 Overlopende activa 11.517 690

Totaal Vorderingen 106.137 107.144

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 135 -

1.7.2 Banken 214.148 114.679

1.7.3 Deposito's 251.958 251.958

466.241 366.637

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2017

2.1.1 Algemene reserve 673.755 54.126 - 727.881

673.755 54.126 - 727.881

Mutaties 2017

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017

Boekwaarde

per 31

december 2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 16.376 - - 4.576- 11.800 3.923 7.877

Jubilea 16.376 - - 4.576- 11.800 3.923 7.877

2.2.3 Overige

voorzieningen

13.065 - 2.592- 10.473- - - -

Onderhoud 13.065 - 2.592- 10.473- - - -

29.441 - 2.592- 15.049- 11.800 3.923 7.877

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 12.309 7.598

2.4.7.1 Loonheffing 49.218 44.827

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 7.246 23.011

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 56.464 67.838

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 15.441 13.177

2.4.9 Overige kortlopende schulden 119 20.188

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 45.947 42.256

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 8.306 -

2.4.10 Totaal overlopende passiva 54.253 42.256

Totaal kortlopende schulden 138.586 151.058

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2017 31 december 2016
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Het bestuur heeft een huurovereenkomst afgesloten met Ricoh voor het gebruik van een kopieerapparaat. De

overeenkomst heeft een looptijd van 60 maanden en loopt in 2019 af. Het jaarbedrag is ongeveer € 21.604,56

Het bestuur heeft een schoonmaakovereenkomst met CWK Service. De overeenkomst loopt tot 31-12-2018

De aanneemsom voor de uitvoering van de werkzaamheden bedraagt ongeveer € 35.000,- per jaar incl. btw.

Het bestuur heeft een overeenkomst met Nuon voor de levering van elektriciteit. De overeenkomst loopt

tot 31-12-2018 en betreft een bedrag van ongeveer € 12.000,-

Het bestuur had van 1-1-2017 tot 1-1-2018 een overeenkomst met Nuon voor de levering van gas. Het

betrof een bedrag van ongeveer €11.000.

Het bestuur is lid van de vereniging van eigenaren van het gebouw waarin ze is gehuisvest. De jaarlijkse

bijdrage bedraagt op dit moment €15.945,-. Medio 2018 zal het meerjarenonderhoudsplan van de VVE

worden geactualiseerd. De jaarlijkse bijdrage zal naar aanleiding hier van mogelijk worden bijgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

N.v.t. - -

- -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.554.893 1.508.206 1.478.926

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 53.627 97.606 77.286

Totaal rijksbijdragen via OCW 1.608.520 1.605.812 1.556.212

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 62.480 - 58.303

Totaal rijksbijdragen 1.671.000 1.605.812 1.614.515

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 14.146 - 12.623

14.146 - 12.623

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.5.1 Verhuur 186.081 173.355 129.734

3.5.3 Schenking - - 1.000

3.5.5 Ouderbijdragen 70.570 87.000 100.726

3.5.6 Overig 44.733 30.000 24.615

301.384 290.355 256.074

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.061.267 984.146 944.846

4.1.1.2 Sociale lasten 231.148 214.351 215.721

4.1.1.3 Pensioenlasten 136.031 126.145 106.688

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.428.446 1.324.643 1.267.255

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.576- - 1.638

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 101.767 - 62.202

4.1.2.3 Overig 34.616 35.500 81.470

4.1.2.4 Scholing/opleiding 8.120 15.000 17.874

4.1.2 Overige personele lasten 139.926 50.500 163.184

4.1.3 Af: Uitkeringen 89.470- - 29.749-

1.478.902 1.375.143 1.400.690

Realisatie Realisatie

2017 2016

24 22Aantal FTE ultimo (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.2.2.1 Gebouwen 70.475 - 71.788

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 29.326 97.200 29.864

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 10.387 11.361 11.018

110.188 108.561 112.670

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.3.1 Huur 1.073 - 4.608

4.3.3 Onderhoud 20.721 21.019 161.106

4.3.4 Water en energie 30.226 40.601 44.146

4.3.5 Schoonmaakkosten 49.666 37.706 41.590

4.3.6 Heffingen 1.826 1.690 6.552

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 10.473- 13.046 25.335-

4.3.8 Overige huisvestingslasten 17.609 19.167 51.527

110.648 133.229 284.192

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 126.658 90.600 99.801

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 2.604 4.000 1.785

4.4.2.2 Leermiddelen 32.575 38.700 30.485

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 35.179 42.700 32.270

4.4.4 Overig 70.789 128.224 37.203

232.626 261.524 169.274

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.420 -

Accountantslasten 2.420 -

De accountantslasten van 2016 zijn in de jaarrekening voorgaand jaar niet nader gespecificeerd.

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

5.1 Rentebaten - - 162

5.5 Rentelasten 39- - 1.713-

39- - 1.552-
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm

Statutaire

zetel

Code

activiteit

Vereniging van Eigenaars gebouw Piet Mondriaan Vereniging Abcoude 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam M. Koomen J. Streumer O. Staal *V.L. Mulder

Functiegegevens

Directeur

Adjunct

Directeur

Adjunct

Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-31/1 1/8-31/12 1/1-31/10

Omvang dienstverband in FTE 0,8 0,8 0,6 0,93

Gewezen topfunctionaris j/n n n n j

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j j j j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 55.244 4.883 9.964 0

Beloningen betaalbaar op termijn 8.337 548 1.601 1.351

Subtotaal 63.581 5.431 11.565 1.351

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 85.600 7.270 26.911 82.880

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 63.581 5.431 11.565 1.351

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/8-31/12 nvt

Omvang dienstverband 2016 in FTE 0,8 0,8 nvt

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 48.210 13.352 nvt

Beloningen betaalbaar op termijn 6.837 1.861 nvt

Totaal bezoldiging 2016 55.047 15.213 nvt

* V.L. Mulder heeft in 2017, tot en met oktober levensloop opgenomen. De uitbetaling van levensloop is geen onderdeel van de WNT.

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 107.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stg. Primair onderw. Mondriaan Abcoude van toepassing is.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m12 (bedragen in €)

Naam A. van der Zaag

Functiegegevens
Interim-

Adjunct

Directeur

Klenderjaar 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar

(aanvang-einde) 1/2-31/7

Aantal kalendermaanden functievervulling in

het kalenderjaar 6

Maximum uurtarief dat geldt voor het

kalenderjaar 176

Individueel toepasselijk maximum voor

betreffende periode 147.000

Individueel toepasselijk maximum gehele

periode kalendermaand 1 t/m 12 147.000

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum

uurtarief j/n, €.. ja, €100,-

Bezoldiging in de betreffende periode 55.600

Totale bezoldiging gehele periode

kalendermaand 1 t/m 12 55.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 55.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

H. Koldewee voorzitter

C. Blom secretaris

J. Tas (tot 1-8-2017)

penning-

meester

N.W. Veenman

penning-

meester

C.A. van der Linden lid

S. Korthals Altes-Beste lid

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

54.126€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- M. Koomen

- O. Staal

Toezichthouder:

- H. Koldewee

- C. Blom

- N.W. Veenman

- C.A. van der Linden

- S. Korthals Altes-Beste
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41843

Naam instelling Stg. Primair onderw. Mondriaan Abcoude

KvK-nummer 30248500

Statutaire zetel Gemeente Abcoude

Adres Broekzijdselaan 46a

Postadres

Postcode 1391XL

Plaats Abcoude

Telefoon 0294-281900

E-mailadres directie@obspietmondriaan.nl

Website www.obspietmondriaan.nl

Contactpersoon

Telefoon 0294-281900

E-mailadres directie@obspietmondriaan.nl

BRIN-nummers 18IQ Piet Mondriaan
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Overige gegevens

Controleverklaring
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