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Voorwoord 

 

Een bewogen jaar was 2020. Een jaar waarin de coronacrisis de hele wereld op zijn kop zette. Persoonlijk leed 
en onzekerheid deden ons beseffen hoe kwetsbaar en afhankelijk we als mensen zijn. Het was ook een jaar 
waarin de medewerkers en bestuurders van onze stichting hun veerkracht hebben getoond. Zij zijn in staat 
geweest om snel te reageren en zich aan te passen aan veranderende (werk)omstandigheden. Navigeren in 
een crisis vraagt veel. Nog meer dan ooit is vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. De 
organisatie is trots op hoe zij hiermee omgegaan zijn en hebben bijgedragen aan een goed en kwaliteitsvol 
(thuis)onderwijs. Trots zijn wij ook op alle ouders die enorm hebben bijgedragen aan goed thuisonderwijs. 
 
Het jaar 2020 vroeg om een wendbare organisatie met aanhoudende focus op onderwijs. De huidige crisis laat 
zijn sporen na en de vraag is hoe de toekomst er precies uit komt te zien. Sommige veranderingen, zoals meer 
thuiswerken en online vergaderen, minder reizen, inzet op de ontwikkeling van ICT en het gebruik van 
technologie, zullen onze manier van werken ongetwijfeld blijvend veranderen.  
 
Hebben de schoolsluitingen in 2020 tot ingrijpende onderwijsachterstanden geleid, is momenteel de centrale 
vraag die Nederland aan ons onderwijs stelt. Om dit goed te kunnen beoordelen zal “goed meten” een eerste 
vereiste zijn. Vervolgens zullen na deze metingen, daar waar nodig, de juiste interventies moeten plaatsvinden. 
De eerste “metingen” zijn hoopvol. De achterstanden blijken niet onoverbrugbaar en gelukkig slechts aanwezig 
bij een beperkt aantal leerlingen. Met extra aangevraagde subsidies werden deze achterstanden in 2020 en 
worden deze in 2021 gedegen en voortvarend aangepakt. Deels met eigen medewerkers en deels met externe 
ingehuurde deskundigen.  
 
De financiën van onze stichting zijn op orde en de directie is gemandateerd om binnen de meerjarenbegroting 
investeringen te doen die het onderwijs daadwerkelijk ten goede komen. Een onderbouwde verantwoording 
kunt u lezen in hoofdstuk 11. 
 
Goed onderwijs kan niet zonder goede ondersteuning. Gelukkig zijn wij met het gegeven dat wij veel aan de 
werkdrukvermindering van de leerkrachten hebben kunnen doen middels ondersteunend personeel. Maar dit 
blijft een punt van zorg. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.  
 
Belangrijk in dit verband is ook de ondersteuning op onderwijskundig gebied; te denken valt aan intern 
begeleiders, onderwijsassistenten, remedial teachers en externe specialisten. Zij geven veel gerichte hulp aan 
(zorg)leerlingen. Opvallend hierbij is het grote aantal vakdocenten op de obs Piet Mondriaan die het onderwijs 
in Engels, drama, dans, gymnastiek en HVO een enorme positieve impuls geven.  
 
In de directie van onze school verwelkomden wij in mei 2020 een nieuwe directeur. Na vertrek in december 
2019 van enige bestuursleden mochten wij nieuwe bestuursleden verwelkomen. Er staat weer een prima team; 
complementerend qua achtergronden en maatschappelijke verworvenheden. En allen onbezoldigd in de traditie 
van onze stichting. Zij stellen zich voor in hoofdstuk 2. Veel dank is verschuldigd aan onze oud-directeur en de 
oud-bestuursleden. Zij hebben op een zeer betrokken wijze bijgedragen aan kwaliteitsvol onderwijs in Abcoude. 
 
Het postcorona tijdperk gloort. Hoe de wereld er na de pandemie precies uitziet, weten we nog niet. Wel laten 
ervaringen na vorige pandemieën en andere ingrijpende wereldwijde gebeurtenissen zien dat mensen snel hun 
normale leven weer willen oppakken. Dat geldt vast ook voor het onderwijs., maar dat betekent tegelijktijdig dat 
zij niet op haar lauweren kan rusten. In tegendeel, er is veel werk te verzetten. Samen aan de slag. 
  
 
Bestuur van de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude 
Abcoude, juni 2021 
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1.0 Juridische structuur 

De Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een bestuur 
bestaande uit vrijwillige bestuurders, die in een open procedure geselecteerd worden op hun achtergrond en 
kwaliteit.  
 
De stichting is opgericht op 4 november 2008. 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 18IQ. 
 
 
Code goed bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude 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. Notulen van bestuursvergaderingen worden eveneens op de website van de school 
gepubliceerd.  
 
Het bestuur heeft gekozen voor het model met vrijwillige bestuursleden die een beperkte vergoeding ontvangen. 
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste bestuursvergoeding van  
€ 400,- per jaar. 
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2.0 Samenstelling en werkwijze bestuur 

Het bestuur van De Stichting Primair onderwijs Mondriaan bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend 
deel. Toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en op het 
functioneren van de organisatie. Zij zijn klankbord en adviseur van de uitvoerende bestuursleden en bewaken 
kritisch en onafhankelijk functioneren. Er is een toezichthoudend bestuurslid met het taakaccent 
onderwijsinhoud en -organisatie en een met het taakaccent financiën. De uitvoerende bestuursleden zijn 
verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, voor het besturen van de organisatie, 
voor het adequaat functioneren van de organisatie en voor het geven van richting door het vaststellen van het 
strategisch beleid en het stellen van heldere doelen. Zij fungeren als klankbord en adviseur van de directie.  
Het uitvoerend bestuur kende de volgende leden: secretaris, penningmeester en drie leden met specifieke 
taakaccenten. 
 
In de statuten, laatstelijk verleden in maart 2019, is ook vastgelegd op welke wijze de bestuursleden worden 
benoemd en op voordacht van welke geleding. Formele bekrachtiging vindt plaats door de gemeenteraad van 
de gemeente De Ronde Venen op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs. 
 
In dit verband is het goed om ook de verstandhouding met de Medezeggenschapsraad te benoemen. Middels 
een waardevolle dialoog met hen weten het bestuur en de directie steeds weer goede vervolgstappen te zetten.  

2.1 Samenstelling bestuur en directie 

 
In 2020 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 en 
toezichthoudend 
lid 

De heer B. Plant 
(Berend) 

01-02-2019 (vanaf 01-01-2020 voorzitter) 
01-02-2023 

Secretaris  Mevrouw drs. C.A. van Reedt Dortland 
(Caroline) 

01-01-2020 
01-01-2024 

Penningmeester  De heer N.W. Veenman  
(Nico) 

01-01-2017 
01-01-2022 (tweede termijn) 

Lid Mevrouw drs. C. A. van der Linden MSc 
(Corien) 

01-01-2015  
01-01-2023 (tweede termijn) 

Lid Mevrouw dr. C. Blom  
(Corrien) 

01-01-2017 
01-01-2025 (tweede termijn) 

Lid De heer P. Roelofs 
(Peter) 

01-01-2020 
01-01-2024 

Toezichthoudend 
lid 

De heer drs. H. W. M. Jansen  
(Hans)  

01-01-2020 
01-01-2024 

 
Overzicht bestuursleden en hun taakaccenten 
 
De heer B. (Berend) Plant, voorzitter en toezichthoudend lid 
Achtergrond en ervaring: Heb mijn hele leven in het onderwijs gezeten. Ben begonnen als leraar, werd na vijf 
jaar “hoofd der school” en begon in de jaren ’90 een eigen bureau voor interim-management.  
In die hoedanigheid actief geweest in alle vormen van onderwijs. Altijd als leidinggevende. Tenslotte ook 
bestuurder geweest in een grote scholengroep. Studeerde geschiedenis en onderwijskunde. 
Sinds twee jaar gepensioneerd. 
Nevenfuncties: voorzitter van de Open Golfclub Olympus, voorzitter van Stichting Erf Abcoudermeer, voorzitter 
VvE paviljoen Dans, Adviseur bij de realisatie van het sporthuis Abcoude. 
Taakaccent binnen het bestuur: externe vertegenwoordiging bestuur, juridische vraagstukken, 
organisatievraagstukken, gesprekkencyclus directie. 
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Mevrouw drs.  C.A. (Caroline) van Reedt Dortland, toezichthoudend lid, secretaris 
Achtergrond en ervaring: Na een studie Geschiedenis en Journalistiek ruim vijftien jaar werkzaam geweest bij 
verzekeraar Delta Lloyd, zowel in managementfuncties als in professionele (communicatie)rollen.  
Thans: De afgelopen twee jaar werkzaam als Directeur Communicatie voor groen chemiebedrijf Avantium.  
Nevenfuncties: -  
Taakaccent binnen het bestuur: communicatie, organisatievraagstukken 

 
De heer N. (Nico) Veenman, penningmeester 
Achtergrond en ervaring: 28 jaar werkzaam geweest bij IBM, wisselend in professionele en 
managementfuncties. Daarna 6 jaar als interimmanager bij de Postbank en KPN. 15 jaar eigenaar van een ICT-
bedrijf geweest. Ook praktijk gevoerd als mediator. Financiële ervaring d.m.v. opleidingen, 
PDB, MBA, SPD, praktijkervaring middels vele penningmeesterschappen. 
Thans: Gepensioneerd. 
Nevenfuncties: Lid wijkcomité “InVinkeveen”, lid Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude, medeorganisator 
Jaarlijks 55+ tennistoernooi; vertrouwenspersoon voor basisschool de Schakel te Vinkeveen. 
Taakaccent binnen het bestuur: Financiën en ICT. 
 
Mevrouw drs. C. A. (Corien) van der Linden MSc, lid 
Achtergrond en ervaring: studeerde Communicatiewetenschap en Onderwijskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Thans: Werkt ruim 30 jaar als (wetenschappelijk) onderzoeker in de onderwijssector - met als focus primair 
Onderwijs - en in de culturele sector. Heeft veel kennis van basisonderwijs en Passend onderwijs en beschikt 
over een groot netwerk in de onderwijssector. 
Nevenfuncties: - 
Taakaccent binnen het bestuur: onderwijszaken, gesprekkencyclus directie. 
 
Mevrouw dr. C. (Corrien) Blom, lid 
Achtergrond en ervaring: ong. tien jaar ervaring als beleidsadviseur bij de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen, daarvoor werkzaam als onderzoeker en docent taalwetenschap aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam en als taaltrainer/communicatieadviseur. 
Thans: Werkzaam als programmamanager beleid bij de Nederlandse Taalunie te Den Haag. 
Nevenfuncties: - 
Taakaccent binnen het bestuur: beleid en processen algemeen; communicatie. 
 
De heer P. (Peter) Roelofs, lid 
Achtergrond en ervaring: bijna 35 jaar werkzaam op het terrein van wonen en ruimtelijke ontwikkeling, dit vanuit 
verschillende rollen: zelfstandig adviseur, ambtenaar en manager/directeur bij woningcorporaties. 
Thans: Werkzaam als directeur-bestuurder bij een woningcorporatie tot juni 2020, daarna gepensioneerd. 
Nevenfuncties: geen 
Taakaccent binnen bestuur: huisvesting en Vereniging van Eigenaren 
 
De heer drs. H.W.M. (Hans) Jansen, toezichthoudend lid 
Achtergrond en ervaring: Na studie econometrie 25 jaar werkzaam geweest in de financiële sector en zakelijke 
dienstverlening, zowel in professionele als managementfuncties.  
Thans: De afgelopen 11 jaar werkzaam als bestuurder in de onderwijssector, waarvan de laatste paar jaar als 
interim-bestuurder: Lid College van Bestuur a.i. Hogeschool Inholland (tot 1-8-2020), Lid College van Bestuur 
a.i. Openbaar Onderwijs Groningen (vanaf 1-9-2020). Accent op portefeuille bedrijfsvoering. Bestuurlijke 
ervaring in zowel de PO-, VO-, MBO- als HBO-sector. 
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht 113 Zelfmoordpreventie; lid Raad van Commissarissen 
Supermarktfonds.nl (commercieel vastgoedfonds).  
Taakaccent binnen het bestuur: toezicht met nadruk op de financiële bedrijfsvoering. 
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Samenstelling directie van obs Piet Mondriaan 
 

Directeur Mevrouw M. Koomen RDO (Martine) Tot 01-05-2020 

Directeur Mevrouw drs. J Toering-Erenst RDO (Judith) 01-05-2020 - heden 

Directeur Financiën en Beheer De heer H.F.O. Staal RDO (Otto) 01-09-2018 - heden 

 
 
Organisatiestructuur 
 
Het bevoegd gezag van de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude 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 (2018-2022), dat is vastgesteld op 23-05-2018 en gewijzigd op 29-11-2018, 
zijn er mandaten verstrekt aan de directeur en submandaten aan de directeur Financiën & Beheer. 
 
Met de kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co vormen wij het Kindcentrum Piet Mondriaan. In hoofdstuk 8 
wordt dit uitgebreid toegelicht. 

2.2 Bestuursvergaderingen in 2020 

 
Het bestuur heeft - in aanwezigheid van de directie - zes keer regulier vergaderd in 2020. 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. 
 
Belangrijke agendapunten 2020 
 

● Voortgang werving- en selectieprocedure 
● Splitsing groep 5-6 
● Staking 30 en 31 januari 2020 (reacties, leerpunten voor de toekomstige stakingen)  
● Ontslag leerkracht per 2 februari 2020 
● Verklaring kascommissie 
● Jaarverslag Vereniging van eigenaren Piet Mondriaangebouw 
● Voortgangsgesprekken directie 
● Management rapportage 
● Aanstelling nieuwe directeur 
● Teamontwikkelplan 
● Begrip Schoolweging  
● Voortgang schoolplan (procesdocument)  
● Protocol datalekken  
● Veiligheidsplan (herzien) 
● Beleid kleuterverlenging/versnelling (herzien)  
● Formatie voorstel in FTE 
● Proces bestuursverslag (financieel en inhoudelijk) 
● Voorstel aanpak heropenen van de school 
● Formatie 2020-2021 
● Veiligheidsplan  
● Opbrengsten  
● Checklist onderwijskwaliteit 
● Evaluatie taken bestuur en evaluatie functioneren bestuur 
● Veiligheidsplan (protocol gescheiden ouders en AVG en thuisonderwijs volgen in het najaar) 
● Checklist onderwijskwaliteit 
● Toelichting proces schoolgids en kleutergids 2020-2021 
● Toelichting proces schoolplan 
● Geplande investeringen: Touchscreens (juli 2020) en nieuwe Rekenmethode Wereld in Getallen 
● Voortgang Bestuurs- en jaarverslag 2019/ accountant 
● Transitie OOP en Directie n.a.v. nieuwe CAO-PO 
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● Aflopen eerste benoemingstermijn bestuursleden Nico en Corrien 
● Schoolplan 2020-2024 
● Evaluatie jaarplan 2019-2020 
● Jaarplan 2020-2021 
● Afspraken in tijden van corona 
● Transitie OOP en Directieleden n.a.v. nieuwe CAO-PO/ functieomschrijvingen/PMR 

 
Dit zijn de belangrijkste besluiten die het bestuur in het jaar 2020 genomen heeft 
 

● Samenstelling afvaardiging bestuursleden voor voeren van voortgangsgesprekken met directie. 
● Evaluatie functioneren nieuwe bestuur  
● Presenteren Teamontwikkelplan 
● Inlichten van MT, team en ouders over vertrek directeur Martine Koomen 
● Stappenplan wervings- en selectieproces uitwerken  
● Procedure intern- en extern uitrollen als profiel bekend is. 
● Aanpassen conceptbrief aan ouders inzake splitsen klassen  
● MR informeren dat het besluit dat groepen gesplitst worden is genomen en communicatieplan 
● Leerlingenpopulatie toelichten 
● Schoolplan uitwerken 
● Feedback en feed forward met uitvoerend bestuur 
●  in- en uitschrijven bij KvK per 01-01-2020 
● De directie kan voor vragen met betrekking tot klachten bij de bestuursleden Corien en Peter terecht. 

Kwesties t.a.v. communicatie, organisatie en personeel kunnen worden voorgelegd aan Corien, 
Caroline en Corrien. 

● Bespreken van scenario interim-periode 
● Bureau ScoliX inhuren voor de begeleiding van het proces werving en selectie nieuwe directeur 
● Vaststelling checklist interne audit 
● Kwaliteitsbeleid is vastgesteld  
● Begroting 2020-2025 is vastgesteld  
● Bestuur besluit tot decharge van oud-bestuursleden H. Koldewee en S. Beste 
● Besluit 0,2 fte extra uit de werkdrukgelden in te zetten ter ondersteuning 
● Besluit nemen over voeren voortgangsgesprekken en aanstellen directeur door toezichthoudend 

bestuurslid en uitvoerend bestuurslid.  
● Communicatieplan maken ten behoeve van benoeming nieuwe directeur en interim-directeur 
● Nader bekijken resultaten team ontwikkel plan 
● Vaststelling en goedkeuring Schoolplan 
● Vaststelling en goedkeuring Veiligheidsplan 
● Vaststelling en goedkeuring Protocol datalekken 
● Proces bestuursverslag wordt aangepast en opgenomen in de jaarplanning 
● Vaststelling en goedkeuring beleid kleuterverlening/versnelling 
● Vaststelling Burgerschap Plan  
● Vaststelling Veiligheidsplan 
● Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 
● Vaststelling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
● Vaststelling Formatieplan 
● Vaststelling informatiebeveiligings- en privacy beleid 
● Vaststelling privacyverklaring voor website/schoolgids 
● Frequentie en agenda bestuursvergaderingen afspreken 
● Aanstellen drie nieuwe bestuursleden 
● Opstellen huishoudelijk reglement 
● Vaststelling verbetering verkeersbeleid rondom school 
● Vaststelling evaluatieverslag 
● Vaststelling schoolgids 2019-2020 & kleutergids 2019-2020 
● Vaststelling aannamebeleid 
● Vaststelling toekomst obs Piet Mondriaan d.m.v. splitsing groepen 5-6  
● Vaststelling formatieplan: salariëring directie & OOP 
● Vaststelling Management Rapportage   
● Vaststelling financiële reserves  
● Vaststelling bestuursreglement, inclusief profielen voor bestuursleden en professionaliseringsagenda  
● Beleid school-video interactie (SVIB) 
● Vaststelling protocol social media 
● Vaststelling/goedkeuring begroting 2020-2025 

 
Een afvaardiging van het bestuur is in 2020 tweemaal aanwezig geweest bij een vergadering van de 
medezeggenschapsraad (MR) ter overleg en wederzijdse ontmoeting. Daarnaast heeft de voorzitter van het 
bestuur de MR meermalen geïnformeerd over voor de MR relevante zaken. Volledigheidshalve wordt hier 
opgemerkt dat ook de voorzitter van de MR diverse malen contact heeft gezocht met het Stichtingsbestuur. 
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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. 
Ons motto bij deze visie luidt “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. Uitgangspunt daarbij is “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 aan: 

1. 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 
Kindcentrum (KC). De schoolorganisatie heeft een goede samenwerking en neemt proactief initiatieven 
met de partnerorganisaties in het KC.  
 

2. Visie op 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: zelfstandig werken, effectieve instructie, effectieve 
leertijd, goede klassenorganisatie (voorbereiding en administratie) en effectieve inrichting van het 
klaslokaal. 

 
Kernactiviteiten 
 
Op obs Piet Mondriaan zijn wij voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde omgeving 
van leraren met hun leerlingen er uit 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. 
 
 
Vakonderwijs 
 
Eigen middelen en subsidies worden ingezet om vakonderwijs te financieren, zoals Engels, gymnastiek, 
humanistische vormingsonderwijs, dans, drama en muziek. Zie ook 7.3 van dit jaarverslag. 
 
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 
 
De samenleving komt regelmatig met vraagstukken naar de school. Dat vraagt veel van bestuur en 
medewerkers. Allereerst speelt de primaire afweging: welke zaken zijn des schools. Nadat dit helder is en 
zaken bestempeld worden als zodanig, 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 totaal aantal leerlingen is in 2020 gestegen met 11 leerlingen. Formatief geeft dit geen problemen, 
aangezien er vanaf augustus 2020 gewerkt wordt met 16 groepen in plaats van 15. Zo is tijdig en weloverwogen 
ingespeeld op deze te verwachten groei.  

 

Reguliere teldatum 4 t/m 7-jarigen 8 t/m 12-jarigen Totaal 

01-01-2020 199 186 385 

01-10-2019 194 180 374 

01-10-2018 186 191 377 

01-10-2017 169 196 365 

 
Op 1 oktober is jaarlijks de reguliere teldatum in het onderwijs. Een drietal opmerkingen. 

- Op 1 oktober zijn nog niet alle ingeschreven leerlingen voor dat schooljaar aanwezig. Een aantal 
stroomt later in op het moment dat zij vier jaar worden.  

- Zij-instromende leerlingen starten vaak bij de start van het schooljaar. In schooljaar 2020-2021 is voor 
een kleine groep zij-instromers in diverse groepen nog ruimte. 

- Alle schoolverlaters, voornamelijk leerlingen gezeten in de groepen 8, hebben de school in de 
zomervakantie verlaten om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan. Deze leerlingen zijn in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regels uitgeschreven. 

  
De officiële van gemeentewege verstrekte leerlingenprognoses lieten in de periode 2018-2021 een daling in de 
leerlingenaantallen voor onze school zien. Onze verwachting voor de komende jaren ligt anders vanwege 
diverse redenen.  

- Verhoudingsgewijs groeit de laatste jaren het aantal vierjarigen bij ons en daarmee de groep 4 tot 7-
jarigen.  

- De oplevering van nieuwbouwhuizen in Abcoude en de positionering van onze school binnen Abcoude.  
- De verdere implementatie van het Kind Centrum. Hiermee bieden wij ouders een ander pakket dan de 

scholen om ons heen. 
- Nadat in schooljaar 2020-2021 een extra groep start (16e groep) is gestart is er enige ruimte voor zij-

instromers in de bovenbouw. 
- En niet in de laatste plaats een (ongevraagd) predicaat “goed” toegekend door de onderwijsinspectie. 

Om de eventuele verdere groei van de leerlingenaantallen en de daarbij behorende aanname van leerlingen 
goed te implementeren zijn met Bestuur en Medezeggenschapsraad afspraken gemaakt, die ook in de 
schoolgids worden weergegeven.  
 
Op reguliere teldatum van 1 oktober 2020 waren er 385 leerlingen ingeschreven. Op grond van dit 
leerlingenaantal heeft de Rijksbekostiging plaatsgevonden. Tevens kon een beroep gedaan worden op extra 
gelden van het Rijk voor vier instromende leerlingen met een andere culturele achtergrond; het betrof hier 
subsidies voor het eerste en twee jaar. 
 

 
 

2020 de sterrenmuur (week tegen het pesten) 
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4.2 Ouders en verzorgers 

 
Vijf-gelijke-schooldagen-model 

 
Onze school kent al sinds 2015 het vijf-gelijke-schooldagen-model. Dit bevalt uitstekend. Vooralsnog zijn er 
bevindingen van onderwijskundig en/of organisatorisch aard die tot een heroverweging leiden. 
 
Ouderbetrokkenheidsonderzoek en actiepunten 
 
Het laatste ouderbetrokkenheidsonderzoek is van november 2017. De ouders geven in dit onderzoek een 
rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10; onze school ontving toen een 8,1. De bevindingen van het onderzoek 
zijn gedeeld met de leden van de medezeggenschapsraad, het bestuur en het schoolteam. Aansluitend zijn 
actiepunten geformuleerd. 
 
Het onderdeel ouderbetrokkenheid scoorde het laagst in deze enquête. De ouderbetrokkenheid willen wij 

positief stimuleren. Ook kwam naar voren dat ouders niet geheel bekend zijn met de speerpunten van de 

school. Nieuwe onderzoeken rond tevredenheid voor ouders, leerlingen en medewerkers zijn gepland voor 

voorjaar 2021.  
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5.0 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

 
De bewaking van de onderwijskwaliteit is vanzelfsprekend continu een punt van aandacht voor het bestuur. Wij 
werken aan de hand van de Checklist Kwaliteit die voor het bestuur is 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 op de checklist 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 Jaarplanner, die door de directie opgesteld is en die eraan bijdraagt om op bestuursniveau 
cyclisch te werken. Deze jaarplanner is onderverdeeld in diverse vaste onderdelen: algemeen, 
onderwijskwaliteit, werkgeverschap, stakeholders management, intern functioneren, bedrijfsvoering en nieuw 
beleid.  
 
 
Bezoek van de onderwijsinspectie 
 
In oktober 2019 hebben wij het predicaat GOED ontvangen van de onderwijsinspectie. De inspecteur van het 
onderwijs gaf aan dat de kwaliteitszorg staat als een huis, en dat de kwaliteitszorg en -cultuur elkaar 
versterken.   
De cultuur op school en in de klas is gericht op leren en ontwikkelen. Tevens wordt in het rapport beschreven 
dat de samenwerking binnen de school en binnen de stichting de kracht is van dit succes. 
 
 
Opbrengsten centrale eindtoets  
 
In 2019 is de centrale eindtoets gemaakt op het niveau dat past bij de leerling populatie en capaciteiten van de 
obs Piet Mondriaan. Hieronder een overzicht van de resultaten van centrale eindtoets vanaf 2016. In 2020 is er 
door corona-maatregelen geen centrale eindtoets afgenomen. 
 

Het schooladvies, dat in december 2019 aan de groep acht leerlingen is gegeven, is in 2020 bindend 
geweest voor de stroomstroom naar het VO. 
 

Jaar obs Piet Mondriaan Landelijk gemiddelde Verschil 

2020 - - - 

2019 538,8 535,7 + 2,3 

2018 537,6 534,9 + 2,7 

2017 538,9 535,1 + 3,8 

2016 535,1 534,5 + 0,6 

 
Op school- en groepsniveau wordt er cyclisch gewerkt. De resultaten worden op schoolniveau per half jaar in 
kaart gebracht en geëvalueerd, zowel in het team als op bestuursniveau. Deze aanpak continueren we. De 
leerkrachten werken volgens het PDCA (Plan, Do Check en Act) model.  
 
 
Speerpunten voor 2020-2021  
 
Op school- en groepsniveau wordt er cyclisch gewerkt. De resultaten worden op schoolniveau per half jaar door 
de intern begeleiders in kaart gebracht en gemonitord. De leerkrachten evalueren per half jaar het 
onderwijsprogramma.  
De leerkrachten werken hierbij volgens het PDCA (Plan, Do Check en Act) model. Dit model wordt ook ingezet 
op groeps- en lesniveau. De leerkrachten verzamelen data en handelen hiernaar in de dagelijkse lespraktijk.  
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 Om de instructievaardigheden van de leerkrachten verder te versterken werken we in de groepen 3 t/m 
8 met het model voor Expliciete Directe Instructie (EDI). In 2020 heeft het team twee trainingen gevolgd 
onder leiding van een externe deskundige om zich te bekwamen in de juiste uitvoering van het model. 
Het EDI-model vormt de basis van alle instructies die in de groepen worden gegeven en door dagelijkse 
toepassing van het model groeien de leerkrachten in hun bekwaamheid.  

 In 2020 is de ambitie uitgesproken om ons leesonderwijs verder te verbeteren en een uitdagende 
leesomgeving te creëren. Een leerteam lezen is ingericht om deze ambitie verder vorm te geven. Onder 
leiding van de leesspecialist wordt ingezet op leesbevordering in alle groepen. Daarnaast wordt het 
voortgezet technisch lezen onder de loep genomen en zal een verbeteraanpak volgen en mogelijk in 
het volgende schooljaar 2021-2022 de aanschaf van een nieuwe methode voor voortgezet technisch 
lezen. De vernieuwde aanpak voor begrijpend lezen waarmee in 2019 een begin is gemaakt, wordt 
voortgezet en verdiept. In deze aanpak ligt de nadruk meer op de inhoud van de tekst in plaats van op 
de leesstrategieën. Leerlingen worden aangezet om teksten actief te lezen m.b.v. leidende vragen en 
hulpvragen en bespreken deze vragen in drietallen. Zwakke leerlingen doen dit onder begeleiding van 
de leerkracht waarbij de leerkracht de aanpak van een tekst voordoet door te ‘modellen’. De strategieën 
worden geoefend in aparte strategielessen. Twee leerkrachten hebben nascholing gevolgd op het 
gebied van begrijpend lezen en nemen het team mee in de juiste uitvoering van de vernieuwde 
aanpak     

 Na gedegen voorbereiding in 2019 is onder leiding van onze rekenspecialist in 2020 overgegaan tot de 
aankoop van een nieuwe rekenmethode. Na diverse voorbereidende en ondersteunende activiteiten is 
de methode Wereld in Getallen vanaf augustus 2020 ingevoerd in alle groepen. Belangrijk in dit 
verband waren de studiedagen met externe deskundigen. Een leerteam onder leiding van de 
rekenspecialist draagt zorg voor een goede implementatie van Wereld in Getallen.  

 In schooljaar 2020-2021 is voor het tweede jaar gewerkt met de geïntegreerde lesmethode Blink voor 
wereldoriëntatie. De leerlingen worden in deze methode uitgedaagd de wereld te ontdekken en een 
onderzoekende houding aan te nemen. Met de methode wordt gericht gewerkt aan 21ste-eeuwse 
vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief, probleemoplossend en kritisch denken en 
digitale geletterdheid. Een leerteam bestaande uit leerkrachten uit de midden- en bovenbouw houdt 
zich in schooljaar 2020-2021 bezig met de verdere implementatie van Blink.   

 Op het gebied van sociaal-emotionele vorming wordt door een leerteam onder leiding van de 
gedragsspecialist gewerkt aan de verdere afstemming van het werken met Zien!  in school. Zien! is het 
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele vorming waarbij op basis van de signaaldimensies 
welbevinden en betrokkenheid  en vijf vaardigheidsdimensies in kaart wordt gebracht hoe leerlingen 
functioneren op sociaal-emotioneel niveau. Het systeem brengt de ontwikkelbehoefte van de groep en 
van de individuele leerling in beeld op basis waarvan een groepsplan gedrag wordt gemaakt en zo 
nodig handelingsplannen voor individuele leerlingen.   

 FocusPO wordt ingezet voor de halfjaarlijkse evaluatie van de cito-resultaten en om te analyseren in 
hoeverre het onderwijsaanbod passend is geweest.  

 Tot tevredenheid en succes is gewerkt met leerteams voor rekenen, lezen, sociaal-emotionele vorming 
en wereldoriëntatie. 

 
Vanwege de coronamaatregelen in 2020 is het tempo waarmee aan de speerpunten gewerkt kon worden, 
langzamer geweest dan in een normaal jaar. Dit betekent dat de speerpunten ook in schooljaar 2021-2022 nog 
aandacht behoeven en dat de geformeerde leerteams blijven bestaan. 
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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 Focus PO om de school- en groepsopbrengsten te analyseren. De 
opbrengsten van de midden- en de eindtoetsen worden besproken in team- en bestuursvergaderingen en in de 
groepsbesprekingen van de leerkracht met de intern begeleider.   

6.2 Onderwijsmethodes 

 
Een overzicht van de aanschaf van leermethodes vanaf 2018: 

- Vanaf het schooljaar 2018-2019 werkt de hele school met de taalmethode Staal.  
- Bij de groepen 1 en 2 is in 2018 gestart met de nieuwe methode Sil. Om de implementatie van deze 

methode goed te laten verlopen zijn naast de materialen van de methode drie touchscreens 
aangeschaft, zodat nu alle kleutergroepen van deze digitale ondersteuning gebruik kunnen maken. 

- De nieuwe methode Blink is gekozen en direct ingevoerd in schooljaar 2019-2020 voor alle leerjaren 
vanaf groep 5. Omdat deze methode veel eisen stelt aan de digitale infrastructuur zijn voor alle groepen 
extra chromebooks aangeschaft. Dit laatste bracht in veel voordelen tijdens de Lock down. 

- In schooljaar 2020 is een nieuwe rekenmethode Wereld In Getallen aangeschaft. Een werkgroep onder 
leiding van onze rekenspecialist heeft voor een grondige voorbereiding gezorgd. Voorts zijn op 
studiedagen bij regelmaat dagdelen ingevuld met externe deskundigheid rond deze methode. 

Ook voor de komende jaren staan methodevervangingen gepland. Een overzicht is opgenomen in de 
meerjarenbegroting onder investeringen. Voor drie methode is gereserveerd: methode sociaal emotionele 
ontwikkeling, methode technisch lezen en een methode studievaardigheden. 

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 2020 zijn 60 chromebooks aangeschaft.  
 
Vanaf 2017 is de ICT-support geoutsourcet bij Cloudwise. Daar zijn wij erg tevreden over. Er is met hen een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hiermee willen we zorgen voor betrouwbare en toekomstbestendige 
ICT-voorzieningen met een kwaliteitsvolle firewall, zodat de 21st Century Skills hun plek in het curriculum 
kunnen uitbreiden. 

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 binnen Passenderwijs 
moeten voldoen. De obs Piet Mondriaan voldoet hieraan ruimschoots door de inzet van de groepsleerkrachten 
en IB-ers. Deze zaken zijn in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven. 
 
Om het passend onderwijs - lees: meer tijd voor een kwaliteitsvolle begeleiding van de (individuele) leerlingen - 
op de obs Piet Mondriaan te realiseren, is een aantal zaken ingevoerd. 

- Vanaf 2017 heeft het bestuur structureel een eigen Remedial Teacher (0,6 fte) in dienst, zodat we 
individuele begeleiding zoveel mogelijk in de school kunnen aanbieden naast datgene wat door 
Passenderwijs wordt aangeboden. Ook verzorgt onze Remedial Teacher diverse arrangementen in het 
kader van de wet Weer Samen Naar School. Hiervoor ontvangen wij geldelijke vergoedingen van het 
Samenwerkingsverband. 

- Ook kent onze school een gedragsspecialist voor 0,3 fte en een rekenspecialist voor 0,2 fte. Op deze 
wijze is er specialistisch advies en begeleiding voor leerkrachten en leerlingen en hun ouders. 
Bekostiging vindt plaats vanuit de reguliere formatie. 

- Sinds enkele jaren kennen wij een bovenbouwondersteuner (0,4 fte) om de leerkrachten in de groepen 
6,7 en 8 te ontlasten. Formeel betreft het hier vooralsnog een leerkracht. In 2021 zal deze functie 
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“bovenbouw ondersteuner” geformaliseerd worden. 
- Tot slot zijn er twee onderwijsassistenten aangesteld (samen 1,2 fte). De ene assistent ondersteunt 

vooral het onderwijs in de vier groepen 1 en 2. De andere assistent steunt de groepen 3, 4 en 5.  
Bekostiging van de bovenbouwondersteuner en de onderwijsassistenten vindt plaats vanuit de werkdrukgelden. 
Zie ook hoofdstuk Financiën (hoofdstuk 11).  

 
Onderwijs aan hoogbegaafden 
 
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften aan hoogbegaafde leerlingen is een extra leerkracht 
beschikbaar voor één dag in de week. Welke leerlingen in aanmerking komen voor deze lessen wordt in goed 
overleg bepaald door schoolleiding, IB en groepsleerkrachten. Uiteraard wordt voordat er van deze plaatsing 
sprake kan zijn, ook uitgebreid gesproken met ouders van deze leerlingen en de leerlingen zelf.  
 
 
 

 

 
 

2020 alle lokalen en werkruimten voorzien van nieuwe digiborden met twee zijpanelen 
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7.0 Personeel en organisatie 

7.1 Schoolorganisatie, directie en medewerkers 

 
De directeur van de school, die belast is met de eindverantwoordelijkheid en tevens onderwijs in haar 
portefeuille heeft, wordt in 2020 vervuld door Martine Koomen op basis van 0,9 fte tot 1 mei 2020. Omdat zij 
een betrekking elders ging vervullen, heeft zij op eigen verzoek eervol ontslag gekregen. Een woord van dank 
aan mevrouw Koomen die vele jaren bevlogen en zeer betrokken haar taken heeft vervuld. 
 
In samenwerking met wervingsbureau ScoliX is vanaf januari 2020 gezocht naar een nieuwe directeur. Na een 
procedure, waarin alle geledingen van de school vertegenwoordigd waren, is unaniem gekozen voor Mevrouw 
Judith Toering. Zij verricht haar werkzaamheden vanaf 1 mei 2020, op fulltime basis. De directeur is 
gemandateerd namens het bestuur. Daarnaast kent onze stichting een directeur Financiën en Beheer (0,7 fte). 
Hij is verantwoordelijk voor de financiën en de bedrijfsvoering en heeft een sub-mandaat. Beide directeuren zijn 
formeel geregisseerd in het schoolleidersregister. Zo beschikt onze stichting over twee geregistreerde 
directeuren. Dit is belangrijk voor de continuïteit, omdat een éénpitter nimmer kan terugvallen op een collega-
directeur vanuit de eigen koepel.  
 
Een delegatie uit het bestuur voerde in 2020 gesprekken met de directie volgens de daarvoor vastgestelde 
gesprekkencyclus. 
 
Medewerkers 
 
Toelichting ten aanzien van de inzet van de medewerkers in 2020. 

- Aantal medewerkers: 40,1 (tegen 38,8 in 2019). 
- Inzet: 28,19 fte (tegen 26,20 fte in 2019). 
- 88,8 % is vrouw en 11,2 % is man (nagenoeg gelijk aan 2019). 
- Onderwijsondersteunend personeel: 12,5% (was 10,9%). Het betreft hier groei door inzet van (extra) 

werkdrukmiddelen. 
- Directie: 2 directieleden; dit is 6,1 % (Hoewel voor de directie meer fte beschikbaar zijn, is het 

percentage gelijk gebleven aan het percentage in 2019 door toename van het aantal medewerkers; zie 
hierboven). 

- Het aantal medewerkers in vaste dienst bedraagt in december 2020: 84 % (tegen 86,1% in 2019). De 
verwachting is dat het percentage vaste benoemingen zal gaan stijgen in 2021, omdat twee 
leerkrachten na proeftijd overgeheveld worden van tijdelijk naar vast. 

- Het percentage van de leerkrachten die bezoldigd worden in de schaal L10 bedroeg: 65,1% (tegen 
57,65 % in 2019). Leerkrachten in de L11 schaal: 34,99 % (was 35,29). Vanwege opleidingsniveau en 
ervaring streven wij naar een percentage van tenminste 50 % in L11 in 2021. De verwachting is dat dit 
percentage bijna behaald wordt in 2021 onder andere door het afronden van studie en doorgroei.  
 

 
 

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. Aansluitend is er altijd een gesprek met de directeur financiën en beheer inzake arbeidsvoorwaarden 
en randvoorwaarden. 
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Bij de werving en selectie kijken wij nadrukkelijk wat onze stichting nodig heeft. 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. Ook diversiteit in ons 
personeelsbestand streven wij na. In 2021 willen we deze discussie graag voeren. 
In de vergelijking tussen (ervaren) sollicitanten en onze leerkrachten blijkt verder dat onze leerkrachten vaak 
beter geschoold zijn op diverse onderwijskundige gebieden, zoals GIP, het directe-instructiemodel en 
rekendidactiek. Wij hebben geconstateerd dat vaak het inwerken en op ons niveau brengen van nieuwe 
leerkrachten (veel) tijd kost, zowel van de begeleiders als van de nieuwe leerkrachten. Behoud van goede 
leerkrachten heeft hoge prioriteit zeker in een tijd waarin er landelijk gezien grote tekorten aan goede en 
bevoegde leerkrachten zijn. 

7.3 Inzet vakleerkrachten 

 
De inzet van vakleerkrachten is in 2020 op gebruikelijk niveau gecontinueerd. We hebben wekelijkse inzet van 
een vakleerkracht muziek, dans, drama, humanistische vorming, Engels en twee vakleerkrachten voor 
gymnastiek. De twee gymnastiek leerkrachten hebben een formatieve benoeming, terwijl de anderen op ZZP-
basis ingehuurd worden. Al deze vakleerkrachten maken ons onderwijsaanbod kwaliteitsvol en veelzijdiger!  
In dit verband ook een opmerking over de dagelijks ervaren werkdruk voor leerkrachten. De inzet van deze 
vakleerkrachten geeft ook groepsleerkrachten de “tijd en ruimte” voor andere taken, immers de leerlingen uit de 
groep zijn een uurtje sporten of iets dergelijks. Even een moment zonder leerlingen en dus tijd voor collegiale 
contacten, lesvoorbereiding, gesprekken met ouders en administratie. 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 twee leerkrachten die volledig 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. In een tweewekelijkse vergadering worden de onderwijskundige en organisatorische 
zaken besproken met de directie. 
Eind 2020 was de inzet van de Interne Begeleiding 1,25 fte. Ook hebben we een gedragsspecialist (0,3 fte), een 
rekenspecialist (0,2 fte), een vakleerkracht Engels (0,2 fte) en een GIP1 en SVIB2-begeleider (diverse dagen). 
De ervaringen met deze specialisten zijn positief en worden ook positief gewaardeerd door de leerkrachten. 

7.5 Nascholing en Teamontwikkelplan 

 
In 2020 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 of nodigen zelf deskundigen uit om maatwerk te realiseren.  
- Ook de directie bezocht een aantal cursussen: financieel (onderwijs)management en 

beoordelingsgesprekken voeren. 
Wanneer externe cursussen zijn bezocht, delen wij - leerkrachten en directie - de opgedane relevante kennis en 
vaardigheden met collega’s in (reguliere) vergaderingen. 
In een Teamontwikkelplan zijn alle doelen en wensen op nascholingsgebied vastgelegd voor de komende jaren. 
Dit is een gedegen plan dat tot stand is gekomen na inbreng van en overleg met leerkrachten, IB-ers en 
directie. Met dit plan proberen wij helder vorm en inhoud te geven aan ons gemeenschappelijke doel: verdere 
professionalisering van onze totale organisatie en ieder die daarin werkzaamheden verricht. 

7.6 Ziekteverzuim 

 
Na vele jaren van een uitzonderlijk laag ziekteverzuim kende 2020 een relatief hoog verzuim. In 2020 waren er 
bijvoorbeeld slechts 15 medewerkers zonder verzuim, terwijl dit getal een jaar eerder nog op 26 lag bij 
nagenoeg een gelijk aantal medewerkers. Ook zijn er pieken in het verzuim te constateren. Bij analyse blijken 

                                                 
1 GIP: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht 
2 SVIB: School Video Interactie Begeleiding 
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diverse factoren een rol te spelen.  
 
Enerzijds speelde corona een belangrijke rol. Naast corona-geïnverteerden waren er ook medewerkers met 
klachten die onder de huidige corona-regelgeving niet mochten werken. Na herstel vroeg de nazorg van corona-
geïnverteerden veel tijd en aandacht. Er was vaak sprake van fasen waarin slechts een gedeeltelijke belasting 
mogelijk was. 
 
Anderzijds waren diverse lange trajecten bij zieke werknemers, zowel bij het onderwijspersoneel en het 
onderwijsondersteunend personeel. Met name voor de langdurig zieken waren er specifieke re-
integratietrajecten in 2020. Dit maatwerk zal deels worden voorgezet in 2021.  
 
De grote voordelen van een laag ziekteverzuim in het verleden vervielen volledig in 2020. Toch is het de directie 
gelukt om met veel creativiteit “rust en continuïteit” in de school te borgen door eigen personeel en vaste 
invallers vaker in te zetten. Kosten daaruit voortvloeiend worden het financiële gedeelte van dit verslag 
toegelicht. 
 

 
 

 
 

 
 

7.7 Werkdruk en werkdrukgelden 

 
De werkdruk in het basisonderwijs is (erg) hoog te noemen. Uit allerlei enquêtes op landelijk- en schoolniveau 
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blijkt dit telkens weer. Wij hebben ter vermindering van de werkdruk diverse maatregelen getroffen. Dit was 
mede mogelijk door extra gelden van het Rijk: de werkdrukgelden.  
 
De beschikbare gestelde werkdrukgelden in 2020, ruim € 89.000, - zijn nagenoeg volledig ingezet na een 
zorgvuldig traject ter besluitvorming met de personeelsgelding van de Medezeggenschapsraad.  
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
(kalenderjaar) 

Toelichting 

Personeel Circa € 85.000 Twee schoolassistenten zijn aangesteld 
- 0,6 fte voor de vier groepen ½ 
- 0,6 fte voor de groepen 3, 4 en 5 

Personeel  Een bovenbouwondersteuner  
- 0,4 fte voor de groepen 6-7 en 8 

Personeel  En diverse “losse dagen” werden bekostigd bij de 
managementassistent, de gebouwbeheerder en leerkrachten 
ter voorbereiding en organisatie van diverse evenementen: 
schoolreis, kerst, avondvierdaagse, schoolkamp enz. 

Materieel Circa € 1.000   

Professionalisering Circa € 1.000 Deel van studiedagen voor alle medewerkers 

Overig Circa € 2.000 Aanschaf laptops voor onderwijsassistenten  

 
Getuige de tevreden geluiden van met name leerkrachten, maar ook van de gehele MR, moge duidelijk zijn dat 
deze gelden optimaal, nagenoeg volledig en naar tevredenheid zijn ingezet. Deze gelden worden separaat 
geboekt in onze boekhouding. 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.  

- Een gebouwbeheerder is voor 0,8 fte aangesteld. Hij treedt ook op als beheerder van het Piet 
Mondriaangebouw en verricht werkzaamheden voor de VvE. De school krijgt daarvoor een aantal uren 
vergoed van de VvE. Vier dagen per week is hij aanwezig en tijdens schoolvakanties, opdat onderhoud 
uitgevoerd kan worden. 

- Ter ondersteuning van de beheerder is er een conciërge. Hij voert veel praktische taken uit. Een 
vrijwilligersovereenkomst is afgesloten. 

- Ook is een vrijwilligersovereenkomst gesloten met een oud-leerkracht die wekelijks een aantal uren 
NT2 verzorgt onder verantwoording van de Intern Begeleiders. 

- Daarnaast hebben wij de beschikking over een managementassistent (0,8 fte), die een veelheid aan 
werkzaamheden voor de directie en de leerkrachten uitvoert. 

- Tot slot hebben wij een ICT-beheerder in dienst, die het netwerk, de laptops en de software beheert. 
Wekelijks is hij aanwezig op vrijdag (voor 0,2 fte.). 

Alle medewerkers profiteren van de inzet en werkzaamheden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel en 
de vrijwilligers. Hun werk wordt nadrukkelijk gewaardeerd en heeft een positief effect op de werkdruk van alle 
medewerkers. 

7.9 Beleid bij noodzakelijke afvloeiing 

 
Bij eventuele ontslagsituaties als gevolg van inkomstenvermindering, volgen wij het zogenaamde 
“ontslagbeleid”. Dat beleid wordt vormgegeven en uitgelegd in de CAO voor het primair onderwijs. We houden 
ons strikt aan de procedures 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 onze leerlingenprognoses geven aan dat het leerlingenaantal zal toenemen. Zie 
hiervoor ook hoofdstuk 4.0 van dit bestuursverslag. 
 
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun 
vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen 
wachtgelders zijn (ex) werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband bij Stichting Primair onderwijs 
Mondriaan Abcoude, een ontslaguitkering ontvangen. Op dit moment heeft Stichting Primair onderwijs 
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Mondriaan Abcoude geen eigen wachtgelders. 

7.10 Duurzame inzetbaarheid 

 
De oude BAPO-regeling is in oktober 2014 afgeschaft. Personeelsleden van 57 jaar en ouder kunnen 
aanspraak maken op een extra bijzonder budget van 130 uur per jaar.  
Voor de oude BAPO-regeling is een overgangsregeling van toepassing. In 2020 maakte één personeelslid 
gebruik van deze overgangsregeling.  

7.11 Strategisch personeelsbeleid 

 
De uitvoerende taken van het personeelsbeleid zijn via het managementstatuut gedelegeerd aan de directeur. 
De formatieomvang wordt door het bevoegd gezag vastgesteld evenals voorkomende benoemingen. Er is 
aandacht en zorg voor scholing- en verzuimbeleid. Het bevoegd gezag streeft ernaar voor haar personeel een 
aantrekkelijke werkgever te zijn. Zij doet dit onder meer door het voeren van een Integraal Personeel Beleid 
waarbij evt. extra beloningen voor personeel mogelijk zijn bij specifieke taakvervullingen, alsmede door het 
aanbieden van cursussen.  
 
De teamleden onderhouden een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Het POP is onderdeel van de 
functioneringsgesprekken. De gesprekkencyclus richt zich de komende jaren op verdere professionalisering van 
de leerkrachten.  
 
Daarnaast is een Team Ontwikkel Plan (TOP), waarin de teambrede scholingsbehoefte in kaart is gebracht, een 
en ander is gebaseerd op de hoofdlijnen vanuit het Meerjaren Strategisch Beleidsplan en de daarvan afgeleide 
jaarplannen.  
 

 
 

 
 

2020 vergaderen in coronatijd  
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8.0 Kindcentrum (KC) Piet Mondriaan 

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

 
“In het kindcentrum (KC) 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 KC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling (dagarrangementen)” 
 

8.1 Bestuur en beleid Kind Centrum 

 
In 2020 hebben we tweemaandelijks vergaderd met onze partners in het KC om de doelstellingen van het KC 
praktisch vorm te geven. De school wordt daarbij vertegenwoordigd door de tweehoofdige directie en KMN Kind 
& Co door de regiomanager en de locatiemanager.  
Verheugend is dat de twee organisaties elkaar in toenemende mate vinden bij het aanbieden van een 
totaalpakket voor educatie. Gezamenlijk geven wij nieuwsbrieven uit. Ook voeren wij een gemeenschappelijk 
logo om de herkenbaarheid van het KC te vergroten. Sinds begin 2017 verzorgt KMN Kind & Co de 
tussenschoolse opvang (TSO) naar tevredenheid, die hiermee vergaand geprofessionaliseerd is.  

8.2 Huisvesting Kind Centrum 

 
Leerlingen en medewerkers verdienen een prima huisvesting. Het Piet Mondriaan Gebouw (hoofdstuk 8) kent 
vele goede voorzieningen. Het gebouw beschikt over een prima accommodatie voor alle gebruikers. 
Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we mede door groei en veranderende wensen eigenlijk steeds vaker 
ruimte tekortkomen voor alle zaken die wij, deels gezamenlijk, willen aanbieden. Hoewel er diverse praktische 
problemen zijn, wordt gezocht naar meer gemeenschappelijk gebruik van ruimten.  

8.3 Inhoudelijke samenwerking Kind Centrum 

 
In 2020 hebben wij de inhoudelijke samenwerking met onze KC-partner KMN Kind & Co verder vormgegeven. 
De plannen om het aanbod in 2020 uit te breiden met een aantal activiteiten op basis van een convenant heeft 
onder meer hiertoe geleid: 

- programma van naschoolse activiteiten (NSA) dat de partners gezamenlijk organiseren; 
- thematische aanpak voor de kinderen van 0-6 jaar; 
- doorgaande zorgstructuur; 
- “warme overdracht” tussen de kinderopvang en de basisschool, voordat het kind naar de basisschool 

gaat (met inachtneming van de AVG en privacyregels); 
- 3+-groep gestart die samenwerkt met de leerkrachten van de onderbouw.  

Anno eind 2020 zijn er voor de naschoolse opvang voldoende plaatsen. Lastig blijft de werving van 
gekwalificeerd personeel; de markt is en blijft schraal ook voor pedagogische medewerkers 
 
Talentcircuit  
 
Ook in het schooljaar 2020 was er een Talentcircuit. Echter deels is het talentcircuit vervallen en deels 
aangepast door noodzakelijke corona-maatregelen. 
 
In het Talentcircuit kiezen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een “talent” dat zij willen ontwikkelen. Daaraan 
werken zij vier weken in “verticale” groepen, in het laatste uur op vrijdagmiddag. Met een verticale groep wordt 
een groep leerlingen bedoeld, waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. De leerlingen kunnen kiezen uit 
houtbewerking, tekenen, schilderen, skeeleren, programmeren, drama, dans, koken, drummen en debatteren. 
De groepen worden begeleid door leerkrachten, medewerkers van KMN Kind & Co, ouders/vrijwilligers en 
ingehuurde deskundigen. 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 – ook na coronatijd – zeer gewenst is.  
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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 wijze van behandeling van klachten staat beschreven in de Schoolgids. Meer informatie is te vinden op 
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/. 
 
 
Aantal klachten bedroeg in 2020: 0

 
 
 

 
 

2020 verzamelen in coronatijd  
speciale banner met “afzetzone”  
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10.0 Huisvesting en Vereniging van Eigenaren (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 Kind Centrum (KC). Ook enkele interne bouwkundige aanpassingen vonden 
plaats. 

 
In 2020 had obs Piet Mondriaan 16 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 KC-partners. 
 
Voor de lessen gymnastiek voor de groepen 3 tot en met 8 maakte de school gebruik van de Kees Bonzaal te 
Abcoude. Na de opening van het nieuwe Sporthuis Abcoude in december 2020 gaan wij gebruik maken voor 
sportlessen van deze prachtige nieuwe accommodatie. De kosten voor deze zaal worden volledig vergoed door 
de gemeente de Ronde Venen. Voor de sportlessen aan groepen 1 en 2 is de inpandige speelzaal in het 
Mondriaangebouw in gebruik. Indien er buiten gesport wordt maken wij gebruik van de sportvelden van de FC 
Abcoude. Hier worden ook de jaarlijkse sportdagen gehouden. 
 
Vereniging van Eigenaren (VvE) 
 
De Abcouder Harmonie, de gemeente De Ronde Venen (Abcouder Cultuurhuis/ theater) en de Stichting Primair 
onderwijs Mondriaan Abcoude zijn de drie leden van de Vereniging van Eigenaren van het Piet 
Mondriaangebouw. 
 
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, een separate (financiële) administratie en is ingeschreven bij 
de KvK onder nummer 66219167. Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarin het 
bestuur van VvE Piet Mondriaangebouw verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Een jaarverslag en 
financiële stukken worden op deze vergadering ter beoordeling voorgelegd. Over het vereiste niveau van 
onderhoud zijn afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd binnen het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 
 
Daarnaast verhuurt de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude ruimten in het gebouw aan o.a. KMN 
Kind & Co (tevens partner in het KC), de bibliotheek en diverse andere organisaties. Ook verhuren wij 
structureel ruimten van het Piet Mondriaangebouw voor buitenschoolse activiteiten (Engels, Spaans, judo). Dit 
vindt grotendeels plaats buiten de reguliere schooluren. Onder schooltijd zijn ruimten alleen te huur, wanneer 
deze niet beschikbaar dienen te zijn voor onderwijsdoeleinden.  
 
Krachtens notarieel vastgelegde afspraken in 2015 met de gemeente De Ronde Venen worden de verworven 
huurbaten aangewend voor de kapitaalslasten en de gedane investeringen in 2015. Daarnaast worden deze 
inkomsten ingezet voor onderhoud en instandhouding van het Piet Mondriaangebouw en speelplaats; planmatig 
vanuit een MJOP. Eventuele overschotten worden aangewend voor onderwijsdoeleinden en/of gereserveerd 
voor toekomstig onderhoud. 

 
Energiegebruik in het Piet Mondriaangebouw 
 
Tot slot enige woorden over het energieverbruik in het gebouw en pogingen om te komen tot energiereductie. 
Inmiddels zijn diverse deskundigen ingeschakeld om te komen tot onderbouwde adviezen. Opvallend is de 
zinsnede uit het rapport dat opgesteld is in opdracht van de gemeente:  

“Het fors hogere elektriciteitsverbruik ten opzichte van het aardgasverbruik zorgt ervoor dat de school 
optimaal profiteert van de daling van de CO2-emissie van elektriciteit. Het koersdoel voor 2030 komt 
daardoor in bereik zonder forse ingrepen.” 
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11.0 Verantwoording financiën en Continuïteitsparagraaf 

11.1 Algemeen financieel beleid 

Het financiële beleid van ons bestuur was en is erop gericht om leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk te 
faciliteren in de dagelijkse praktijk en voldoende voorzieningen en reserves3 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.  
Het bestuur heeft in 2020 geen middelen ontvangen in het kader van het onderwijsachterstandbeleid. 
 
 
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.  
 
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. 
 
De Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude is aangesloten bij Onderwijsbureau Meppel, dat een brede 
en kwaliteitsvolle ondersteuning aanbiedt. 

11.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 

 

 
 
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. De oplevering van 
nieuwe huizen is zichtbaar in de aanmelding van nieuwe leerlingen. Het aantal aangemelde leerlingen voor 
sommige leerjaren is boven de ruimte in die betreffende groepen.  
De verwachting is dat er de komende jaren een lichte groei van leerlingen plaatsvindt door onder andere de 
oplevering van nieuwe huizen.  
Op basis van de verwachte leerlingenaantallen zal de personele bezetting van obs Piet Mondriaan vanaf 2022 
stabiel blijven.  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. 
 
Medewerkers 
 

 
 
In 2020 is het aantal fte gestegen ten opzichte van 2019 door een hogere formatieve inzet bekostigd vanuit 
werkdrukmiddelen. Vanaf augustus 2020 wordt gewerkt met 16 groepen (2019: 15 groepen). Ondanks de 
positieve verwachtingen van het bestuur met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen blijven 

                                                 
3
 De Stichting stuurt op de kengetallen, zoals opgenomen in het rapport van de commissie Don. 
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fluctuaties in het leerlingenaantal een risicofactor. Eventuele terugloop noodzaakt tot reductie van de personele 
formatie.  
 
Het bestuur houdt rekening met dit risico door behoedzaam om te gaan met het aangaan van nieuwe 
formatieve verplichtingen. Daarnaast is er natuurlijk verloop; een aantal oudere personeelsleden zal in de 
komende jaren met pensioen gaan. Het bestuur verwacht daarom geen problemen te ondervinden bij eventueel 
noodzakelijke aanpassingen van de personele formatie in geval van een eerdere stagnatie van de leerling groei 
of in geval van verdere terugloop. 
 
11.3 Staat van baten en lasten en balans 
 
Staat van baten en lasten 
 

 
 
 
Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2020 t.o.v. de begroting en voorgaand kalenderjaar 
 
Onze stichting heeft het kalenderjaar 2020 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 56.531. Het 
resultaat is € 7.033 lager dan begroot en € 161.578 lager dan kalenderjaar 2019. In het resultaat van 2020 zijn 
met name de volgende verschillen ten opzichte van de begroting verwerkt:  

 eenmalige CAO uitkeringen, waarvoor de baten in 2019 zijn ontvangen 
 normaanpassingen van het ministerie (schooljaar 19/20 circa 2,6% en schooljaar 20/21 circa 4,1%) 
 subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma, hier staan ook extra kosten tegenover 
 niet begrote groeibekostiging door hogere tussentijdse groei leerlingenaantal 
 hogere bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband 
 hogere CAO-loonsverhoging (realisatie 4,5% t.o.v. 2,5% begroot) 
 hogere kosten a.g.v. coronamaatregelen (schoonmaak en ICT licenties) 
 niet begrote wervingskosten directeur. 

 
 
Baten 
 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 91%, afhankelijk van 
de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW 
(90,7%). Bij inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten 
afhankelijk zijn van het aantal leerlingen en omdat 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. Hierdoor 
moeten tijdig noodzakelijke maatregelen genomen worden. 
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De realisatie van de totale baten is 5,9 % hoger dan begroting. 
 
De rijksbijdragen komen 7,8% hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door normaanpassingen 
van het ministerie, niet begrote groeibekostiging, niet begrote bekostiging vreemdelingen eerste jaar/tweede 
jaar, hogere rijksvergoeding studieverlof en hogere vergoeding vanuit het samenwerkingsverband. 
 
Vanuit OCW is een niet begrote subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs (circa € 33.000) 
ontvangen voor het wegwerken van leerachterstanden als gevolg van corona. Hier staan extra kosten voor 
begeleiding van leerlingen tegenover.   
 
In 2020 zijn extra middelen vanuit het samenwerkingsverband ontvangen voor arrangementen.  
 
De verantwoording van de prestatiebox is terug te vinden in de bijlage 2. 
 
De overige overheidsbijdragen zijn hoger door hogere subsidie vanuit de gemeente voor inzet 
onderwijsassistenten. Hier staan ook extra kosten tegenover. 
 
De overige baten liggen 12,1 % lager dan begroot. Door corona zijn er geen schoolreisjes geweest en zijn de 
bijbehorende ouderbijdragen ook niet ontvangen. De huurinkomsten zijn door corona ook lager dan begroot. De 
bonus 2019 vanuit het vervangingsfonds is € 12.763 hoger dan verwacht. 
 
 
Lasten 
 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 
nagenoeg 80%.  
 

 
 

De realisatie van de totale lasten is 6,3% hoger dan begroting. 
 
De personele lasten zijn per saldo 2,3% hoger dan begroot. De personele lasten bestaan vooral uit 
salariskosten (97%). Hierbij is het aandeel van de salariskosten van Onderwijzend Personeel (incl. uitkeringen) 
het grootst, te weten 84,3%. Het aandeel van de salariskosten Onderwijsondersteunend personeel bedraagt 
ongeveer 4,6% en het aandeel directie bedraagt ongeveer 8,5%. De ingezette formatie onderwijzend personeel 
is iets hoger dan begroot als gevolg van groei aantal leerlingen. 
 
De gemiddelde personeelslast is hoger dan begroot door de nieuwe CAO PO. Ten tijde van het opstellen van 
de meerjarenbegroting was er nog geen nieuwe CAO. In de begroting is rekening gehouden met 2,5% 
loonsverhoging. In de realisatie is vanaf 1 januari 2020 4,5% loonsverhoging opgenomen conform de nieuwe 
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CAO-PO. Daarnaast is een eenmalige uitkering overeengekomen van € 875 bruto (naar rato van de 
werktijdfactor) en een eenmalige uitkering van 33% van het brutosalaris van januari 2020. Omdat 
deze hogere salariskosten in boekjaar 2020 vallen en de hogere baten grotendeels (conform regelgeving) in 
boekjaar 2019 horen, ontstaat er hierop een negatief effect in 2020 . 
De eenmalige uitkeringen zijn gefinancierd uit de bestemmingsreserve publiek. 
 
De inhuurkosten zijn hoger in verband met inhuur voor Engelse lessen. 
 
De afschrijvingslasten zijn 7,6% lager dan begroot. De afschrijvingen zijn lager doordat de investeringen in 
Touchscreens later in het jaar zijn uitgevoerd dan begroot.    
 
De huisvestingslasten zijn 38,1 % hoger dan begroot. Deze kosten bestaan vooral uit schoonmaakkosten 
(43,7%), energie en water (23,7%), onderhoud (9,3%), en overige huisvestingslasten (23,3%).  De 
schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot als gevolg van een aangepast contract. Daarnaast zijn er extra 
schoonmaakkosten geweest door coronamaatregelen en zijn de vloeren in diverse ruimten en centrale hal 
voorzien van een nieuwe waslaag. 
 
De overige lasten zijn 19,2% hoger dan begroot. De overige lasten hebben betrekking op kosten van 
administratie en beheer (48,6%), leermiddelen (22%), overige lasten (28,4%), en inventaris en apparatuur 
(1,1%). De hogere kosten ten opzichte van de begroting betreft voornamelijk niet begrote kosten voor werving 
en selectie nieuwe directeur en extra kosten voor licenties als gevolg van thuisonderwijs door 
coronamaatregelen. De kosten voor schoolreis en overige kosten ten laste van ouderbijdragen zijn lager dan 
begroot door corona. Hier staan ook lagere baten tegenover. Daarnaast zijn er niet begrote kosten gemaakt 
voor het begeleiden van leerlingen die als gevolg van corona een leerachterstand hebben opgelopen. Hier staat 
een subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs tegenover. 
 
 
Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2020 t.o.v. 2019 

 

A. Baten 

De realisatie van de totale baten ligt 3,6 % hoger dan in het kalenderjaar 2019. 

 

De rijksbijdragen zijn 7,2% hoger dan kalenderjaar 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door normaanpassingen 

van het ministerie, subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs,   en een hogere vergoeding vanuit 

het samenwerkingsverband. De groeibekostiging is in 2020 iets lager dan in kalenderjaar 2019. 

 

De overige overheidsbijdragen komen ruim 6,7% hoger dan in kalenderjaar 2019. Dit betreft een hogere 

vergoeding vanuit de gemeente voor inzet onderwijsassistenten. 

 

De overige baten zijn 23,8% lager dan kalenderjaar 2019. Dit betreft voornamelijk de lustrumbijdrage vanuit de 
oudervereniging in 2019, afrekeningen TSO Kind & Co in 2019 en geen ouderbijdrage voor schoolreisjes in 
2020. 
 

B. Lasten 

De realisatie van de totale lasten is 11,2% hoger dan in het kalenderjaar 2019. 

 

De personele lasten zijn per saldo 13,1% hoger dan in kalenderjaar 2019. De hogere inzet eigen personeel 

heeft te maken met de extra inzet als gevolg van hogere tussentijdse groei leerlingenaantal. Ten opzichte van 

2019 is de GPL met 9,5 % toegenomen als gevolg van de nieuwe CAO.  

 

De afschrijvingslasten zijn 51,3% lager dan in kalenderjaar 2019. De afname van de afschrijvingen ten 
opzichte van kalenderjaar 2019 betreft voornamelijk de afschrijvingen van de verbouwing 2015-2016. Deze post 
is eind 2019 volledig afgeschreven. 
 

De huisvestingslasten zijn 24,2% hoger dan in kalenderjaar 2019. De hogere huisvestingslast in 2020 betreft 
met name hogere schoonmaakkosten door een aangepast contract en extra schoonmaak i.v.m. 
coronamaatregelen.  
 

C. De overige lasten zijn 16,3% hoger dan kalenderjaar 2019. Tegenover de hogere wervingskosten 

directeur en de kosten voor begeleiding leerlingen met een leerachterstand door corona in 2020 staan 

hogere overige lasten ten laste van ouderbijdragen (o.a. schoolreisjes) in 2019.  
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D. Ontwikkelingen meerjarenbegroting 

Het resultaat 2021 komt uit op € 91.505 negatief.  
 
Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 
 De meerjarenbegroting is opgesteld in overeenstemming met de afspraken in het strategisch beleidsplan.  
 De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de 

komende jaren en de gepubliceerde normbedragen personeelsbekostiging eind 2020.  
 De salariskosten zijn gebaseerd op de geldende CAO eind 2020. Hierbij is uitgegaan van een stijging van 

loonkosten met 0,65%. 
 De afschrijvingskosten zijn meegenomen op basis van de geplande investeringen.  
 In de meerjarenbegroting wordt verder geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen. Uitgangspunt 

is dat inflatie gecompenseerd wordt door de jaarlijkse correctie in de bekostiging vanuit het ministerie van 
OCW. 

 In 2021 zijn extra schoonmaakkosten i.v.m. coronamaatregelen opgenomen. 
In de meerjarenbegroting 2021-2025 is dit nader toegelicht. 

 
 
Balans in meerjarig perspectief 
 

 
 

 
 
De belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande kalenderjaar zijn: 
 De materiële vaste activa is hoger dan eind 2019. Dat komt doordat er meer is geïnvesteerd dan dat er is 

afgeschreven. De toename van de materiële vaste activa betreft voornamelijk investeringen in touchscreens 
(alle lokalen bezitten nu een dergelijk prachtig bord; investering van € 67.000) en chromebooks. 

 Ook werd een nieuwe rekenmethode aangeschaft ter waarde van € 20.000 (inclusief licenties). 
 In 2020 is de bestemmingsreserve personeel publiek ingezet voor de eenmalige CAO-uitkeringen.  Hiervoor 

was in 2019 een extra bestemmingsreserve publiek gevormd. 
 Het netto bedrijfsresultaat is € 56.531 negatief.  
 € 12.799 is toegevoegd aan de publieke algemene reserve, € 65.654 wordt onttrokken aan de 

bestemmingsreserve publiek en € 3.675 wordt onttrokken aan de private algemene reserve. 

Investeringen
Realisatie 

2019

Realisatie 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Inventaris kort              3.057 

Inventaris lang              2.281           17.709           65.000              3.000              5.000              5.000 

ICT kort           21.339           82.821           35.000              7.500              7.500           50.000           42.500 

Leermiddelen              1.794           10.196           15.000           15.000           16.000                     -                       -   

Technische installaties           46.559           42.870           37.000           83.500           16.000                     -                       -   

Totaal investeringen           71.973         156.653         152.000         109.000           44.500           50.000           47.500 
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 Voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het 
onderwijs is een voorziening opgenomen. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer 
dan 5 jaar in dienst is. In 2020 is per saldo € 618 vrijgevallen van deze voorziening en is er niets onttrokken 
aan deze voorziening.  

 
Voor de uitgebreidere toelichting op de balans wordt verwezen naar de jaarrekening. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn: 

 De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt.  
 In de meerjarenbegroting zijn investeringen opgenomen in het kader van duurzame schoolgebouwen. 
 In de materiële vaste activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren 

verwerkt.  Komend jaar staan met name investeringen in een nieuwe methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling, chromebooks, laptops, ledverlichting en zonnepanelen gepland.   

 De verwachting is dat de kortlopende vorderingen en schulden in de komende jaren nagenoeg gelijk 
zullen blijven 

 Ten aanzien van de financieringsstructuur worden geen belangrijke ontwikkelingen of veranderingen 
verwacht. De stichting is over 2020 en de komende jaren voldoende solvabel.  

 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 en/of dubbel 
gebruik van ruimten. 

 

11.4 Financiële positie 

 
Kengetallen  
 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de stichting zijn onder andere solvabiliteit, 
liquiditeit, weerstandsvermogen en rentabiliteit. 
 

 
 
De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijnverplichtingen te 
voldoen. Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde gehanteerd van 30%. Met 
een solvabiliteitsratio 2 van 81,2 % is het eigen vermogen ruim voldoende om de Stichting in geval van 
opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.   
 
De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De norm is 
dat deze waarde groter of gelijk aan 0,75 moet zijn.  
Met een liquiditeitsratio van 3,78 voldoet de current ratio ruim aan de norm, en is de stichting in staat om aan 
haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  
 
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 van de stichting zit hier ruim boven. 
 
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatieresultaat ten opzichte van de totale 
baten. Een rentabiliteit van 0% tot 5% wordt als normaal beschouwd.   
De verwachte negatieve rentabiliteit in 2021 en 2022 heeft te maken met de negatieve begrote resultaten voor 
deze jaren.  
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Samenvatting vermogenspositie 
De stichting heeft het kalenderjaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat. De kengetallen worden uiteraard 
beïnvloed door dit exploitatieresultaat.  
 
Met uitzondering van de rentabiliteit zijn de financiële kengetallen de komende jaren boven de daarvoor 
gestelde grenzen. Het begrotingstekort in 2021 vertaalt zich in een rentabiliteit die lager is dan de grens (0%), 
die hiervoor gesteld is door het bestuur. Oorzaken zijn onder de meerjarenbegroting toegelicht.  
 
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. 
 
 

Kasstroomoverzicht 

 

 
 
De verwachting is dat ondanks de negatieve begrotingen van 2021 en 2022 de liquiditeit van de stichting 
toereikend is om de extra uitgaven te financieren. 
 
 
Reservepositie 
 
De reservepositie van de stichting moet in verhouding zijn tot de verwachte ontwikkelingen in de toekomst en de 
af te dekken risico’s. Naar verwachting zal de reservepositie de komende twee jaren iets dalen.  
 
Vanaf 2020 hanteert het ministerie van OCW voor het eerst de 'signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig 
eigen vermogen'. De inspectie kijkt bij de hoogte van de reserves naar de individuele signaleringswaarde van 
het bestuur. Hierbij wordt alleen gekeken naar het publieke eigen vermogen. Eind 2020 is het publieke eigen 
vermogen van de stichting lager dan de signaleringswaarde van het ministerie van OCW.  
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Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs 
 
Voor de toekomst is de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging van OCW van invloed op het eigen vermogen 
en het vergelijk met de signaleringswaarde. Naar verwachting zal de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging 
van OCW in 2023 ingevoerd gaan worden4. Deze ontwikkeling wordt echter niet meegenomen in de nieuwe 
signaleringswaarde van OCW voor mogelijke bovenmatige reserves. 
 
Naar verwachting zal in 2023 door de vereenvoudiging van de bekostiging een actuele vordering op het 
ministerie van OCW gaan vervallen. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair 
onderwijs gaat de bekostiging van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging per 
kalenderjaar.  
 

Er komt één basisbedrag per leerling en de teldatum verschuift van 1 oktober naar 1 februari. Onze 
stichting krijgt vervolgens niet meer aparte budgetten voor personeel en materieel. Van de pakweg 130 
parameters blijven er slechts ongeveer 30 over. Dat maakt de berekening en de verdeling van het geld 
eenvoudiger. Ook wordt het voor de medezeggenschapsraad en de toezichthoudende bestuursleden 
eenvoudiger om de bekostiging te controleren.  
 
In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het 
schooljaar, dat regulier start op 1 augustus minder dan 5/12-deel (augustus t/m december) van de 
totale bekostiging. Hierdoor heeft de stichting in de administratie een vordering van 7,12% op OCW.  

 
Nadat de bekostiging per kalenderjaar gaat worden berekend, vervalt deze vordering. Voor onze 
stichting is dit een bedrag van ongeveer € 100.000 op 31-12-2020. Een dergelijk bedrag zal naar 
verwachting in 2023 van de balans verdwijnen waarmee ook het eigen vermogen met hetzelfde bedrag 
zal afnemen. 
 
Tot slot is er voor de eerste drie jaar een overgangsregeling. Hierdoor krijgen scholen de tijd om hun 
uitgaven aan te passen aan de nieuwe bekostigingssituatie. 

 
Bovenstaande wijziging zal geen effect hebben op de financiële gezondheid van de stichting, maar wel op de 
kengetallen die deze financiële gezondheid zouden moeten aangeven.  
 
Het wegvallen van de vordering op OCW heeft een fors effect op de reserves van de stichting. Onze stichting 
heeft echter voldoende reserves opgebouwd om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te treden. 

11.5 Treasurybeleid 

 

Het Treasurybeleid is in overeenstemming met het Treasurystatuut van de Stichting uitgevoerd. De 
uitgangspunten van het Treasurybeleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren 
van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties.  
 
Er zijn geen beleggingen, leningen of derivaten. Het Treasurystatuut is in 2019 (opnieuw) vastgesteld door het 
bestuur. Dit beleid geldt onverkort voor de komende jaren.  
 
Schatkistbankieren 
 
Begin 2012 is het Schatkistbankieren geïmplementeerd. De reden om destijds Schatkistbankieren in te voeren 
was 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. In 2018 en 
2019 is het schatkistbankieren stapsgewijs afgebouwd, waarbij vanaf 2020 slechts een relatief klein bedrag “ter 
overheveling” zal blijven staan op de schatkistrekeningen. 

11.6 Allocatie middelen 

 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 

6 nadere verantwoording plaatsvinden. Dit is niet van toepassing op éénpitters. 

                                                 
4 Het wetsvoorstel “vereenvoudiging bekostiging po” is op 26 januari 2021 aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
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12.0 Risico’s en onzekerheden en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 

 
Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
De stichting hanteert een planning- en controlcyclus waarbij alle geledingen van de stichting betrokken zijn.  
De budgetten worden op grond van de gegevens van het ministerie op jaarbasis vastgesteld. De directie is 
verantwoordelijk voor de hen ter beschikking gestelde budgetten. Maandelijks analyseert de Directeur Financiën 
& Beheer de cijfers en bespreekt deze met de penningmeester van ons bestuur. 
  
Door middel van een kwartaalsgewijze managementrapportage van de directie (MANRAP) monitort het 
uitvoerend en het toezichthoudend bestuur eventuele risico's. In deze rapportages worden de werkelijke 
uitgaven vergeleken met de begrote uitgaven. Verschillen die groter zijn dan 10% worden besproken evenals 
verschillen die buiten onze normbepalingen liggen. Indien noodzakelijk worden correctieve maatregelen 
besproken en geïmplementeerd. Indien mogelijk wordt (extra) bekostiging of subsidie aangevraagd bij het Rijk 
en/of de gemeente De Ronde Venen. 
 
Ten behoeve van betrouwbare informatievoorziening stuurt de Directeur Financiën & Beheer integraal de 
financiële kwartaalrapportage van ons administratiekantoor aan de toezichthoudende bestuursleden en de 
penningmeester. 
 
Functiescheiding is van toepassing bij betaling en factuurverwerking. Met een procuratiematrix zijn de afspraken 
binnen onze organisatie gedegen vastgelegd. Bankpassen worden beperkt uitgeven en er wordt vastgelegd wie 
hiermee mag handelen en tot welke bedrag.  
 
Personen die namens de stichting handelen zijn loyaal. Er dient geen persoonlijke belangenverstrengeling te 
zijn. In het managementstatuut is vastgelegd hoe de verschillende mandaten en submandaten ingericht zijn  
(zie ook nota inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid). 

 
Naast de kwartaaloverzichten is de meerjarenbegroting en -planning een vast punt van overleg met het bestuur 
alsmede investeringen op de korte en lange termijn. 
 
Met de huidige kennis van zaken, de gezonde financiële situatie en exploitatie en de frequente rapportage over 
de voortgang van de exploitatie en de uitputting van gestelde budgetten voorziet het bestuur geen financiële 
risico's of onzekerheden.  
 
Het bestuur verwacht dat het eigen vermogen afneemt op grond van de meerjarenbegroting tot en met 2025. 
Het eigen vermogen is tijdelijk van een dermate omvang dat negatieve begrotingen voor de komende jaren zijn 
opgesteld. Zo is er veel ruimte voor investeringen op twee terreinen: onderwijs (ICT en leermiddelen) en 
huisvestiging: binnenklimaat (ventilatie, energietransitie, ledverlichting enz.). 
 
 
Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 
 
Leerlingenaantallen dienen jaarlijks gevolgd te worden om goed in te schatten wat de inkomsten van het Rijk 
zullen zijn op grond van deze parameter. Een en ander is verwerkt in de meerjarenbegroting en zal bijgesteld 
moeten worden bij afwijkelingen van 5% of meer.  
 
In een krappe personele markt is het van het grootste belang dat kwaliteitsvolle leerkrachten en directieleden 
behouden blijven voor onze stichting. Wij doen dat met primaire en secundaire arbeidsvoorzieningen.  

- Voor onderwijsondersteunend personeel zijn er diverse schalen beschikbaar. Belangrijk is om vanuit 
hun taken te komen tot een passende loonschaal en oog te houden voor veranderende 
taakomschrijvingen.  

- Voor leerkrachten en intern begeleiders zijn in principe twee loonschalen beschikbaar: schaal L-10 en 
L-11. Met name deze tweede schaal is interessant voor ervaren en hoger opgeleide leerkrachten. 

- Ruimte om door te stromen van L10 naar L11 is er op onze school volop. In de MANRAP zijn 
percentages opgenomen, opdat het bestuur ontwikkelingen op dit gebied inzichtelijk heeft. 

- Bij directieleden is in 2020 een passende koppeling gevonden tussen een passende loonschaal en de 
taakzwaarte bij een éénpitter.  

- Over een nieuwe CAO-PO wordt vanaf maart 2021 onderhandeld. Welke aanpassingen te verwachten 
zijn is ongewis. 
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- Op onze school werken veel vakleerkrachten (gymnastiek, drama, dans, HVO, Engels). Doordat 
vakleerkrachten regelmatig groepen leerlingen overnemen, ontstaan er allerlei mogelijkheden voor 
leerkrachten om de werkdruk te verminderen en minder te laten pieken; zie ook hoofdstuk 7.3 van dit 
verslag. Deels zijn deze vakleerkrachten in vaste dienst. Docenten voor drama, dans en HVO werken 
op inhuurbasis. 

- Door de inzet van ambulante leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten wordt eveneens een 
stevige kwaliteitsimpuls gegeven; zie ook hoofdstuk 7.4. Daarnaast worden niet-lesgevende taken 
zoveel mogelijk gelegd bij ons onderwijsondersteunend personeel.  

- Wij bieden alle medewerkers goede faciliteiten en mogelijkheden voor gemeenschappelijke en 
persoonlijke nascholing; zie ook hoofdstuk 7.5 van dit verslag.  

Kortom veel mogelijkheden om het werk bij onze stichting inhoudelijk waardevol, passend bezoldigd en prettig 
te laten zijn. 
 
Tot slot is belangrijk wat speelt rond de nieuwe onderwijsbekostiging in 2023. Zeker in de overgangsfase zal dit 
leiden tot veranderingen. Aangezien dit al toegelicht is in hoofdstuk 11.4 hier slechts één conclusie. De wijziging 
zal geen invloed hebben op de financiële gezondheid van onze stichting, maar wel tijdelijk wel op onze 
vermogenspositie.  
 
Ziekteverzuimpercentage medewerkers 
 
Doordat er hoge eisen worden gesteld aan de medewerkers, zeker in coronatijd, is er een hogere kans op 
uitval. In 2020 zagen wij ons ziekteverzuim fors oplopen deels door corona. Ondanks de verwachting dat dit 
tijdelijk is, vraagt het ziekteverzuim veel extra inspanningen en blijft dit een punt van zorg. Belangrijk in dit 
verband is “maatwerk leveren met oog voor de onderliggende menselijke verhoudingen” samen met de Arboarts 
en eventueel andere deskundigen. 
 
 
Huisvesting 
 
Onze school kent een prima huisvesting in het Piet Mondriaangebouw. Wij hebben de beschikking over 16 
leslokalen en diverse nevenruimten. Dat is op dit moment amper toereikend. Indien groei van het aantal 
groepen wordt overwogen zal er onmiddellijk een knelpunt ontstaan. 
 
 
Energietransitie 
 
Met het bestuur van de VvE van het Piet Mondriaangebouw en de gemeente De Ronde Venen gaan wij in 2020 
en 2021 in gesprek over de op handen zijnde energietransitie, omdat ons gebouw grotendeels verwarmd wordt 
met gas. Dat wij enige jaren geleden al veel zonnecellen hebben geplaatst op het dak van de school mag 
gezien worden als al een eerste stap in de goede “energie-richting”. Wellicht is uitbreiding daarvan een optie. 
Daarnaast willen we bezien of ledverlichting een goede optie is voor het gehele Piet Mondriaangebouw of delen 
daarvan. 
 
 
Corona-crisis 
 
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die wereldwijd maar ook in Nederland heeft geleid tot een 
crisis. De crisis heeft over het verslagjaar 2020 grote gevolgen gehad voor onze organisatie. Niet eerder 
maakten we mee dat onderwijsinstellingen voor langere tijd op slot gingen en slechts met een noodopvang voor 
cruciale beroepen openbleven.  
 
In maart 2020 hebben de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen gehad voor de 
samenleving. Alle scholen sloten. Op 11 mei 2020 is het onderwijs gefaseerd weer opengegaan. Aansluitend 
ging vanaf 8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open. Later dat jaar hebben we nogmaals moeten 
sluiten in december. 
 
De (gedeeltelijke) sluiting had directe gevolgen voor het lesgeven, dat grotendeels digitaal en op afstand moest 
plaatsvinden. Op zeer korte termijn is dit ingericht. Dit vroeg om veel extra afstemming met de leerlingen, de 
ouders en de medewerkers. Wij zijn trots hoe, ondanks alle belemmeringen, het digitale onderwijs vorm heeft 
gekregen bij ons op school. 
 
Daar waar wij vurig hoopten in 2020 de Coronacrisis achter ons te laten, bleek het tegendeel het geval. Om het 
afstandsonderwijs ook in 2021 mogelijk te maken is een aantal investeringen rond ICT naar voren gehaald. Het 
betreft hier bijvoorbeeld de aanschaf van 60 chromebooks, waarvan een deel voor slechts ¼ van de prijs 
betrokken kon worden, omdat wij ons aansloten bij het landelijke platvorm SIVON. 
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Overige rapportages 
 
 
B1. Rapportage toezichthoudend orgaan 
De rapportage van het toezichthoudend bestuur staat is opgenomen in bijlage 1. 
 
B2. Verantwoording inzet middelen prestatiebox 
De verantwoording inzet middelen prestatiebox is opgenomen in bijlage 2. 

 

 
 

2020 onderhoud speelplaats 
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Bijlage 1 - Verslag toezichthoudend bestuur 

 
Inleiding 

 
De Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een bestuur 
bestaande uit leden die een beperkte vergoeding krijgen. De stichting is opgericht op 4 november 2008 en 
draagt de naam Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude. Het bestuur heeft accountantsbureau Flynth 
als accountant aangewezen. 
 
 
Code goed bestuur 

 
Het bestuur past de Code Goed Bestuur toe. Het bestuur treedt op als een 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.  
 
 
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, het goedkeuren van de (meerjaren)begroting en het jaarverslag en de Code voor goed bestuur.  
Het bestuur houdt toezicht en bewaakt op hoofdlijnen. Dat betekent dat er enige afstand bestaat tussen bestuur 
en directie, waardoor de onafhankelijkheid van het bestuur gewaarborgd wordt en belangenverstrengeling 
voorkomen. 
 
 
Bevindingen van de toezichthouder  

 
Er is sprake geweest van zorgvuldig bestuur. In 2020 zijn alle taken uitgevoerd in overeenstemming met de wet, 
de statuten en zoals deze beschreven zijn in ons managementstatuut en het in 2019 ontwikkelde toezichtskader. 
Het bestuur is mede op basis van de accountantscontrole van mening dat de middelen op een rechtmatige en 
doelmatige wijze zijn aangewend. 
 
Abcoude, juni 2021 
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Bijlage 2 - Verantwoording inzet middelen prestatiebox 

 
Over de besteding van de middelen uit de prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks verantwoording af volgens 
de reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is sprake van bijzondere bekostiging en niet van een 
subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten.  
 
De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en 
cultuureducatie. In 2020 is in totaal € 76.255,- ontvangen in het kader van de prestatiebox.  
 
De middelen van de prestatiebox zijn binnen de school ingezet op de doelstellingen die de prestatiebox beoogt 
en passend bij de ambities van Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude. Hierbij zijn de middelen als volgt 
ingezet: 
● Professionalisering: de middelen zijn ingezet in het kader van reguliere scholing gericht op professionalisering 

en opbrengstgericht werken.  
● Kwaliteitsimpuls: professionalisering van leerkrachten en directie op het gebied van sociale veiligheid 

(methode: Zien!) en het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon. 
● Extra formatie: ter verbetering van het opbrengstgericht werken is tijdelijke ondersteuning aan de formatie 

toegevoegd. 
● Professionalisering schoolleiders: in het kader van professionalisering zijn andere scholen bezocht om 

ervaringen uit te wisselen. 
● Cultuureducatie: de school heeft activiteiten op het gebied van culturele vorming georganiseerd. 
 
Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude heeft de bedragen voor opbrengstgericht werken, voor 
professionalisering van leraren in het basisonderwijs en voor cultuureducatie verwerkt in de begroting. Deze 
bedragen zijn niet meer geoormerkt.  
 
 

 
 

2020 gevulde tasjes voor het thuisonderwijs 
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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 2020 2019

Rentabiliteit -2% 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 3,78                5,47        

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 79,7% 83,1%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 81,2% 84,6%

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 21,9% 30,7%

(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) 374 377

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 25,60               24,70       

Personeelskosten per FTE 78.518             71.919     
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A.1.1 Balans per 31 december 2020

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 313.270           177.022              

Totaal vaste activa 313.270          177.022              

1.5 Vorderingen 139.358           153.738              

1.7 Liquide middelen 624.731           770.455              

Totaal vlottende activa 764.090          924.193              

Totaal activa 1.077.360      1.101.216          

31 december 2020 31 december 2019
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 858.639           915.169              

2.2 Voorzieningen 16.322             16.940                

2.4 Kortlopende schulden 202.400           169.107              

Totaal passiva 1.077.360      1.101.216          

31 december 2020 31 december 2019
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.257.725       2.095.323          2.105.321       

3.2 Overige overheidsbijdragen 16.000           10.000              14.995           

3.5 Overige baten 214.542          244.000            281.677          

Totaal baten 2.488.267       2.349.323          2.401.993       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.009.788       1.963.956          1.776.306       

4.2 Afschrijvingen 55.132           59.665              113.150          

4.3 Huisvestingslasten 238.064          172.400            191.684          

4.4 Overige lasten 241.814          202.800            207.961          

Totaal lasten 2.544.798       2.398.821          2.289.101       

Saldo baten en lasten 56.531-           49.498-              112.892          

5 Financiële baten en lasten -                    -                       0-                    

Netto resultaat 56.531-           49.498-             112.892        
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 56.531-          112.892        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 55.132          113.150        

- Mutaties voorzieningen 618-              7.079            

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 14.380          16.195-          

- Kortlopende schulden 33.293          7.328            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 45.656          224.254        

Betaalde interest -                   0-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 45.656          224.254             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 191.380-        54.609-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 191.380-        54.609-               

Mutatie liquide middelen 145.724-        169.645             

Beginstand liquide middelen 770.455        600.810        

Mutatie liquide middelen 145.724-        169.645        

Eindstand liquide middelen 624.731        770.455             
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Primair onderwijs 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. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona-

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

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.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. 

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

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 5% en 20% van de aanschafwaarde

   -ICT 33% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 10% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
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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.

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.

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.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

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 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.

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. 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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 87,6% (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 2020

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2020

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2019

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2019

Boekwaarde 

per 31 

december 

2019

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 355.000       355.000-      -                -                  -                  -               -                   355.000     355.000-      -                  

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 724.493       575.436-      149.057     146.457       0-                 46.414-      0                   870.951     621.850-      249.101       

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 211.416       183.450-      27.965       10.196         0                 8.718-        0-                   221.612     192.169-      29.443         

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruitbetalinge

n
0-                 -                0-               34.727         -                  -               -                   34.727       -                34.727         

Materiële 

vaste activa 1.290.909    1.113.887-   177.022     191.380       0-                 55.132-      0                   1.482.289   1.169.019-   313.270       

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, technisch inventaris en ICT-middelen.

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

41843 Jaarrekening 2020 Pagina: 47



1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren -                  979                

1.5.2 Vorderingen OCW 100.491        93.986           

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden 3.277           -                    

     Vervangingsfonds 8.180           872               

     Overige overlopende activa 27.410         57.901           

1.5.8 Overlopende activa 35.590          58.773           

Totaal Vorderingen 139.358        153.738         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 35                35                  

1.7.2 Banken 624.696        770.420         

624.731        770.455         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2020

2.1.1 Algemene reserve 780.136        12.799          -                  792.935         

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 65.654          65.654-          -                  -                    

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 69.379          3.676-           -                  65.704           

915.169        56.531-          -                  858.639         

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2020

Personele reserve 65.654          65.654-          -                  -                    

65.654          65.654-          -                  -                    

Mutaties 2020

Mutaties 2020

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2020

Boekwaarde 

per 31 

december 2019 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2020

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 16.940         1.000           -                  1.618-           16.322         4.076             12.246           

Jubilea 16.940         1.000           -                  1.618-           16.322         4.076            12.246           

16.940         1.000           -                  1.618-           16.322         4.076             12.246           

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 2.154           9.082             

2.4.7.1      Loonheffing 73.684         62.757           

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 11.268         10.502           

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 84.952          73.259           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 26.394          23.371           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 1.501           2.141             

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 138              -                   

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 66.459         54.019           

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 20.803         7.235            

2.4.10 Totaal overlopende passiva 87.400          61.254           

Totaal kortlopende schulden 202.400        169.107         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2020 31 december 2019
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

Per 31 december is er nog een investeringsverplichting van € 14.883 voor het moderniseren van de

brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Meerjarige financiële verplichtingen

Jaarbedrag

incl BTW

Broekzijdselaan 46a 48.996           

Overige contracten Jaarbedrag

Leverancier Inzake Contract tot incl BTW

Vattenfall Gas 1 januari 2022 22.500           

Vattenfall Electriciteit 31 december 2021 20.000           

PCI Nederland Reproductiekosten 1 oktober 2024 12.000           

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.

Vereniging van Eigenaars Piet 

Mondriaan Gebouw
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2020

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 2020/2/1633624 22-9-2020 12.093              12.093       
Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP2-41843-PO 16-10-2020 33.300              33.300       

45.393              45.393       

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 (€) 2019 2019 2020 2020 2020 31-12-20

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

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 (€) 2019 2019 2020 2020 2020 2020

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

X

X

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 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 2.021.508         1.931.999      1.911.037       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 126.358            73.824           93.602            

Totaal rijksbijdragen via OCW 2.147.866         2.005.823      2.004.639       

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 109.859            89.500           100.682          

Totaal rijksbijdragen 2.257.725         2.095.323      2.105.321       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 16.000              10.000           1.417              

3.2.2 Overige overheidsbijdragen -                       -                    13.578            

16.000              10.000           14.995            

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.5.1 Verhuur 191.628            200.000         188.339          

3.5.5 Ouderbijdragen -                       32.500           69.270            

3.5.6 Overig 22.913              11.500           24.067            

214.542            244.000         281.677          

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.441.270        1.388.805     1.217.861       

4.1.1.2 Sociale lasten 329.051           317.073        291.127          

4.1.1.3 Pensioenlasten 214.013           206.223        193.621          

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.984.334         1.912.101      1.702.609       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 618-                  1.000            7.079             

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 29.613             18.450          41.705            

4.1.2.3      Overig 28.811             40.389          33.278            

4.1.2.4      Scholing/opleiding 16.901             25.750          23.068            

4.1.2 Overige personele lasten 74.707              85.589           105.130          

4.1.3 Af: Uitkeringen 49.253-              33.735-           31.433-            

2.009.788         1.963.956      1.776.306       

Realisatie Realisatie

2020 2019

26 25Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.2.2.1 Gebouwen -                       -                    70.475            

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 46.414              50.442           31.695            

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 8.718               9.223            10.980            

55.132              59.665           113.150          

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.3.1 Huur 3.060               2.900            2.545              

4.3.3 Onderhoud 28.583              15.000           25.356            

4.3.4 Water en energie 54.783              42.500           49.382            

4.3.5 Schoonmaakkosten 100.896            62.500           62.247            

4.3.6 Heffingen 1.360               3.500            1.223              

4.3.8 Overige huisvestingslasten 49.383              46.000           50.931            

238.064            172.400         191.684          

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 100.948            81.750           83.750            

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 2.210               3.000            2.685             

     4.4.2.2      Leermiddelen 45.800             52.750          45.420            

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 48.010              55.750           48.105            

4.4.4 Overig 92.856              65.300           76.106            

241.814            202.800         207.961          

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.328               2.604              

Accountantslasten 3.328               2.604              

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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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

Samenwerkingsverband Passenderwijs PO 2604 Stichting 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

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

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2020 M. Koomen J. Toering H.F.O. Staal

Functiegegevens Directeur Directeur Directeur financiën en beheer

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-30/4 1/5-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,775 1 0,7

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
25.383 47.003 48.871

Beloningen betaalbaar op termijn    3.745 8.306 7.896

Subtotaal 29.128 55.309 56.767

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
                                      30.490                                       79.658                                       83.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0

Bezoldiging 29.128 55.309 56.767

Bedrag van de overschrijding 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 N.v.t. 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2019 in FTE 0,9 0,7

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
67.305 41.037

Beloningen betaalbaar op termijn 10.741 6.585

Subtotaal 78.046 47.622

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       103.500 80.500

Totaal bezoldiging 2019 78.046 47.622

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2020 een bezoldigingsmaximum van € 119.000.

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 Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude van toepassing is. 
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

B. Plant Voorzitter

N.W. Veenman Penningmeester

C.A. van Reedt-Dortland Secretaris

C. Blom Toezichthoudend lid

H.W.M. Jansen Toezichthoudend lid

C.A. van der Linden Toezichthoudend lid

P.P.M. Roelofs Toezichthoudend lid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 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:

12.799€            wordt toegevoegd aan de algemene reserve

65.654-€            wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel

3.676-€              wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directeuren:

- O. Staal

- J. Toering

Bestuur:

- C. Blom

- N.W. Veenman

- C.A. van der Linden

- C.A. van Reedt-Dortland

- P.P.M. Roelofs

Toezichthouders:

- B. Plant

- H.W.M. Jansen
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41843

Naam instelling Stichting Primair onderwijs 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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Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U. 
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Jufferenwal 30
8000 AK  Zwolle
T +31 88 236 9600
E audit@flynth.nl
www.flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het toezichthoudend bestuur van Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 
te Abcoude gecontroleerd. 
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Primair Onderwijs Mondriaan 
Abcoude op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op 

grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend bestuur voor de 
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Zwolle,  Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
Flynth Audit B.V. 

drs. R.M. Janssen RA
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