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Inleiding 
 

We blikken terug op 2018. Er is veel werk 

verzet. Een deel daarvan werd zichtbaar 

in onze school. Hardwerkend personeel, 

dat met vreugde z’n werk doet, enthousi-

aste kinderen en meelevende ouders: we 

hebben ze keihard nodig.  

Toch is er ook veel werk achter de scher-

men verricht. Vaak buiten het blikveld 

van betrokkenen. En vaak is het juist dát 

werk dat Het Mosterdzaadje maakte tot 

wat het in 2018 was. 

De talloze vrijwilligers maakten Het Mos-

terdzaadje tot een gemeenschap. 

We weten van kinderen, ouders en ande-

ren die hun knieën bogen voor de school. 

Dat hebben we hard nodig. De groei van 

onze school stelt ons voor uitdagingen 

waar we in onze 130-jarige geschiedenis 

nog niet eerder mee te maken hebben ge-

had. Dat constateren we met dankbaar-

heid!  

Elk personeelslid op Het Mosterdzaadje 

wordt dagelijks geconfronteerd met het 

gebed dat op onze spiegel hangt:  

 

Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 

Laat in mijn hart uw vrede zijn 

en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 

mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 

Laat al mijn werk geheiligd zijn, 

een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 

een spiegelbeeld van U. 

Werk door uw Geest met kracht in mij, 
tot uw karakter groeit in mij. 

Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 

Dit lied van Sela geeft treffend de passie 

weer waarmee we ons werk mogen doen.  

 

In ons jaarverslag treft u een overzicht 

aan van belangrijke zaken die het achter-

liggende jaar speelden. Hiermee voldoen 

we aan een belangrijke verplichting van 

overheidswege. Middels het jaarverslag 

leggen we verantwoording af van het rei-

len en zeilen in 2018. Veel leesplezier toe-

gewenst! 
 

  

Frans Jan Roos 

(directeur) 
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1. Algemeen 
1.1 Activiteiten 

Sinds de oprichting van de vereniging in 

december 1889 ontplooit ‘Het Mosterd-

zaadje’ een tweetal activiteiten. 129 jaar 

na dato is daarin nog weinig veranderd. 

Elke zondagmorgen werd er een kerk-

dienst belegd en door de week werd on-

derwijs gegeven.  

 

De school die van de vereniging uitgaat 

heet Christelijke Basisschool ‘Het Mos-

terdzaadje’. De school is van oorsprong 

een buurtschool maar heeft zich de laat-

ste jaren in toenemende mate ontwikkeld 

tot een streekschool met leerlingen vanuit 

Gortel, Niersen, Emst, Vaassen, Nunspeet 

en Apeldoorn. In dit jaarverslag zal met 

name worden ingegaan op de schoolaan-

gelegenheden. 

 

1.2 Visie en Missie  

Het onderwijs van onze school is er op ge-

richt aan iedere leerling individueel en in 

samenwerking met de ander die ruimte 

en aandacht te geven, die het nodig heeft 

om, gedurende de groei naar de volwas-

senheid en daarna, de hem van God ge-

geven plaats in de maatschappij te mogen 

innemen. 

 

Uitgangspunt voor ons gehele handelen is 

de Bijbel, het onfeilbaar en onveranderlijk 

Woord van God, naar de verklaring daar-

van gegeven in de Drie Formulieren van 

Enigheid, vastgesteld door de Nationale 

Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. 

 

Ouders zijn in de eerste plaats verant-

woordelijk voor het opvoeden van hun 

kinderen. Voor een groot deel van de dag 

hebben ze deze zorg aan ons toever-

trouwd. Wij maken werk van die zorg.  

We doen dat op verschillende terreinen: 

 Het lesgeven en de onderwijsmetho-
den zijn kwalitatief goed, zodat wij de 

leerlingen datgene kunnen bieden, wat 
zij nodig hebben om hun plaats in de 

maatschappij in te kunnen nemen. 
Daarbij ligt het accent op het ruimte 

geven voor groei van de talenten van 
elk kind. 

 De zorg voor het geestelijk welzijn van 

kinderen is essentieel. Dat vloeit voort 
uit de christelijke identiteit van onze 

school. Wij wijzen de leerlingen de weg 
naar het enige middel tot geestelijk 

welzijn, namelijk de bekering tot God 
en het geloof in de Heere Jezus Chris-

tus. 
 Bij het opvoeden zetten we ‘groei’ cen-

traal, waarbij we leerlingen de juiste 

randvoorwaarden bieden om hen te 
vormen tot verantwoordelijke (d.i. 

dienstbare en zelfstandige) persoon-
lijkheden. 

 

Ook in het onderwijzen speelt ‘groei’ een 

grote rol. Onze zorg gaat uit naar elk 

uniek kind en we houden daarom reke-

ning met de verscheidenheid aan talenten 

van hart, hoofd en handen. 

 

De aandacht voor groei gaat uiteraard 

ook uit naar de leerkrachten. De drie ba-

sisbehoeften voor kinderen (relatie, com-

petentie en zelfstandigheid) gelden ook 

voor de leerkrachten.  

 

Kort samengevat: Gortel … ruimte voor 

groei. 

 

 

 

  



9 
 

2. Vereniging Het Mosterdzaadje 

2.1 Bestuurlijke structuur 

De functiescheiding van bestuur en toe-

zicht, waaraan de Code Goed Bestuur van 

de PO raad ten grondslag ligt, is gereali-

seerd. De invoering van deze code is een 

groeiproces, waarvan de focus de achter-

liggende jaren vooral lag op de scheiding 

van bestuur en toezicht.  

Dit is in 2018 verder uitgewerkt. In het in 

toezichtkader van het algemeen bestuur 

is voor een aantal beleidsterreinen, crite-

ria opgenomen waaraan het algemeen 

bestuur de besluiten van het dagelijks be-

stuur toetst.  

Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse 

leiding gemandateerd aan de directie en 

is verantwoordelijk voor het beleid van de 

school. Het algemeen bestuur, heeft een 

toezichthoudende functie op het dagelijks 

bestuur, keurt de belangrijkste besluiten 

goed, zoals de begroting, het strategisch  

beleid en de jaarrekening. Het collectief 

bestuur, bestaande uit het dagelijks en 

het algemeen bestuur vergadert ten min-

ste 5 keer per jaar.  

De uitgewerkte bestuurlijk jaarcyclus 

vormt het uitgangspunt voor het monito-

ren van de dagelijks gang van zaken. De 

cyclus maakt nadrukkelijk onderscheid 

tussen toezichthoudende en bestuurlijke 

taken. De rol van de Medezeggenschaps-

raad en die van de directie zijn in de cy-

clus geïntegreerd. 

 

2.2 Bestuursleden 

Er was op bestuurlijk niveau sprake van 

stabiliteit en adequaat handelen. Het al-

gemeen bestuur bestaat op dit moment 

uit de heren H. Boon, D. H. J. Folkers en 

A. F. van Toor (voorzitter). Het dagelijks 

bestuur bestaat uit de heren R. Groot-

hedde, J. A. van Iwaarden (voorzitter) P. 

J. van der Net en W. H. van Triest.  

Functies en nevenfuncties bestuurders 
Toezichthoudend orgaan: 

Naam: Werkzaam als: Betaalde nevenfunctie: Onbetaalde nevenfunctie: 

H. Boon Docent en decaan 

JFSG Apeldoorn  

Raadslid gemeente Epe Geen 

D.H.J. Folkers Voorganger Hersteld Her-

vormde Kerk (kandidaat)  

Zelfstandig software ont-

wikkelaar  

Geen 

A. F. van Toor Journalist  Reformatorisch 

Dagblad 

Geen Geen 

 

Dagelijks bestuur: 

Naam: Werkzaam als: Betaalde nevenfunctie: Onbetaalde nevenfunctie: 

P. J. van der Net  Operational Auditor Leger 

des Heils -  

Geen Evangelische Omroep - lid le-

denraad - onbetaald (wel 

aanwezigheidsvergoeding) 

R. Groothedde Afdelingsmanager Design 

& Moulds bij PaperFoam 

B.V. 

Geen Geen 

J.A. van Iwaar-

den 

Verslavingsarts KNMG Verslavingsarts KNMG bij 

De Hoop ggz 

-Bestuurslid Netwerkberaad 

Verslavingskunde Nederland 

-Bestuurslid Platform Jeugd-

verslavingszorg 

-Penningmeester Ons Mooi 

Schaveren 

W. H. van Triest Service Engineer BSH Geen Geen 
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2.3 De directeur  

De directeur in dienst van de vereniging, 

de heer F. J. Roos, is verantwoordelijk 

voor de dagelijkse leiding binnen de 

school. Daarnaast heeft hij tot taken 

 Het toezien op het functioneren 
van alle met de school samenhan-

gende cycli en processen. 
 Het adviseren van het dagelijks 

bestuur 
 Het uitvoeren van taken op tac-

tisch en operationeel niveau. 

 Op financieel terrein expliciet aan-
geven ten laste/ten gunste van 

welk organisatiedeel een uit-
gaaf/ontvangst komt. 

 Het zorg dragen voor een kwar-
taalrapportage aan het dagelijks 

bestuur, waarin wordt ingegaan op 
financiële en niet financiële infor-

matie. 

 Het voorbereiden en initiëren van 
beleidsplannen 

 Het jaarlijks aan het collectieve 
bestuur en aan de ledenvergade-

ring verslag uitbrengen betref-
fende het gevoerde beleid en fi-

nanciële beheer. 
 Zorg dragen voor de uitvoering 

van het door het bestuur vastge-

stelde personeelsbeleid. 

De taken en bevoegdheden van de direc-

tie zijn vastgelegd in een management-

statuut.  
 

2.4 Medezeggenschap 

Aan de school is een medezeggenschaps-

raad verbonden. Deze raad wordt recht-

streeks door en uit de ouders en het per-

soneel gekozen volgens de bepalingen 

van het reglement.  De medezeggen-

schapsraad bestaat uit 4 leden van wie 2 

leden door en uit het personeel worden 

gekozen en 2 leden door en uit de ouders 

worden gekozen. De samenstelling van de 

medezeggenschapsraad bleef in 2018 on-

gewijzigd. De samenstelling van de MR is 

als volgt:  

Vanuit de ouders: 

Mw. G. A. Koetsier- de Vree en mw. W. 

A. Riphagen-Schouten.  

Vanuit het personeel: 

mevr. S. Peters-Mulder (secretaris) en 

dhr. G. Harbers (voorzitter) 

De leden van de MR vergaderden regel-

matig, werden 'bijgepraat' door de direc-

teur van de school en werden door het da-

gelijks bestuur op de hoogte gehouden 

van de nieuwe schoolontwikkelingen. 

figuur 1 

ledenvergadering 

collectief bestuur:  

toezichthouder (3)  

bestuur (4)  

School: 

directeur/leerkr. (1) 

leerkrachten (9) 

 

onderw. onderst. (1) 

 

zorgcoördinator (1) 

(extern personeel) 

 

 

schoonmaker (2) 

 

MR 

oudergeleding (2) 

pers. geleding (2) 

Evangelisatie: 

Cie. voor evang. (2) 

POC  

Permanente onder-

houdscommissie (3) 
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De MR is betrokken bij nieuwe beleidsont-

wikkelingen en publiceert haar jaarver-

slag voor de jaarlijkse ledenvergadering 

van de vereniging. 

 

2.5 Commissie voor Evangelisatie 

De organisatie van de zondagse eredien-

sten en de daarmee samenhangende za-

ken (‘de evangelisatie’) viel onder de ver-

antwoordelijkheid van het bestuur, die op 

haar beurt alle evangelisatiezaken heeft 

gemandateerd aan een commissie van 

twee personen, bestaande uit de heren G. 

M. van den Hoek en H. Tiemens. 

Het mandaat verwoordt de opdracht als 

volgt:  ‘De commissie voor Evangelisatie 

stelt zich als opdracht praktisch invulling 

te geven aan de Woordverkondiging in 

het verenigingsgebouw en voorstellen te 

ontwikkelen over noodzakelijke en ge-

wenste aanpassingen beide van materiële 

en immateriële zaken. De grondslag van 

de vereniging zoals verwoord in artikel 2 

van de statuten dient hierbij als uitgangs-

punt.’ Tijdens de bestuursvergaderingen 

wordt rapport uitgebracht aan het bestuur 

betreffende de voortgang van het werk 

van de commissie. 

 

2.6 Permanente 

Onderhoudscommissie 

In 2018 is besloten een permanente 

onderhoudscommissie in te stellen die 

het bestuur adviseert over onderhouds-

aangelegenheden. Daarbij ontwikkelt 

deze commissie in samenspraak met 

het bestuur een lange termijn visie over 

onderhoud en verduurzaming van de 

verenigingseigendommen.  

 

2.7 Renovatie verenigingsgebouw  

De renovatie van het verenigingsge-

bouw is in 2018 goeddeels voltooid. 

Aan de binnenzijde is schilderwerk uit-

gevoerd en behangen. Tevens werd de 

vloerbedekking vernieuwd. De geluids-

installatie is gemoderniseerd met 

draadloze microfoon en ringleiding. In 

de komende jaren zal nog aandacht 

worden besteed aan vervanging van het 

sanitair en van de keuken.  

 

2.8 Organogram 

De organisatiestructuur van school en 

vereniging is grafisch weergegeven in een 

organogram (fig. 1). 

 

2.9 Leerlingenpopulatie, -werving en 

-prognose 

Het Mosterdzaadje is een buurtschool met 

streekfunctie. Door centrale ligging is het 

voedingsgebied zowel in de gemeente 

Nunspeet, Apeldoorn als Epe te vinden. 

Incidenteel komen leerlingen vanuit ge-

meenten die niet in het directe voedings-

gebied van de school zijn gelegen. De 

school werd bezocht door 86 leerlingen 

(1-10-2018). Eind 2018 is besloten om in 

verband met de toename van het aantal 

leerlingen (fig. 2) vanaf augustus 2019 

een zesde klas te begonnen. 

Leerlingenwerving was in 2018 geen 

speerpunt meer. Het groeiend leerling-

aantal was wél een dankpunt en een zorg-

punt.  

Er werd vooral ingezet op het vergroten 

van ouderbetrokkenheid. Dit werd onder 

figuur 2 
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meer gerealiseerd door in 2018 inloop-

morgens te realiseren, kijkmorgens en 

andere contactmomenten voor ouders. 

Waar 9 jaar geleden nog sprake was van 

17 gezinnen die leerlingen leverden, wa-

ren dat er 48 in 2018. Dit zal in 2019 

groeien tot zo’n 55 gezinnen en daarna 

stabiliseren. De groei van het aantal ge-

zinnen heeft grotere stabiliteit tot gevolg. 

De verhuizing van een gezin zorgt niet 

meer direct voor het inzakken van het 

leerlingaantal.  

Een officiële leerling-prognose, zoals die 

door de gemeente Epe wordt opgeleverd, 

heeft nauwelijks waarde, vanwege het 

specifieke karakter van onze school. Deze 

wordt dan ook niet gehanteerd als het 

over de toekomst van de school gaat. De  

eigen prognose wordt gebaseerd op de 

geboortecijfers van gezinnen die reeds 

voor Het Mosterdzaadje hebben gekozen 

en gezinnen die reeds hebben aangege-

ven voor onze school te zullen kiezen. 

Door een convenant met het schoolbe-

stuur van de Eben-Haëzerschool (Teuge 

en Apeldoorn), geldt dat de opheffings-

norm voor onze school 23 leerlingen is en 

niet 57, zijnde de opheffingsnorm voor 

scholen in de gemeente Epe. Strikt geno-

men is de in 2014 gesloten overeenkomst 

niet meer noodzakelijk om ons voortbe-

staan de waarborgen. Het convenant 

heeft echter een looptijd van 10 jaar en 

het bestuur ziet geen reden om dit conve-

nant vroegtijdig op te zeggen.  

Het bestuur realiseert zich dat, ondanks 

de bemoedigende groei van het aantal 

leerlingen en het feit dat er op dit moment 

geen grote risico’s in het vizier zijn, zich 

omstandigheden kunnen voordoen die 

kwetsbaarheden aan het licht brengen. 

De verenigingsleden en het bestuur zijn 

daarom van mening dat het eerder geno-

men besluit om door te gaan met de 

school zolang  

 

 het financieel haalbaar blijft,  

 het leerlingaantal boven de 23 blijft  

 én de kwaliteit van het onderwijs ge-

waarborgd wordt 

nog steeds een gezond uitgangspunt is.  

De onderwijsinspectie heeft geen ernstige 

tekortkomingen geconstateerd en de 

school valt onder het reguliere toezicht. 

Om de continuïteit van de school te waar-

borgen worden de volgende zaken ver-

meld: 

- De school heeft zich in 2018 opnieuw 

nadrukkelijk gepresenteerd als school 

met ambitie tot een passend onder-

steuningsaanbod. Dit heeft geresul-

teerd in aanwas van leerlingen 

- de instroom en uitstroom van leer-

lingen is (bijzondere omstandigheden 

daargelaten), zodanig dat we de ko-

mende 4 jaar ruimschoots boven de 

57 leerlingen zitten; 

- Er zal in de komende jaren extra wor-

den geïnvesteerd in scholing van de 

medewerkers, zowel op het terrein 

van cluster 4 problematiek als op het 

onderwijsconcept. 

In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op 

de toekomstperspectieven en continuïteit. 
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3. Identiteit 

3.1 Identiteitsprofiel 

In 2011 is voor het identiteitsprofiel dat 

als basisdocument onze identiteit ver-

woordt vastgesteld. De praktische uitwer-

king kreeg sindsdien een plaats bij di-

verse beleidsterreinen. Ook in 2018 bleek 

het document actueel en werd er gedu-

rende het jaar in verscheidene beleids-

stukken naar verwezen. In 2019 zal het 

identiteitsdocument (dat gebaseerd is op 

een model van VGS) opnieuw tegen het 

licht worden gehouden. 

 

3.2 Toelatingsbeleid 

Onze school heeft een open toelatingsbe-

leid. Gevoed vanuit de doelstelling van 

woordverkondiging ligt het missionaire 

karakter van de organisatie aan de grond-

slag van deze keuze.  

Met alle nieuwe gezinnen die zich aandie-

nen wordt, voorafgaand aan de aanmel-

ding, besproken welke consequenties het 

heeft wanneer zij kiezen voor onze 

school. Hierbij vragen wij van hen geen 

acties te ontplooien die in strijd zijn met 

de grondslag en identiteit van de school 

en de identiteit van de school te respec-

teren. Ouders zijn daarna vrij hun kind 

aan te melden onder deze voorwaarden.  

 

3.3 Leerlingpopulatie en richting 

Met de toenemende aandacht voor be-

scherming van privacy is de vraag rele-

vant in hoeverre het van belang is gege-

vens te verzamelen omtrent de (al dan 

niet) kerkelijke richting van leerlingen en 

hun ouders.  

Om op een goede manier in te kunnen 

spelen op de hierboven genoemde doel-

stelling achten we verzameling van deze 

gegevens relevant. Wanneer ouders be-

sluiten hun kerklidmaatschap of geloofs-

overtuiging niet aan te geven, zal de 

school dit uiteraard respecteren. 

 

Leerlingen waren in 2018 afkomstig uit 

verschillende verbanden (figuur 3).  
 

 

 
Uit gesprekken met ouders en leerlingen 

blijkt dat de identiteit van de school 
breed wordt gedragen door de achter-

ban.  

In 2019 zal opnieuw worden gezocht naar 

een geschikt moment om met de kerken 

in contact te treden om zodoende de aan-

sluiting met de achterban te waarborgen.  

 

3.4 Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Het toenemende politieke draagvlak voor 

kleinschaligheid van scholen wordt door 

het bestuur met vreugde gesignaleerd. 

Onze zelfstandigheid is geen vanzelfspre-

kendheid. Noodzaak tot samenwerking 

blijft. Waar noodzakelijk zal Het Mosterd-

zaadje binnen de bandbreedte van de 

grondslag van de vereniging samenwer-

ken zoeken.  

Concreet heeft dit plaats binnen de fede-

ratie waarin Het Mosterdzaadje partici-

peert.  

 

3.5 Identiteit in de praktijk 

De visie dat identiteit meer is dan alleen 

het vertellen van een Bijbelverhaal, wordt 

gedragen door alle geledingen van de 

school. Tijdens de bestuursbezoeken in 

2018 waarin bestuursleden, naast het bij-

wonen van Bijbelverhalen en reguliere 

lessen ook in gesprek gingen met leer-

krachten en kinderen bleek dit ook. Ver-

schillende malen hebben wij als team stil-

gestaan bij het belang van het voorleven. 

Dit is uitgewerkt in de weekopeningen 

figuur 3 
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met de kinderen. De zeven ‘manieren’ die 

op onze school worden gehanteerd, zijn 

rechtstreeks verbonden met Bijbelse 

thema’s.  

Middels verscheiden acties en gastlessen 

zijn de kinderen betrokken geweest bij de 

naasten, ver weg en dichtbij. Zowel wat 

betreft woordverkondiging als wat betreft 

materiële ondersteuning. Het ondersteu-

nen van een echtpaar dat diakonaal en 

missionair werk verricht in Frontie-

vka/Balabanivka Oekraïne is daar een 

mooi voorbeeld van, evenals de sponso-

ring van ‘onze’ Meron die dankzij de bij-

dragen van de leerlingen een school kan 

bezoeken in Debre Zeit (Ethiopië).  
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4. Onderwijs 

4.1 Kerndoelen 

Het onderwijs voldeed aan de kerndoelen 

die door de overheid zijn vastgesteld. 

Voor het realiseren van de doelen werden 

verschillende methoden gebruikt. De 

kerndoelen beschrijven in grote lijnen 

waartoe ons onderwijsaanbod moet lei-

den. Zij stellen eisen aan de leerstof, de 

leerkrachten en de leerlingen. De leer-

krachten hebben het onderwijs aangebo-

den zoals dat in de kerndoelen staat be-

schreven. In het strategisch beleidsplan  

dat de periode 2015-2019 bestrijkt, is 

aangegeven op welke wijze we onze stra-

tegische onderwijsdoelen hebben be-

haald.  

In 2018 werd verder gewerkt aan het im-

plementeren van een nieuwe taalme-

thode. Implementatie wordt in 2019 afge-

rond, als ook de laatste groep gaat wer-

ken met de nieuwe methode Taal Actief. 

Daarnaast wordt sinds 2017 gewerkt met 

een muziekmethode waarbij kinderen da-

gelijks naar klassieke muziek luisteren.  

 

4.2 Passend onderwijs 

In 2018 is opnieuw veel werk verzet om 

passend onderwijs ‘proof’ te blijven.  

Een zorgprofiel heeft gezorgd voor duide-

lijker afbakening en voor een beter inzicht 

wat wel en niet mogelijk dan wel wense-

lijk is. Het percentage leerlingen met ex-

tra ondersteuningsbehoefte is stabiel ge-

bleven. 

 

4.3 Onderwijsprestaties 

Zowel de eindopbrengsten als de tussen-

brengsten zijn voldoende.  

In 2018 is opnieuw de IEP eindtoets afge-

nomen. We zoeken nog naar een goede 

manier om de eindresultaten, die inmid-

dels in referentieniveaus worden weerge-

geven, op de juiste wijze te duiden.  

Uit terugkoppeling van het voortgezet on-

derwijs bleek dat de afgegeven adviezen 

in het kader van schoolkeuze voor het 

vervolgonderwijs ook in 2018 adequaat 

waren. 

 
4.4 Kwaliteit 

Invoering van Passend Onderwijs en de 

specifieke situatie van onze school stelt 

hoge eisen aan de leerkrachten. De PDCA 

cyclus die aan de basis ligt van het school-

plan vormt ook uitgangspunt bij het ana-

lyseren van de resultaten, de groepsge-

sprekken en de klassenbezoeken. 

 

4.5 Kleinschalig 

Het Mosterdzaadje is een kleine school. 

Zoals al eerder verwoord in dit verslag 

blijkt het telkens weer hard werken om de 

kwaliteit van ten minste de opbrengsten 

op niveau te houden. Het blijft een uitda-

ging onze missie om ruimte te bieden 

voor groei, ook aan die kinderen waar het 

allemaal niet vanzelf gaat, waar te ma-

ken. Er werd veel gevraagd van bestuur, 

directie en personeel op het terrein van 

zowel beleidsvorming als beleidsuitvoe-

ring. Al zijn de rugzakken verdwenen, 

door verstandig inkopen, een actief kleine 

scholenbeleid (met hoge vaste voet) van-

uit ons samenwerkingsverband Berséba 

zal het toch mogelijk blijven de onder-

steuning te bieden die nodig is.  

Ook in 2018 heeft de school zich duidelijk 

geprofileerd als een kleine school met 

aandacht voor ieder kind. De kleine klas-

sen geven een relatief grote zorgkracht. 

Kinderen die elders ondersneeuwen kun-

nen hier tot hun recht komen.  

In 2016 heeft het team uitgesproken dat 

we bij een leerlingaantal van maximaal 20 

leerlingen per klas in staat zijn om klein-

schalig onderwijs te bieden en de onder-

wijsbehoeften van alle leerlingen in het 

vizier te houden. De groei die zich in 2018 

voltrok, met name tussentijdse instroom, 

maakte het onmogelijk om de klassen-

grootte daadwerkelijk tot 20 te beperken. 

Desondanks is in het cursusjaar 2019-

2020 de norm van maximaal 20 leerlingen 

per klas een van de bepalende factoren 

voor het vaststellen van de groepsverde-
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ling en de formatie. Hieraan zal daarwer-

kelijk uitvoering worden gegeven door het 

aantrekken van een leerkracht voor een 

nieuw te starten groep. 
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5. Personeel 

5.1 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid wordt vorm gegeven 

conform de wet BIO (Beroepen in het On-

derwijs) binnen de wettelijke kaders van 

de Wet op Primair onderwijs en de CAO.  

 

5.2 Personele inzet 

Het afgelopen jaar was er nauwelijks 

sprake van personeel verloop. Er waren 

geen jubilea te vieren.  

In 2013 is de school aangehaakt bij het 

Vervangingsfonds voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs. Dit heeft ook in 2018 

een financieel voordeel opgeleverd. 

Waar het onderwijs een zeer hoog ver-

zuimpercentage kent, lag het gemiddelde 

verzuimpercentage van personeel van 

Het Mosterdzaadje in 2018 op minder dan 

2%. Ruimschoots onder het landelijk ge-

middelde dus. Het lage verzuimpercen-

tage tekent het hoge arbeidsethos en zegt 

tegelijkertijd iets over het welbevinden 

van de personeelsleden. 

 

5.3 Perspectief 

Alle personeelsleden waren nauw betrok-

ken bij de ontwikkeling van de school. In 

het jaar 2018 is opnieuw geïnvesteerd in 

schoolontwikkeling en persoonlijke ont-

wikkeling.  

De personele situatie is stabiel, de direc-

tietaken werden naar behoren uitgevoerd 

leerlingenzorg stond onder de professio-

nele leiding van de (ingehuurde) zorgco-

ordinator. Daarnaast stonden er zeer be-

trokken ouders rond de school. Dit vormt 

een basis om met vertrouwen de toe-

komst tegemoet te zien.  

 

5.4 Uitkering na ontslag 

Mocht het noodzakelijk zijn een werkne-

mer te ontslaan is de hoogte van een 

eventuele ontslagvergoeding niet hoger 

dan de (neutrale) kantonrechtersformule 

(aantal gewogen dienstjaren maal belo-

ning per maand). Ontslag wordt getoetst 

door participatiefonds en UWV. 

 

5.5 Personeelsmutaties 

In juli 2018 werd afscheid genomen van 
dhr. W. Bisschop in verband met een 

benoeming als leerkracht elders. In 
augustus kon een nieuwe leerkracht 

worden benoemd: dhr. G. R. Harbers.   
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6. Huisvesting en ICT 

6.1 Gebouwen 

Sinds 1972 krijgen de leerlingen geen les 

meer in de ‘Oude School’ maar in een ge-

bouw erachter. 

Het meerjarenonderhoudsplan voor de 

verenigingsbezittingen én schoolgebouw 

werd in 2018 geactualiseerd. Dit stelde in 

2018 het bestuur in staat om het onder-

houd van dienstwoning en verenigingsge-

bouw onderbouwd aan te sturen. Zo zijn 

er verscheidene kleinere werkzaamheden 

uitgevoerd aan de dienstwoning. Zoals 

vermeldt in paragraaf 2.6 heeft het be-

stuur een Permanente Onderhoudscom-

missie ingesteld. 

 

6.2 Uitbreiding 

De reeds ingezette toename van het leer-

lingenaantal noopte in 2016 het bestuur 

tot het ondernemen van stappen richting 

uitbreiding van het schoolgebouw. De ge-

meente Epe heeft toegezegd hier aan te 

zullen meewerken. De eerste tekeningen 

zijn eind 2016 gemaakt.  

De uitbreidingsplannen hebben in de loop 

van 2017 vastere vormen aangenomen. 

Anders dan aanvankelijk gepland, kon pas 

in december 2018 met de uitbreiding wor-

den begonnen (figuur 4). Als alles volgens 

planning verloopt zal de uitbreiding in mei 

2019 worden opgeleverd. 

 

6.3 Verbreding 

Naast de onderwijsbestemming én zon-

dagse diensten van de evangelisatie, 

werd een vijftal zangavonden belegd in de 

kapel. Tevens bleek ook in 2018 de school 

een aantrekkelijke locatie voor buurtacti-

viteiten. Zo werd van het schoolgebouw 

gebruikgemaakt door de buurtvereniging 

en stichting Broken Wings. 

  

6.4 ICT 

Op ICT gebied is weinig geïnvesteerd. In 

2019 zal worden geïnvesteerd in twee ex-

tra digiborden. computerwerkplekken. In 

2019-2020 zullen de werkstations worden 

vervangen. Daarbij zal rekening worden 

gehouden met de actuele ontwikkelingen. 

Zo is een tendens zichtbaar om steeds 

meer af te stappen van vaste werkplek-

ken.  

 

6.5 Privacy en datalekken 

In 2018 is de wetgeving rondom privacy 

en datalekken op Het Mosterdzaadje ver-

der geïmplementeerd. Met name op het 

terrein van ICT lagen hier potentiele ri-

sico’s die in kaart zijn gebracht en getac-

keld. Zo is bij de aanschaf van het in 2019 

te leveren kopieerapparaat rekening ge-

houden met de wetgeving door aanschaf 

van een datasecurity kit.  

De website van de school is beveiligd door 

middel van een SSL certificaat. Bovendien 

is privacygevoelige informatie in een be-

veiligd gedeelte van de website geplaatst. 

In 2017 is een bewustwordingscampagne 

gestart bij het personeel. Privacy is in 

2018 een vast onderdeel geworden op de 

vergaderagenda’s van personeel, bestuur 

en oudercommissie. 

 

6.6 Inrichting 

In 2018 is besloten een extra aanbieder is 

te selecteren om het creatieve proces te 

begeleiden dat voorafgaat aan de inves-

tering. Inmiddels is besloten om voor het 

herinrichten van het schoolgebouw verder 

te gaan met Schilte. Oplevering zal 

plaatsvinden herfst 2019.  

figuur 4 
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7. Communicatie en relaties 

7.1 Dialoog 

Onze vereniging vaart wel bij optimaal 

draagvlak vanuit alle bij de vereniging be-

trokken partijen. Met regelmaat wordt 

overleg gepleegd met gemeente, buurt, 

ouders en kerken. Het luisteren naar el-

kaar staat hierbij centraal.  

 

7.2 Samenwerking  

De vereniging voor Evangelisatie ‘Het 

Mosterdzaadje’ maakte deel uit van het 

reformatorisch samenwerkingsverband 

Berséba, regio Zwolle.  

Op bestuur- en directieniveau wordt sa-

mengewerkt in de federatieve vereniging 

IJsselland, een vereniging van 10 school-

besturen van 13 christelijke scholen op 

reformatorische grondslag, die elkaar op-

gezocht hebben om de kwaliteit van het 

onderwijs te versterken en de bestuurs-

kracht te vergroten.  

De federatie heeft zich op directieniveau 

inmiddels georganiseerd in werkgroepen 

rondom diverse beleidsthema’s. In 2018 

zijn stappen ondernomen om dit ook door 

te voeren op bestuurlijk niveau.  

Aan onze samenwerkingsovereenkomst 

op grond van uitzonderingsbepalingen uit 

de WPO (bij OCW-Duo bekend onder 

SWOP-24 werd reeds gerefereerd in para-

graaf 2.8 

 

7.3 Gemeentelijk 

In 2018 onderhield de directeur met re-

gelmaat contact met het gemeentebe-

stuur van de gemeente Epe en de verant-

woordelijke ambtenaar over de huisves-

ting. Daarbij hebben we ons beperkt tot 

alleen de noodzakelijke activiteiten. Ook 

de meeste lokale educatieve overleggen 

op gemeentelijk niveau werden bijge-

woond door de directeur. Datzelfde gold 

voor de op Overeenstemming Gerichte 

Overleggen.  

Al participeert Het Mosterdzaadje in het 

landelijk reformatorisch samenwerkings-

verband, desalniettemin werden de be-

sprekingen om te komen tot een goedlo-

pend plaatselijk samenwerkingsverband 

vanaf het begin bezocht. 

 

7.4 Omgeving 

Alle directe buurtbewoners ontvingen de 

nieuwsbrieven en werden uitgenodigd 

voor de  Koningsdagviering en de kerst-

viering met de kinderen. Er zijn goede 

contacten geweest met de vereniging 

Gortel-Niersen dat een platform wil zijn 

voor inwoners van Gortel en Niersen en 

gesprekspartner voor belanghebbenden 

en met Stichting Broken Wings. Een voor-

beeld is de in april 2018 gehouden her-

denking van de gevallen Airgunners bij 

het door de kinderen van Het Mosterd-

zaadje geadopteerde monumentje in Gor-

tel. Dit geeft iets weer van de maatschap-

pelijke betrokkenheid, zowel vanuit de 

school als vanuit de andere participerende 

partijen. 

 

7.5 Ouders  

Ouders werden door middel van nieuws-

brieven, die gemiddeld genomen elke 

maand verschenen, uitgebreid geïnfor-

meerd. Om informatievoorziening te opti-

maliseren zijn daarnaast begonnen met 

een tweewekelijks nieuwsbriefje per klas.  

Omdat er veel nieuwe gezinnen zijn, wor-

den ouderinloopochtenden georgani-

seerd. Het eerste halfuur van de school-

dag is er een open inloop waarbij ouders 

hun kinderen aan het werk kunnen zien 

en eventueel helpen of de leerkracht 

spreken.  

In 2018 waren er twee gespreksavonden 

op school en ontving elk gezin regelmatig 

ouderbezoek van de leerkracht. Wanneer 

er aan een leerling extra ondersteuning 

geboden werd, werden in de meeste ge-

vallen de ouders uitgenodigd op school 

voor een nader gesprek. Het ouderportaal 

van ParnasSys is reeds geruime tijd in ge-

bruik, waardoor ouders nog beter de ont-

wikkelingen van hun kind volgen. 
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Bij specifieke onderwerpen die direct be-

trekking hebben op ouders, zoals parke-

ren rondom de school bij halen en bren-

gen van kinderen, wordt een klankbord-

groepje gevormd en geraadpleegd. 

 

7.6 Kerken 

Kerkelijke gemeenten vanwaar kinderen 

de school bezoeken of personeelsleden lid 

zijn, ontvingen de maandelijkse nieuws-

brief De Schoolbel. In het kader van leer-

lingwerving werd geadverteerd in de 

kerkmedia en werd de school opgenomen 

in de adressengids van verschillende ker-

kelijke gemeenten.  

In verschillende kerkelijke gemeenten 

werd voorbede gedaan voor Het Mosterd-

zaadje.  

 

7.7 Internationalisering 

In het kader van internationalisering on-

derhoudt de school contacten met zowel 

de scholen in Frontivka/Balabanivka (Oe-

kraïne) als International Christian School 

in Debre Zeit (Ethiopïe).  

In de zomer van 2018 ontving Het Mos-

terzaadje als gastheer het gezelschap dat 

deelnam European Conference for Chris-

tian Education in the Netherlands. Deze 

conferentie werd georganiseerd door 

Driestar Educatief. 

 

7.8 Kerkbezoekers van de 

evangelisatie in Gortel 

Bezoekers van het verenigingsgebouw 

van de evangelisatie in Gortel (figuur 5) 

krijgen maandelijks de nieuwsbrief. Bij-

zondere schoolaangelegenheden werden  

in de voorbede opgedragen, daarnaast 

ontvingen de bezoekers van deze dien-

sten ook een uitnodiging voor de kerst-

feestviering met de kinderen. Tevens is 

er ook in 2018 maandelijks een collecte 

gehouden voor de school. 

 

7.9 Commissie voor Evangelisatie 

De commissie voor Evangelisatie her-

nieuwde in 2018 informatie op het bord 

langs de weg. Het bord bevat mededelin-

gen over de kapel en de activiteiten van 

de vereniging. Tevens werden geïnteres-

seerde lezers van dit mededelingenbord 

opgeroepen zich te bezinnen op hun reis 

naar het hiernamaals. 

Op campings werden posters verspreid 

met daarop de namen van voorgangers, 

data en tijdstippen waarop bezoekers 

welkom zijn voor een dienst van Woord 

en Gebed.  

 

7.10 Klachtenprocedure 

Van de klachtenprocedure zoals die is be-

schreven in de schoolgids heeft niemand 

gebruik gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

figuur 5 Interieur van de kapel in Gortel waar de zon-
dagse kerkdiensten worden gehouden.  
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8. Financieel 

8.1 Analyse van het netto resultaat   
Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
549  496  53 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

3  0  2 

(B3) Overige baten 
 

37  38  -1 

 

 

     
Totaal baten 

 
588  534  55 

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

435  395  39 

(L2) Afschrijvingen 
 

12  13  -1 

(L3) Huisvestingslasten 
 

20  24  -3 

(L4) Overige instellingslasten 
 

66  60  7 

 

 
     

Totaal lasten 
 

533  492  41 

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

55  42  13 

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

-0,4  -  -0 

 

 
     

Nettoresultaat 
 

55  42  13 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en las-

ten van de gehele organisatie. Het resultaat van 54.988 euro is als volgt opgebouwd: 

 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

CBS "Het Mosterdzaadje"  48.444  32.858  15.586 

Evangelisatie  299  1.050  -751 

Vereniging  6.244  8.332  -2.088 

Totaal  54.988  42.240  12.748 

 

De baten en lasten van de vereniging en 

evangelisatie zijn ondergebracht onder de 

overige baten (B3) en de overige instel-

lingslasten (L4). De dotaties aan de voor-

ziening voor groot onderhoud zijn onder-

gebracht onder de huisvestingslasten 

(L3).  
 

In 2018 zijn een aantal ontwikkelingen te 

noemen die in de begroting en ons beleid 

niet waren opgenomen. De eerste betreft 

indexaties op de rijksbijdragen in verband 

met gestegen pensioenpremies en de 

nieuwe cao. Het totale effect hiervan op 

de rijksbijdragen betrof circa 23.000 

euro. De loonkosten laten als gevolg hier-

van een vergelijkbare overschrijding zien.  

De tweede onverwachte ontwikkeling is 

de ophoging van de kleinescholentoeslag. 

Onze school ontving vanuit dit budget in 

2018 circa 5.500 euro extra bekostiging.  

De derde onverwachte ontwikkeling is het 

vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering.

Begin 2018 heeft minister Slob bekend 

gemaakt dat de middelen 
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voor het verminderen van de werkdruk 

eerder beschikbaar komen. De school 

heeft in 2018 hier circa 4.900 euro voor 

ontvangen Hierdoor hebben we eerder de 

mogelijkheid gekregen om te investeren 

in het verminderen van de werkdruk. 

Naar aanleiding van dit besluit is besloten 

een werkdrukscan aan te vragen bij het 

Vervangingsfonds. In een tweetal team-

bijeenkomsten onder leiding van een ad-

viseur van het Vervangingsfonds is het 

onderwerp werkdruk besproken. Naar 

aanleiding van het door het vervangings-

fonds geschreven analyse is een werk-

drukcomité gevormd vanuit het personeel 

om te besluiten hoe de werkdrukmiddelen 

moesten worden ingezet. 

De grootste werkdruk wordt ervaren tij-

dens terugkerende piekmomenten.  Het 

gaat dan om het schrijven van rapporten, 

toetsweken, vieringen en afronding van 

het schooljaar. Met instemming van het 

voltallige team is besloten voor de korte 

termijn vervanging beschikbaar te stellen 

voor collega’s die sterke pieken ervaren. 

Daarvoor is door leerkrachten die veel 

werkdruk ervoeren ook gebruik gemaakt. 

Daarnaast is besloten de werkdrukmidde-

len op een lange termijn in te zetten voor 

het benoemen van een onderwijsassistent 

0,4 FTE. Deze onderwijsassistent kan op 

piekmomenten ondersteunen in de klas-

sen. Hiervoor zal in maart 2019 worden 

geadverteerd. Aangezien de benoemings-

omvang het beschikbare budget over-

schrijdt zal het overgrote deel van de 

middelen die eind 2018 en begin 2019 zijn 

verkregen worden ingezet om de onder-

wijsassistent te kunnen bekostigen.  

Bij de besluitvorming is het volledige 

team betrokken geweest. Daarnaast heeft 

de personeel-geleding van de MR hierbij 

een doorslaggevende stem gehad. We kij-

ken terug op een zorgvuldig doorlopen 

procedure die binnen alle geledingen als 

waardevol is ervaren. Het voornemen om 

bij piekbelasting de middelen in te zetten 

is reeds ten uitvoer gebracht. In 2018 is 

1.100 euro ingezet voor werkdrukverlich-

ting. 

 

Onderstaand een beknopte toelichting op 

de overige ontwikkelingen en de belang-

rijkste verschillen per categorie ten op-

zichte van de begroting. 

 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief 

verschil zien van bijna 59.000 euro. Voor 

33.500 euro wordt dit verklaard door de 

eerder genoemde ontwikkelingen. Het 

overige deel is het gevolg van indexaties 

op de bijdragen vanuit Passend Onderwijs 

(3.000 euro), een beduidend hogere 

groeibekostiging (17.000 euro) en een 

subsidie voor een herintreder (2.500 

euro).  

 

(B2) – Er zijn geen bijdragen vanuit de 

gemeente gerealiseerd.   

 

(B3) – De overige baten komen wat hoger 

uit dan begroot als gevolg van hogere in-

komsten vanuit acties. 

 

(L1) – De personele lasten komen op to-

taalniveau 39.400 euro hoger uit dan be-

groot. In de begroting is 2.400 euro op-

genomen onder de overige personele las-

ten in verband met verwachte loonstijgin-

gen. Dit is onder de loonkosten gereali-

seerd. Na correctie hiervoor komen de 

loonkosten circa 36.500 euro hoger uit 

dan begroot tegenover een besparing van 

enkele honderden euro’s op de overige 

personele lasten.  

 

De overschrijding op de loonkosten wordt 

vrijwel volledig verklaard door de geste-

gen pensioenpremie en de nieuwe cao. 

Daarnaast is wat duurder personeel inge-

zet. Ten opzichte van de gestegen rijks-

bijdragen (55.000 euro) is de stijging van 

de loonkosten relatief beperkt. Oorzaak is 

dat de middelen voor werkdrukverminde-

ring voor het lopende schooljaar met 

name in de tweede helft van het jaar en 

daarna worden ingezet. Daarnaast ligt de 

personele inzet iets lager en is een bespa-

ring op de vervangingskosten gereali-

seerd.   
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Het verschil op de overige personele las-

ten is op totaalniveau verwaarloosbaar. 

Op budgetniveau is te zien dat met name 

de budgetten voor schoolontwikkeling 

(3.500 euro) en nascholing (3.000 euro) 

overschrijden, terwijl een besparing is ge-

realiseerd op de inhuur van extern perso-

neel (6.900 euro).  

 

(L2) – De afschrijvingen zijn circa 1.500 

euro lager uitgekomen dan begroot om-

dat een groot deel van de geplande inves-

teringen zijn doorgeschoven naar 2019.  

 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een 

besparing gerealiseerd van bijna 3.500 

euro. Er is 1.600 euro minder gedoteerd 

aan de voorziening voor groot onderhoud. 

Tevens is bespaard op de uitgaven voor 

energie en water en schoonmaakkosten.  

 

(L4) – De overige instellingslasten laten 

een overschrijding zien van 6.500 euro, 

die volledig bij de school ligt. Enkele hon-

derden euro’s zijn toe te wijzen aan be-

heers- en instellingslasten. Het overige 

deel ligt bij de leermiddelen. Er is circa 

3.900 euro extra uitgegeven aan onder-

wijsleerpakket. Ook de budgetten voor 

computerkosten (1.400 euro) en kopieer-

kosten (800 euro) laten een overschrij-

ding zien.  

 

(R1) – De rentelasten waren niet begroot, 

maar betroffen uiteindelijk 400 euro.  
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8.2 Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie 

boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  59  65  58 

Financiële vaste activa  -  -  - 

       
Totaal vaste activa  59  65  58 

       
Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  56  38  18 

Liquide middelen  364  299  309 

       
Totaal vlottende activa  419  336  327 

       
Totaal activa  479  402  386 

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve  287  239  218 

Bestemmingsreserves publiek  -  -  - 

Bestemmingsreserves privaat  66  62  39 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 

Bestemmingsfonds privaat  17  14  14 

       
Eigen vermogen  370  315  271 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  36  47  85 

Langlopende schulden  -  -  - 

Kortlopende schulden  73  40  30 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva  479  402  386 

 

Als gevolg van een lage investeringsgraad 

is de materiële vaste activa met 6.000 

euro gedaald. Een aantal investeringen is 

vooruitgeschoven. De investeringen ko-

men later in deze paragraaf verder aan 

bod. 

 

De reserves zijn met circa 55.000 euro 

gestegen wat overeenkomt met het ge-

consolideerde resultaat. Binnen de reser-

ves wordt onderscheid gemaakt tussen de 

publieke reserve (school) en private re-

serve (vereniging en evangelisatie). De 

publieke reserve is met ruim 48.000 euro 

toegenomen, terwijl de private reserve 

met circa 6.500 euro zijn gegroeid.  

 

De voorzieningen zijn met 11.000 euro 

gedaald. Aan de voorziening groot onder-

houd is 11.400 euro gedoteerd (school, 

woning en kapel) en 22.000 euro onttrok-
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ken (met name schilderwerk en een ge-

luidsinstallatie in de kapel en vervanging 

van de Cv-ketel in de school).  

 

8.3 Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen 

kan een verdere beoordeling worden ge-

geven van de financiële gezondheid van 

de organisatie. Naast de waarden zoals 

deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, 

wordt tevens de algemene adviesnorm 

weergegeven. 

 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 5,78 8,36 11,06 

Solvabiliteit 0,50 0,77 0,78 0,70 

Rentabiliteit n.v.t. 9,35% 9,19% 7,00% 

Huisvestingsratio max.10% 3,81% 3,22% 2,98% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 56,60% 58,35% 56,30% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 41,86% 41,02% 42,76% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 81,35% 83,90% 92,83% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 71,29% 75,17% 85,89% 

 

De liquiditeit is de afgelopen jaren wat af-

genomen, maar ligt nog steeds op een ge-

zond niveau. De solvabiliteit bleef over de 

afgelopen jaren vrij stabiel. Beiden vol-

doen ruim aan de gestelde adviesnormen, 

wat concreet betekent dat de school dus 

zowel op de korte als de langere termijn 

aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 

De rentabiliteit ligt al jaren erg hoog. Dit 

heeft grotendeels te maken met de forse 

groei van het aantal leerlingen, waardoor 

in de loop van het jaar groeibekostiging 

wordt ontvangen. Deze kan meestal niet 

meer volledig worden ingezet, waardoor 

het resultaat hoger uitvalt.  

 

De huisvestingsratio laat zien of er niet 

teveel publiek geld weglekt aan huisves-

ting. Dit is zeker niet het geval aangezien 

de uitgaven niet in de buurt komen van 

de maximale norm van 10%.  

 

Het minimale weerstandsvermogen wordt 

gebruikt om vermogen beschikbaar te 

houden voor het opvangen van financiële 

calamiteiten. De standaard adviesnorm 

bedraagt 15%. Omdat het nominaal om 

een klein bedrag gaat heeft het bestuur 

een uitspraak gedaan over de minimale 

buffer voor het opvangen van risico’s. 

Deze is bepaald op 100.000 euro, waarbij 

een weerstandsvermogen van 18% hoort. 

Vorig jaar betrof dit 20%, echter is de re-

latieve norm bij een nominaal bedrag van 

100.000 euro afgenomen vanwege de 

stijgende rijksbijdragen (werkdrukver-

mindering en hogere lonen).  

Afgelopen jaren lag het weerstandsver-

mogen tussen de 55-60%. Zowel op pu-

bliek niveau als op geconsolideerd niveau 

(inclusief private middelen) is de bijbeho-

rende nominale buffer ruim groter dan de 

gestelde norm. De totale buffer betreft 

momenteel circa 310.000 euro.  

 

De kapitalisatiefactor wordt gebruikt om 

te beoordelen of de buffers niet te ruim 

worden en het kapitaal wel efficiënt wordt 

ingezet. Hiervoor wordt een signalerings-

grens van 60% gehanteerd. Deze grens is 

eigenlijk niet van toepassing op zeer 

kleine schoolbesturen aangezien het dan 

nominaal gaat om kleine bedragen.
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8.4 Investerings- en financieringsbeleid 

In 2018 is er voor circa 5.400 euro geïn-

vesteerd in materiële vaste activa. Be-

groot is een bedrag van 76.150 euro. Er 

is in 2018 een bedrag van 11.430 euro af-

geschreven waardoor de boekwaarde van 

de activa is gedaald. De gerealiseerde in-

vesteringen hebben betrekking op de vol-

gende categorieën: 

 

Inventaris en apparatuur 1.000 euro 

Leermiddelen 4.400 euro 

Totaal 5.400 euro 

 

De investering binnen het inventaris en 

apparatuur betreft een gazonmaaier. De 

investeringen in leermiddelen betreffen 

diverse methodes en lesmateriaal voor 

Taal, Engels en Geschiedenis. Het groot-

ste deel van de begrote investeringen, 

nieuw meubilair en de upgrade van het 

ICT-netwerk, is doorgeschoven naar 

2019. 

 

8.5 Treasury verslag 

In 2018 hebben er geen beleggingen en 

derivaten plaatsgevonden in risicodra-

gend kapitaal. Er zijn geen wijzigingen 

opgetreden ten opzichte van voorgaand 

jaar. Zowel de publieke als de private 

middelen zijn niet ondergebracht in risi-

codragend kapitaal. De beschikbare vrije 

middelen werden overgemaakt naar een 

spaarrekening. Er hebben zich in het ver-

slagjaar geen liquiditeitsproblemen voor-

gedaan. 

Bij het selecteren van een bank voor het 

onderbrengen van de spaartegoeden 

wordt door het bestuur gelet op de credit 

rating van de betreffende bank, conform 

de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ en met het oog op het zoveel 

als mogelijk waarborgen van een goed 

beheer van deze tegoeden. Om dit te 

waarborgen is door het bestuur een 

treasurystatuut opgesteld, waarin afspra-

ken zijn vastgelegd inzake de wijze 

waarop wordt omgegaan met de regeling. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie 

welke verantwoordelijkheden op dit ter-

rein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid 

ten aanzien van beleggingen, leningen en 

derivaten met betrekking tot de publieke 

middelen zeer behoudend is. De hoofd-

som dient ten alle tijden gegarandeerd te 

zijn. 
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9. Continuïteitsparagraaf 

9.1 Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegro-

ting 2019-2023 is rekening gehouden met 

externe ontwikkelingen. Hierbij kan ge-

dacht worden aan gevolgen van de Miljoe-

nennota 2019, ontwikkelingen in de cao 

en de middelen voor werkdrukverminde-

ring. Zie voor meer informatie de verant-

woording bij de begroting 2019. 

 

9.2 Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 48 54 60 59 46 45 

Bovenbouw totaal 27 32 38 40 53 54 

Totaal 75 86 98 99 99 99 

 

 
 

Bovenstaande overzichten laten de ont-

wikkeling van het leerlingaantal over de 

afgelopen en komende jaren zien. Boven-

staande overzichten laten de ontwikkeling 

van het leerlingaantal over de afgelopen 

en komende jaren zien. Te zien is een stij-

gende lijn, die afgelopen jaren steiler is 

gaan lopen. Dit is het gevolg van een re-

latief grote instroom ten opzichte van de 

uitstroom. De groeiende trend gaat ko-

mende jaren over in een stabiel leerling-

aantal. Deze groei en de consequenties 

hiervan hebben de aandacht van de direc-

tie en het bestuur.   

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 1,06 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Leerkracht 4,58 5,41 5,99 5,99 5,99 5,99 

O.O.P. 0,46 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Schoonmaak 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Vervanging eigen risico 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Totaal 6,39 7,25 7,83 7,83 7,83 7,83 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop 

van de inzet zien over de komende jaren. 

In 2019 en 2020 zal de inzet toenemen. 

Vanaf medio 2019 wordt rekening gehou-

den met de inzet van een extra leerkracht 

voor een zesde groep. Daarnaast is reke-

ning gehouden met een vacature voor de 

woensdag in de bovenbouw en met inzet 

van personeel vanuit de middelen voor 

werkdrukvermindering.  
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9.3 Staat van baten en lasten – begroting 

   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2018  2019  2020  2021   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  549  609  658  673 

(B2) Overige overheidsbijdragen  3  -  -  - 

(B3) Overige baten  37  41  41  41 

         
Totaal baten  588  650  699  714 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  435  530  573  582 

(L2) Afschrijvingen  12  13  14  15 

(L3) Huisvestingslasten  20  15  15  15 

(L4) Overige instellingslasten  66  79  79  79 

  
       

Totaal lasten  533  637  681  691 

  
       

Saldo baten en lasten  55  13  18  22 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  -0,4  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  55  13  18  22 

 

Bovenstaand overzicht geeft de realisatie 

over 2018 en de begroting voor de ko-

mende 3 jaar weer. Het overzicht laat de 

komende jaren positieve resultaten zien. 

De schoolbegroting voor 2019 gaat uit 

van een resultaat van 4.000 euro. Gecon-

solideerd (inclusief de private middelen) 

ligt het resultaat 9.000 euro hoger. Meer-

jarig wordt eveneens een positief resul-

taat verwacht. Er is (meerjarig) geen 

sprake van majeure investeringen de ko-

mende jaren. 

 

Ook dit jaar is het aantal leerlingen is fors 

toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

In de begroting is daarom rekening ge-

houden met groeibekostiging. Tevens is 

50% van dit bedrag ook voor 2020 opge-

nomen, gezien de stijgende lijn van het 

leerlingaantal. Met oog op deze toename 

is in de begroting per augustus 2019 een 

vacature voor een 6e groep opgenomen.  

 

In 2019 wordt het schoolgebouw uitge-

breid. Hiervoor komt de school in aanmer-

king gezien het groeiende leerlingaantal. 

Er zijn daardoor ook behoorlijk wat inves-

teringen in de begroting voor 2019 opge-

nomen, zoals de vervanging van het meu-

bilair. Deze investering stond reeds voor 

2018 opgenomen, maar is doorgeschoven 

naar 2019. 
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9.4 Balans – begroting 

 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Immateriële vaste activa  -  -  -  - 

Materiële vaste activa  59  114  113  110 

Financiële vaste activa  -  -  -  - 

         
Totaal vaste activa  59  114  113  110 

         
Voorraden  -  -  -  - 

Vorderingen  56  -  -  - 

Effecten  -  32  32  32 

Liquide middelen  364  323  327  340 

         
Totaal vlottende activa  419  355  359  372 

         

Totaal activa  479  469  471  482 

         

         
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Algemene reserve  287  296  305  318 

Best. reserve publiek  -  -  -  - 

Best. reserve privaat  66  85  95  104 

Best. fonds publiek  -  -  -  - 

Best. fonds privaat  17  -  -  - 

         
Eigen vermogen  370  382  399  421 

  
       

Voorzieningen  36  53  37  26 

Langlopende schulden  -  -  -  - 

Kortlopende schulden  73  35  35  35 

  
       

Totaal passiva  479  469  471  482 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 

2018 en de jaren hierop volgend. De ba-

lans van 2018 is gebaseerd op de werke-

lijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn 

echter berekend op basis van een voorlo-

pige inschatting van 2018 per het najaar 

2018. Hierdoor kunnen er onlogische af-

wijkingen ontstaan, de langere termijn 

ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

De boekwaarde van de materiële vaste 

activa zal het komende jaar aanzienlijk 

stijgen als gevolg van een forse investe-

ringssom die begroot is voor 2019. Dit 

heeft vooral te maken met een forse in-

vestering in meubilair, maar ook in een 

tweetal digiborden en de aanleg van een 

glasvezelverbinding.  

 

Het eigen vermogen stijgt de komende ja-

ren vanwege de positieve resultaten. De 

voorziening groot onderhoud bestaat uit 

een voorziening voor de school en een 

voorziening voor de vereniging (woning 

en kapel). De meerjarenonderhoudsplan-

ning is gevolgd met oog op de onttrekkin-

gen. De dotatie van voorgaande jaren is 
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aangehouden. Te zien is dat door aan-

zienlijke onttrekkingen de stand van de 

voorziening komende jaren langzaam af-

neemt, maar nog wel boven de onder-

grens blijft.   

 

De overige vorderingen en kortlopende 

schulden zijn ingeschat conform de reali-

satie en worden meerjarig constant ge-

houden. 

 

9.5 Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te be-

perken hanteert de school een planning 

en controle cyclus waarbij de directie sa-

men met een externe adviseur van VGS 

de ontwikkeling van de financiële presta-

ties monitort en hier ook periodiek ver-

antwoording over aflegt richting het be-

stuur. De basis voor de verantwoording 

wordt naast de realisatie gevormd door de 

meerjarenbegroting die voorafgaand aan 

elk jaar door de directie wordt opgesteld 

en ter fiattering aan de raad van toezicht 

wordt voorgelegd. In deze meerjarenbe-

groting worden zo veel als mogelijk finan-

ciële risico’s onderkent en wordt beoor-

deeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

Daarnaast is ten behoeve van de interne 

controle, de administratieve organisatie 

beschreven van de processen met een fi-

nancieel risico. Hierin is de functieschei-

ding, overdraagbaarheid en betrouwbaar-

heid van informatie gewaarborgd. Tussen 

het bestuur en haar administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is 

daarnaast een Service Level Agreement 

van toepassing.  

 

9.6 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De meerjarenbegroting is opgesteld in 

een veranderende context, waarin er 

sprake is van risico’s. Eén van de risico’s 

die jaarlijks terugkomt is de politieke in-

stabiliteit op verschillende fronten. Sec-

torbreed is sprake van een tekort op de 

materiële bekostiging. Er zijn nog geen 

ontwikkelingen die wijzen op een correc-

tie hiervoor. Dit gaat ten kosten van per-

sonele inzet. Verder is er nog onzekerheid 

over de middelen voor werkdrukvermin-

dering vanaf schooljaar 2021/22. 

 

Een ander landelijk risico is het lerarente-

kort. Onze school krijgt tot nu toe de for-

matie goed rond en heeft er in de praktijk 

nog niets van gemerkt. Mogelijk risico is 

echter wel dat het moeilijker wordt om 

vervanging te realiseren. Risico is dat dan 

relatief duur extern personeel ingezet 

moet worden om gaten op te vullen. Het 

bestuur is hiervan op de hoogte en pro-

beert deze ontwikkeling waar mogelijk 

voor te blijven. 

 

Een meer school-specifiek risico is de in-

stroom van het aantal leerlingen de ko-

mende jaren. In principe groeit de school, 

wat leidt tot een stijging van de bekosti-

ging. In verband met een toenemend 

aantal leerlingen, kan het zo zijn dat soms 

een extra groep moet worden gestart 

voordat de benodigde middelen er zijn. 

 

Verder kunnen er risico’s zijn op het per-

sonele terrein. Te denken valt aan uitval 

van personeelsleden, langdurig ziektever-

zuim, disfunctioneren, schorsing en in het 

ergste geval ontslag. Als deze zaken zich 

voordoen kan er sprake zijn van financiële 

gevolgen. Ook als het gaat om groot on-

derhoud bestaat er een risico op onver-

wachte lasten. Voor de genoemde risico’s 

met een financieel gevolg wordt er een ri-

sicobuffer aangehouden, al zal de eerste 

stap altijd zijn om te beoordelen of een 

risico binnen de begroting opgevangen 

kan worden. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook 

niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te 
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denken valt aan risico’s rondom de onder-

wijskwaliteit, het imago van de school en 

de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. 

Zie voor dit laatste punt het verslag van 

het toezichthoudend orgaan. 

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet 

het bestuur snelle toename van het leer-

lingaantal. Een belangrijke vraag zal zijn 

hoe we ouders betrokken houden. De 

vraag doet zich voor of het wenselijk zou 

zijn om de groei van Het Mosterdzaadje af 

te remmen. De in 2019 te realiseren uit-

breiding lijkt nu al aan de krappe kant. De 

kleinschaligheid die de kracht vormt van 

onze school is moeilijker te realiseren dan 

voorheen, al houden we de klassen klein.  

 

9.7 Beheersing van de risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde 

restrisico’s en onvoorziene calamiteiten 

gebruikt de school in haar financieel be-

leid onder andere het kengetal weer-

standsvermogen om te zorgen dat er vol-

doende eigen vermogen beschikbaar is 

als risicobuffer. Voor de vaststelling van 

de hoogte van deze buffer is gebruik ge-

maakt van het standaard risicoprofiel van 

15% als basis. De buffer dient tevens ten 

minste 100.000 euro te betreffen. Mo-

menteel leidt dat ertoe dat het actuele 

weerstandsvermogen wat hoger ligt dan 

15%.  

 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te 

spreken, wordt in elk geval getracht om 

risico’s tijdig te onderkennen, om indien 

nodig acties te ondernemen om de impact 

van het risico te verkleinen. De meerja-

renbegroting is hiervoor een belangrijke 

tool. Het effect van een dalend leerling-

aantal of een uit de pas lopend kostenpa-

troon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de 

meerjarenbegroting aanpassingen door-

gerekend worden.  

 

De hierboven beschreven risicobeheer-

sings- en controlesystemen zijn het afge-

lopen jaar toereikend geweest. Er zijn 

geen belangrijke risico’s opgetreden die 

de continuïteit van de organisatie in ge-

vaar gebracht hebben. Er is dan ook geen 

reden om aanpassingen aan de systemen 

door te voeren.  
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Bijlage: verantwoording middelen prestatie box
De middelen vanuit de prestatie box zijn 

in 2018 ingezet ten behoeve van een her-

registratiecursus voor de schoolleider. Te-

vens zijn de middelen gebruikt voor een 

schoolbrede professionaliseringsslag on-

der het team. Deze combinatie van video-

interactiebegeleiding en collegiale consul-

tatie werd op professionele wijze begeleid 

door Driestar Educatief. Het betreft een 

meerjarig traject dat is ingezet in 2018 en 

in 2019 zal worden afgrond. Op het ge-

bied van cultuureducatie is eveneens het 

nodige gerealiseerd vanuit de prestatie 

box. Zo ontvangt elke oudste leerling een 

boek over de geschiedenis van Gortel en 

Het Mosterdzaadje. De lokale historie 

werd voor het voetlicht gehaald een jaar-

lijkse herdenking te organiseren bij een 

monument uit de Tweede Wereldoorlog. 

Er werden bezoeken gebracht aan diverse 

musea, waaronder het Openluchtmuseum 

in Arnhem.  
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Verslag van de toezichthouder 

Verwondering en bewondering. Dat zijn 

de eerste indrukken die naar boven ko-

men als je aan het jaar 2018 denkt. Zeker 

ook als het om ‘onze’ Vereniging Het Mos-

terdzaadje in Gortel gaat. De doelstellin-

gen die 127 jaar geleden zijn geformu-

leerd- veranderden niet: Een school voor 

reformatorisch basisonderwijs in stand-

houden en mensen in aanraking brengen 

met het Evangelie door onder meer zon-

dagse diensten te beleggen. Ook 2018 

mocht in dat teken staan. Dat stemt tot 

verwondering. Naast al het werk dat de 

verschillende medewerkers hebben ver-

richt (wat bewondering oproept), droeg 

ook het Bestuur een steentje bij aan de 

voortgang van goed onderwijs in Gortel. 

De ‘nieuwe’ bestuursstructuur, waarbij 

scheiding is gemaakt tussen een Uitvoe-

rend Bestuur (UB, bestaande uit vier le-

den) en een Toezichthoudend Bestuur 

(TB, drie leden) functioneerde ook in 

2018. Samen vormen deze twee besturen 

een Collectief Bestuur (CB), dat het ‘be-

voegd gezag’ vormt. Het Collectief Be-

stuur is ook verantwoordelijk voor de 

evangelisatie en de zondagse diensten. 

Een evangelisatiecommissie verzorgt na-

mens het CB de diensten. Het gehele be-

stuur van Vereniging Het Mosterdzaadje 

bestaat uit vrijwilligers, die voor hun dien-

sten geen honorarium ontvangen. Andere 

nevenfuncties van de verschillende be-

stuursleden zijn niet strijdig met de be-

langen van de Vereniging Het Mosterd-

zaadje.  

Met het ‘toezichthouden’ dient het TB in 

de eerste plaats een klankbord te zijn 

voor het Uitvoerend Bestuur van de 

school. Tegelijk houdt het in dat het TB 

toezicht houdt met name op het bestuur-

lijk functioneren van het UB, dat op zijn 

beurt zorgdraagt voor het goed reilen en 

zeilen van de school (en de naleving van 

wettelijke verplichtingen, de toepassing 

van de afgesproken “Code Goed bestuur” 

en dergelijke). Ook moet het Toezicht-

houdend Bestuur jaarlijks goedkeuring 

geven aan het voorgestelde beleid, de be-

groting en het jaarverslag). Het TB heeft 

verder een aantal eigen bevoegdheden, 

zoals het benoemen van een accountant 

(voor 2018 was dat Van Ree Accoun-

tants), het vaststellen van de arbeids-

voorwaarden van de directeur van de 

school etc.). Ook dient het Toezichthou-

dend Bestuur het eigen handelen te ver-

antwoorden in het jaarverslag.   

Teneinde hun professionaliteit als be-

stuurslid te verbeteren is door een viertal 

bestuursleden in 2018 een bestuurscur-

sus gevolgd, georganiseerd door de Fede-

ratie IJsselland.  

In dit verslagjaar 2018 heeft het TB het 

jaarverslag over 2017, de begroting voor 

2018 en het schoolplan 2015-2019 goed-

gekeurd. Daarnaast is met het UB uitvoe-

rig gesproken over de meerjarenbegro-

ting 2017-2020, over de verwachte groei 

van het leerlingenaantal en het aantal 

groepen in de komende jaren. Ook over 

het besluit tot uitbreiding van het school-

gebouw en de concretisering daarvan is 

uitvoerig van gedachten gewisseld. Juist 

over zaken als groei, maar ook over be-

leidszaken als veiligheid binnen de school, 

de identiteit en de kwaliteit van het on-

derwijs wisselen toezichthouders en uit-

voerders intensief van gedachten.  

Er is een bestuurlijke samenwerking met 

de Eben-Haëzerschool in Teuge/Apel-

doorn met name als het gaat om perso-

neelsbeleid. Evaluatie leerde dat deze sa-

menwerking naar tevredenheid functio-

neert. Daarnaast liet 2018 een intensive-

ring zien van de contacten met andere re-

formatorische basisscholen in de regio. 

Daarin speelt de Federatie IJsselland en 

zijn beleidsmedewerker een positieve, 

bemiddelende rol. 

Na goedkeuring van de toezichthouders 

en (indien van toepassing) positief advies 

van de Medezeggenschapsraad (MR) stelt 
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het Uitvoerend Bestuur officieel het beleid 

vast (alsmede het jaarverslag en derge-

lijke). Over zaken waarover geen formele 

goedkeuring nodig is, informeert het UB 

de toezichthouders, zodat de toezichthou-

ders op de hoogte blijven. Overigens ge-

beurt dat natuurlijk ook door middel van 

de nieuwsbrieven, tussentijdse e-mails en 

de besprekingen op de gezamenlijke ver-

gaderingen. De toezichthouders draaien 

mee in het rooster van schoolbezoeken. 

Tijdens die bezoeken worden lessen bij-

gewoond, wordt gesproken met leer-

krachten en met de directeur. Bij vacatu-

res op de school wordt een benoemings-

commissie ingesteld, waarin altijd ook 

een toezichthouder zit. Dat versterkt de 

betrokkenheid van de toezichthouders bij 

de identiteit van de school. 

Desgewenst kan het Toezichthoudend Be-

stuur zelfstandig vergaderen. In het ver-

slagjaar was daar nooit aanleiding toe en 

werd steeds vergaderd samen met het UB 

en de directeur. Naast de vier gezamen-

lijke vergaderingen was er in juni 2018 de 

jaarlijkse ledenvergadering. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn 

beschreven in het bestuursdocument. Dit 

document is in 2013 door de ledenverga-

dering goedgekeurd. De Code Goed be-

stuur -zoals die door de PO-raad is vast-

gesteld- wordt gehanteerd. Strategische 

doelen zijn verwerkt in het Schoolplan 

2015-2019 en de daarvan afgeleide werk-

plannen worden per schooljaar vastge-

steld en geëvalueerd. 

 

A.F. van Toor 

Voorzitter Collectief Bestuur 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 59.124       65.476       

59.124          65.476          

Vlottende activa

Vorderingen 55.743       37.536       

Liquide middelen 363.744     298.803     

419.487         336.338         

Totaal 478.611         401.814         

PASSIVA

Eigen vermogen 369.873         314.886         

Voorzieningen 36.108          46.684          

Kortlopende schulden 72.629          40.244          

Totaal 478.611         401.814         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 548.999         495.595         427.469       
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 2.500            132               12.230         

Overige baten 37.534           41.100          39.389         

Totaal baten 589.034         536.827       479.088       

Lasten

Personeelslasten 434.565         395.152         345.548       

Afschrijvingen 11.736           12.845          10.994         

Huisvestingslasten 20.286           23.725          22.493         

Overige lasten 67.096           62.865          55.516         

Totaal lasten 533.683         494.587       434.551       

Saldo baten en lasten 55.351           42.240         44.537         

Financiële baten en lasten 363-               -                  492-             

RESULTAAT BOEKJAAR 54.988           42.240         44.045         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € 54988 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 48.444          
Bestemmingsreserves privaat 3.893            
Bestemmingsfonds privaat 2.651            

Totaal 54.988         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 55.351       44.537       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 11.736       10.994       

- Mutaties van voorzieningen 10.576-       38.501-       

1.160         27.507-       

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 18.208-       19.061-       

- Mutaties kortlopende schulden 32.385       10.662       

14.177       8.399-         

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 70.688       8.631         

Ontvangen interest 363-           492-           

Totaal 363-           492-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 70.325      8.139        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 5.385-         17.990-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 5.385-        17.990-      

Mutatie van liquide middelen 64.940       9.851-         

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 14

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 9

Docentenset 20 Software bij methoden 9

Bureaustoelen 20 Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 24 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen 15

Waardering van de woningen

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

23 april 2019

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 

te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 

zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 

worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De 

vastgoedbeleggingen zijn gewaardeerd als PM-post.
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Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Bestemmingsfondsen privaat

Hieronder worden de bestemmingsfondsen opgenomen die gevormd zijn vanuit private middelen, waaraan een 

specifieke bestemming is toegekend door derden. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 56,60%

5,78

5,78

9,34%

0,78

0,90

8,36

8,36

9,19%

2018

0,77

0,85

2017

83,90%

58,35%

81,25%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur 69.040           46.189            22.851             999                -                    6.177              17.673           69.631           51.958           

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 67.505           24.882            42.624             4.386             8                   5.552              41.450           67.139           25.689           

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 1                   -                    1                    -                    -                    -                    1                   1                   -                    

Totaal 136.547          71.071            65.476             5.385             8                   11.729            59.124           136.771          77.647           

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 408                408                -                     

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 4.752             4.745             8                    

Totaal 5.160             5.153             8                    

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Woning 364.000          1-1-2017

Totaal 364.000          

Verzekerde waarde Bedrag

Woning 490.100          

Totaal 490.100          

Toelichting materiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 78                  206                

OCW/EZ 23.098            19.597           

Gemeenten en GR's 25.624            17.727           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 6.944             -                    

  Overige overlopende activa                     - 5                   

Overlopende activa 6.944              5                   

Totaal 55.743            37.536           

Materiële vaste activa

2018 2017

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen, te weten een 

woning en kapel.

Van de kapel is de waarde niet bekend. Voor de woning is de OZB-waarde en verzekerde waarde vermeld. 
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Liquide middelen

Kasmiddelen 2.566             828                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 361.178          297.974          

Totaal 363.744          298.803          

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 238.867          48.444            -                    287.311          

238.867          287.311          

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 8.719-             2.890              71.455           65.626           

Bestemmingsreserve algemeen (evangelisatie) 70.751           1.003              71.455-           299                

62.033           65.925           

Bestemmingsfonds (privaat)

Schoolfonds 13.986           2.651              -                    16.637           

13.986           16.637           

Totaal 314.886          54.988            -                    369.873          

Toelichting overige mutatie eigen vermogen

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

In 2018 is de administratie doorgenomen voor de Evangelisatie vanaf 2011. Ten onrechte zijn veel kosten geboekt bij de Vereniging, 

die betrekking hebben op de activiteit Evangelisatie. Het gevolg is dat ten onrechte een toename gerealiseerd werd bij de reserve 

van de Evangelisatie en een afname van de gerealiseerd werd bij de reserve van de Vereniging. 

Het betreft kosten van energie, gemeentelijk geld in verband met de renovatie van de kapel en enkele giften voor een totaal van 

€30.150,15. 

Verder is er een private voorziening onderhoud gevormd betrekking hebbend op de Evangelisatie, maar geboekt ten laste van de 

Vereniging. Deze voorziening is vervuild doordat na verloop van tijd ook een onderhoudsplan voor de woning is opgesteld en ook 

onttrekkingen plaatsvonden die betrekking hadden op de woning. Aan de hand van een MJOP-verloopoverzicht voor de woning en 

de kapel is bepaald dat er € 49.850,- was gedoteerd ten laste van de Vereniging wat echter betrekking had op de kapel 

(Evangelisatie). 

Via een vermogensmutatie in 2018 is over de jaren t/m 2017 een correctie uitgevoerd voor €80.000,15 (een optelling van 

€30.150,15 en € 49.850,-) ten gunste van de Vereniging. Verder is een eenmalige mutatie uitgevoerd ter hoogte van € 9.952,58 

vanuit de reserve van de Vereniging ten gunste van de reserve van de Evangelisatie gedaan ter voorkoming van een negatieve 

reserve van de Evangelisatie. Dit leidt tot een saldo van € 0,- van de reserve van de Evangelisatie per 1 januari 2018.
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 3.850              -                    -                    15                  3.835             -                    3.835             

Voorziening voor groot onderhoud 42.834             11.400           21.961           -                    32.273           5.560             26.713           

Totaal 46.684             11.400           21.961           15                  36.108           5.560             30.548           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 3.850              -                    -                    15                  3.835             -                    3.835             

3.850              -                    -                    15                  3.835             -                    3.835             

Kortlopende schulden

Crediteuren 39.387            6.535             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.513            11.644           

Schulden ter zake van pensioenen 6.436              4.382             

Kortlopende overige schulden 658                5.957             

59.993            28.518           

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 12.558           11.726           

  Overige overlopende passiva 78                 -                    

Overlopende passiva 12.636            11.726           

Totaal 72.629            40.244           

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing                   -                     -   

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing                   -                     -                      -                     -                     -   

Totaal                   -                     -                      -                     -                     -   

2018 2017

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

44



G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing                   -                     -                      -                     -                     -                     -   

Totaal                   -                     -                      -                     -                     -                     -   

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 510.317         458.150         397.889         

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 11.410           13.125           7.625             

11.410           13.125           7.625             

Ontvangen doorbet. rijksbijdrage SWV 27.273           24.320           21.955           

Totaal 548.999         495.595         427.469         

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Huisvesting inzake kapel -                    -                    11.970           

  Overig -                    132                260                

-                    132                12.230           

Overige overheidsbijdragen 2.500             -                    -                    

Totaal 2.500             132                12.230           

 

Overige baten

Ouderbijdragen 195                2.500             1.783             

Overige

  Verenigingsbaten 12.921           21.650           14.889           

  Baten oudercommissie 3.998             1.300             2.403             

  Baten Evangelisatie 16.581           14.550           16.055           

  Overige baten personeel 126                -                    -                    

  Overige 3.714             1.100             4.259             

37.339           38.600           37.606           

Totaal 37.534           41.100           39.389           

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 306.698         273.663         248.626         

Sociale lasten 51.850           46.035           40.956           

Premies Participatiefonds 1.620             -                    1.101             

Premies VFGS 9.695             9.056             8.022             

Pensioenlasten 41.476           37.598           32.768           

411.339         366.352         331.474         

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 15-                  -                    914                

Personeel niet in loondienst 2.054             9.000             6.072             

Overige

  (Na)scholingskosten 11.031           8.000             7.653             

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 6.685             3.000             95                  

  Kosten werving personeel 251                500                610                

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 1.064             1.200             1.014             

  Representatiekosten personeel 1.446             600                2.433             

  Kosten federatie 929                550                392                

  Overige 3.194             5.950             1.255             

Totaal overige 24.600           19.800           13.452           

26.639           28.800           20.438           

Af: uitkeringen 3.413-             -                    6.363-             

Totaal 434.565         395.152         345.548         

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 6 FTE. (2017 6)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 6.177             7.563             5.952             

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.559             5.282             5.042             

Totaal 11.736           12.845           10.994           

Huisvestingslasten

Onderhoud 663                500                199                

Energie en water 4.684             5.500             6.866             

Schoonmaakkosten 1.523             2.200             987                

Belastingen en heffingen 1.776             700                1.395             

Dotatie voorziening onderhoud 11.400           13.500           13.000           

Overige 239                1.325             47                  

Totaal 20.286           23.725           22.493           
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 10.735           9.735             9.572             

Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.582             3.000             2.410             

Telefoon- en portokosten e.d 587                1.000             769                

Kantoorartikelen 702                -                    -                    

Verenigingslasten 6.765             5.750             1.587             

Lasten Evangelisatie 12.994           16.500           12.391           

Bestuurs-/managementondersteuning 4.337             4.000             5.040             

38.701           39.985           31.769           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 643                -                    783                

643                -                    783                

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 15.190           9.200             10.436           

Computerkosten 4.235             4.580             4.114             

Kopieer- en stencilkosten 3.824             3.000             3.125             

23.248           16.780           17.675           

Overige

Kantinekosten 875                1.200             790                

Cultuureducatie 274                450                -                    

Schoolkrant -                    700                635                

Abonnementen 404                600                637                

Verzekeringen 272                300                261                

Overige 2.678             2.850             2.967             

4.503             6.100             5.289             

Totaal 67.096           62.865           55.516           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.582             3.000             2.410             

Accountantslasten 2.582             3.000             2.410             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 8                   50                  146-                

Rentelasten 371-                50-                  346-                

Totaal 363-                -                    492-                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Eigen 

vermogen           

31-12-2018

Resultaat jaar 

2018
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

2. Federatie Ijsselland federatief verband Zwolle nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

niet van toepassing
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00                

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 111.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 65.666
Beloningen betaalbaar op termijn € 9.889
Subtotaal € 75.555

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 75.555

Gegevens 2017

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 1,09                

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 107.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 67.123
Beloningen betaalbaar op termijn € 9.948

Totaal bezoldiging 2017 € 77.072

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging voor Evangelisatie Christelijke Basisschool "Het Mosterdzaadje" is berekend conform

de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum €

111000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur)

van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

FJ Roos

WNT-verantwoording 2018 - Vereniging voor Evangelisatie Christelijke Basisschool "Het Mosterdzaadje" 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

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

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging voor Evangelisatie Christelijke Basisschool "Het Mosterdzaadje"  van 

toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie(s)

Toor, A.F. van Voorzitter toezichthouders vanaf 31-5

Boon, H. Toezichthouder

Folkers, D.H.J. Toezichthouder

Triest, W. van Lid DB

Net, P.J. van der Lid DB

Groothedde, R. Lid DB

Ruiter, F. de Toezichthouder tot 31-5

Iwaarden, J.A. van Voorzitter DB
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijn per 31/12 investeringsverplichtingen m.b.t. de bouw aangegaan. Hierbij worden de facturen in verband met 

de bouw direct gedeclareerd bij de gemeente. Vanuit de gemeente wordt daarvoor een dekkende tegemoetkoming 

ontvangen.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging voor  

Evangelisatie ‘Het Mosterdzaadje’ 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging voor  Evangelisatie ‘Het 

Mosterdzaadje’ te Gortel gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor  

Evangelisatie ‘Het Mosterdzaadje’ op 31 december 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 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 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor  Evangelisatie ‘Het Mosterdzaadje’ 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.  

 

 

  



 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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. 

 

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;  

� de 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 paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 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 2018 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 de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

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. 

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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde 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 onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

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 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• 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 de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

   



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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.  

 
Geldermalsen, 18 april 2019  
Van Ree Accountants 

 

w.g. 

 

drs. K.H. Hille RA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE CBS HET MOSTERZAADJE

Baten

Rijksbijdragen      548.999 495.595    427.469    
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 2.500        -               260           

Overige baten 4.035        1.100        5.682        

Totaal baten 555.534    496.695    433.411    

Lasten

Personeelslasten 434.565    395.152    345.548    

Afschrijvingen 11.431      12.845      10.688      

Huisvestingslasten 13.386      15.225      13.993      

Overige lasten 47.337      40.615      41.537      

Totaal lasten 506.719    463.837    411.766    

Saldo baten en lasten 48.815      32.858      21.645      

Financiële baten en lasten 371-           -               301-           

Netto resultaat 48.444      32.858      21.344      

2018 Begroting 2018 2017

61



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen -               2.500        360           

Ledencontributies 185           200           478           

Collecten kerken/donaties/giften 3.895        900           5.992        

Opbrengsten jubilea 50            250           350           

Opbrengsten acties -               3.500        -               

Bijdrage leerlingenvervoer 633           -               564           

Baten inzake woningen 7.200        7.200        7.200        

Bijdragen schoolzwemmen 958           -               305           

Bijdragen m.b.t. fondsen 3.998        1.300        2.403        

Bijdrage gemeente inz. renovatie kapel -               -               11.970      

Overige baten -               9.732        -               

Totaal baten 16.919      25.582      29.622      

Lasten

Personele lasten 630           -               -               

Acties 2.184        -               -               

Representatiekosten 181           200           750           

Lasten inzake woningen 1.660        2.800        1.894-        

Dotatie voorziening onderhoud kapel 2.900        8.500        8.500        

Lasten schoolzwemmen 748           -               -               

Afschrijvingen 306           -               306           

Lasten m.b.t. fondsen 1.347        1.300        2.705        

Overige lasten 15            1.450        26            

Totaal lasten 9.970        14.250      10.393      

Saldo baten en lasten 6.948        11.332      19.229      

Financiële baten en lasten -               -               44-            

Netto resultaat 6.948        11.332      19.185      

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' en 'dotatie voorziening onderhoud' meegenomen. Bij de toelichting op de 

staat van baten en lasten zijn deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen en huisvestingslasten 

gerubriceerd.

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE EVANGELISATIE

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 16.581      14.250      12.179      

Opbrengsten acties -               300           -               

Overige baten -               -               3.876        

Totaal baten 16.581      14.550      16.055      

Lasten

Betaalde giften/bijdragen 1.362        -               -               

Personele lasten 1.012        -               -               

Acties -               300           -               

Lasten inzake kapel 2.511        6.350        5.977        

Dotatie voorziening onderhoud kapel 4.000        -               -               

Overige lasten 8.109        9.850        6.415        

Totaal lasten 16.994      16.500      12.391      

Saldo baten en lasten 413-           1.950-        3.664        

Financiële baten en lasten 8              -               146-           

Netto resultaat 404-           1.950-        3.517        

2018 Begroting 2018 2017
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