Bestuursverslag 2019

Leren doen we samen
Op jouw school, met jouw plan, voor jouw toekomst
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Voorwoord
In dit jaarverslag beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen op stichtingsniveau over het
jaar 2019. Het is gebaseerd op de informatie van de scholen en evaluaties binnen directieberaad,
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en bestuur. Voor meer specifieke informatie
over de scholen verwijzen we graag naar hun websites. In het jaarverslag verantwoordt het
bestuur haar beleid aan de medewerkers van CBO Zeist, de medezeggenschapsraden, de
ouderraden, de GMR en andere betrokkenen (stakeholders) bij CBO Zeist. Het jaarverslag is
tevens geschreven als bestuursverslag en verantwoordingsdocument bij de jaarrekening. Het
bestuur van CBO Zeist vindt het vanzelfsprekend zich te verantwoorden, omdat ze graag laat zien
op welke wijze ze omgaat met haar publieke taak: het verzorgen van kwalitatief goed protestants
christelijk onderwijs. Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur.
Er zijn verschillende wettelijke kaders die aangeven wat in het bestuursverslag bij de jaarrekening moet worden
opgenomen. Dit jaar doen we dat voor het eerst via het format dat door de PO-raad aan schoolbesturen is
aangeboden. We hopen hiermee meer uniformiteit te verkrijgen in de verslaggeving.
In 2019 heeft ook CBO Zeist te maken met het landelijke leerkrachttekort. Medewerkers grijpen de kans aan om
dichter bij hun woonplaats een werkplek te bemachtigen. Bij ziekte is het veel lastiger invallers te vinden en ook
vacatures staan langer open dan voorheen. Toch lukte het in 2019 steeds weer de reguliere formatie rond te krijgen.
We hebben actief zij-instroombeleid ontwikkeld als een van de oplossingen om te anticiperen op tekorten in de
toekomst. Daarnaast investeren we in de begeleiding van starters en nieuwkomers om hen te behouden voor het
onderwijs. In augustus 2019 zijn drie zij-instroomtrajecten gestart.
In april 2019 is CBO Zeist betrokken geraakt bij de grote problemen op CBS Oud Zandbergen. Door gebrek aan
bestuurlijke en onderwijskundige kwaliteit werd de school in haar voortbestaan bedreigd. Door moedig en snel
handelen van ons bestuur en onze GMR is de school per 1 augustus 2019 door CBO Zeist overgenomen. Hier is veel
tijd en energie van velen binnen onze organisatie in gaan zitten. Voor ouders en leerlingen van de school bleef
onderwijs gegarandeerd.
Ons financiële resultaat is met -€ 38.554 iets gunstiger dan begroot. Tegelijkertijd is het aanzienlijk minder gunstig
dan de forecast van het 3e kwartaal ons vertelde. De eerste verklaring hiervoor ligt in ons gestegen ziekteverzuim,
waarvoor een voorziening moet worden ingericht op de balans. Deze voorziening bedraagt ca. €283.000 en drukt het
jaarresultaat. De tweede verklaring is dat het negatieve exploitatieresultaat van de overgenomen school Oud
Zandbergen tot 1 augustus 2019 (-ca. € 345.000) niet in de forecast was verwerkt. Dat resultaat is bovendien
negatiever dan verwacht, hetgeen pas na het 4e kwartaal inzichtelijk is geworden. In hoofdstuk 3 wordt dit nader
toegelicht.
We kijken terug op een jaar waarin iedereen hard heeft gewerkt aan het zo goed mogelijk verzorgen van goed
onderwijs aan alle aan ons toevertrouwde leerlingen. Trots zijn wij op de resultaten van onze scholen die, ondanks
de complexe context van deze tijd, goed blijven. Trots ook op het lef dat CBO Zeist heeft getoond om voor de 237
leerlingen van CBS Oud Zandbergen onderwijs te blijven verzorgen door het overnemen van de school.
Met ons koersplan als leidraad blijven we met veel plezier dat goede onderwijs voor al onze leerlingen verzorgen.

Paul-Dirk van Buuren (Zeist, maart 2020)
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1. Het schoolbestuur
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar staat het
schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt?

1.1 Organisatie
Contactgegevens
• Stichting Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o
• Bestuursnummer: 35466
• Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL Zeist
• Telefoon: 030-6994259
• info@cbozeist.nl
• www.cbozeist.nl
Contactpersoon
Met wie kan er contact worden opgenomen met vragen naar aanleiding van het bestuursverslag?
• Naam contactpersoon
Dhr. Paul-Dirk van Buuren
• Functie
directeur bestuurder
• Telefoonnummer
030-6995287
Overzicht scholen
Naam school
CBS Oud Zandbergen
CBS Ichthus
De Hoeksteen
Nije Kroost
Kerckeboschschool
De Wegwijzer
Beurthonk
De Sluis

brin
07ZG
08LE
08LE01
09KS
09OD
10FU
10YH
11KQ

leidinggevende
Mw. Judith Dingjan-Gude
Dhr. Gert van Meerwijk
Mw. Eline Couperus
Dhr. Dave de Waard
Dhr. Ronald Nagtegaal
Dhr. Gert van Reenen
Dhr. Ronald Nagtegaal
Dhr. Edwin Methorst

website
http://www.cbsoudzandbergen.nl
https://www.ichthuszeist.nl
https://www.cbsdehoeksteenzeist.nl
http://www.cbsnijekroost.nl
https://kerckeboschschool.nl
https://www.wegwijzerzeist.nl
https://www.beurthonk.nl
http://www.desluiszeist.nl

Juridische structuur
De juridische structuur van CBO Zeist is een
☒
Stichting
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in het hieronder geplaatste organogram.
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Governance
CBO Zeist heeft gekozen voor een one-tier model (raad van beheer). De directeur bestuurder is het uitvoerend
bestuur. De overige bestuurders houden toezicht op het functioneren van de directeur bestuurder.
Er wordt gewerkt met bestuursprofielen bij werving van nieuwe toezichthoudende bestuursleden. De
toezichthouders behouden betrokkenheid bij de scholen door zich door de schoolleiding te laten bijpraten over de
schoolontwikkeling, zich te laten informeren door de directeur bestuurder en te spreken met de GMR. Voor de
toezichthoudende rol zijn afspraken gemaakt met de directeur bestuurder en is een toezichtkader ontwikkeld.
Iedere vergadering wordt op basis van het toezichtkader een bestuursrapportage gemaakt door de directeur
bestuurder, welke inhoudelijk besproken wordt en getoetst aan de afspraken. De bestuursrapportage wordt ook
verstrekt aan de GMR. Afgelopen schooljaar zijn er geen wijzigingen geweest in deze werkwijze. Wel is het
toezichtkader aangepast aan de actualiteit.
Ook de jaarlijkse evaluatie heeft plaatsgevonden. Dit is wederom gebeurd onder supervisie van Verus. De
bevindingen van deze evaluatie zijn opgenomen in de werkagenda van het bestuur (zie ook jaarverslag
toezichthoudend bestuur).
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.
•

Handhaaft het bestuur deze code?
☒ Ja
☐ Nee

•
•

Er wordt niet van de code afgeweken.
Afspraken zijn vastgelegd in het bestuurlijk toezichtkader, het huishoudelijk reglement en het
managementstatuut.
VERWIJZING
https://www.cbozeist.nl/PrimoSite/Documentatie_centrum/show.do?ctx=662095,665040&anav=662615

Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en
intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. CBO Zeist heeft
gekozen voor:
☒
Functionele scheiding (one-tier)
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Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Naam
Dhr. Paul-Dirk van Buuren
Dhr. Peter de la Mar
Mw. Martinet Constant-Becker
Dhr. Martin Schomakers
Mw. Judith Willemsen
Dhr. Pieter van der Kerk
Mw. Monique van Elst

Functie
Uitvoerend
Voorzitter (toezicht)
Lid (toezicht)
Lid (toezicht)
Lid (toezicht)
Lid (toezicht)
Lid (toezicht)

Bestuurlijke nevenfunctie
Voorzitter kerkenraad (onbezoldigd)
Lid bestuur Steunstichting (onbezoldigd)
Lid bestuur Steunstichting (onbezoldigd)

Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Vergaderingen worden genotuleerd. Jaarlijks wordt het eigen
functioneren geëvalueerd en wordt een jaarverslag gemaakt.
BIJLAGE
Jaarverslag toezichthoudend bestuur
Gemeenschappelijke medezeggenschap
De GMR bestaat uit een ouder en een personeelslid van iedere school. De school zorgt zelf voor haar
vertegenwoordiging. Leden van de GMR zijn niet automatisch ook lid van de MR van hun school, maar onderhouden
wel een relatie met de MR van hun school. Middels de reglementen MR en GMR zijn taken en bevoegdheden
duidelijk vastgelegd. De GMR vergadert circa 6 maal per jaar met de directeur bestuurder en 2 maal per jaar met de
toezichthouders uit het bestuur. Notulen van de GMR-vergaderingen worden breed verspreid binnen de organisatie.
Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt.
BIJLAGE
jaarverslag GMR 2019

1.2 Profiel
Missie & visie
Missie: CBO Zeist staat voor Christelijk geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar
hun mogelijkheden tot vaardige, waardige en aardige burgers, die verantwoord en betrouwbaar kunnen participeren
in onze dynamische samenleving. Onze medewerkers zijn goed voorbereid op hun opdracht en verbeteren zichzelf
en hun onderwijs in samenspraak met ouders.
Visie: CBO Zeist is een aantrekkelijk onderwijsaanbieder en werkgever die zorgt voor leer- en werkplezier, kwaliteit
en continuïteit. Onze scholen staan open voor álle leerlingen, waarvan de ouders de Christelijke identiteit en de
pedagogische aanpak respecteren. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en leren zichzelf en hun unieke
mogelijkheden ontdekken. In onze scholen realiseren we een veilige, betrouwbare omgeving, waarin groei en
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Onze scholen bieden een breed scala aan leermomenten (gericht op hoofd, hart
en handen) die kinderen zowel als persoon als qua kennis en vaardigheden toerust om actief mee te doen in hun
eigen leefomgeving nu en in de toekomst (vaardig, waardig, aardig).Onze leerkrachten professionaliseren zich
continu en passen hun onderwijsaanbod flexibel en creatief aan aan de mogelijkheden en behoeften van hun
leerlingen.
Leerlingen en ouders ervaren dat op onze scholen veel geleerd wordt door samen te ontdekken en samen te
werken. Onze scholen zijn goed gefaciliteerd, beschikken over moderne en adequate leermiddelen en realiseren
goede resultaten.
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Kernactiviteiten
Onze kernopdracht is uiteraard het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan alle leerlingen die op onze
scholen staan ingeschreven en dit zo uit te voeren dat dit maximaal aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen
(passend onderwijs). Daarnaast vinden wij het van belang dit te doen vanuit onze door het christelijk geloof
geïnspireerde waarden en normen. Als bestuur zijn we er om degenen die deze activiteiten uitvoeren te faciliteren
en te inspireren. Daarnaast monitoren we of dit leidt tot de gewenste resultaten en sturen we waar nodig bij.
Bijzonderheden 2019
Eind april ontving het bestuur het verzoek van De stichting voor Onderwijs van het kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten om hen te helpen het bevoegd gezag van hun school, CBS Oud Zandbergen, vorm te geven. Na een
uitgebreide analyse, waarbij Inspectie van het onderwijs, de PO-raad en het Ministerie van OCW betrokken zijn
geweest, bleek de optie van overname van de school door ons bestuur de beste optie. Het bestuur van CBO Zeist
heeft met instemming van de GMR dit besluit genomen in de wetenschap dat zij niet over alle detail- informatie
beschikte en een risico nam. Het Ministerie van OCW, de gemeente Zeist en het Samenwerkingsverband Zout gaven
aan dit besluit te ondersteunen en binnen hun mogelijkheden bij te springen als dit nodig mocht zijn. Het alternatief
zou immers zijn dat 237 kinderen geen school meer hadden en verdeeld zouden moeten worden over de scholen in
de omgeving, waarvan bekend was dat daar onvoldoende ruimte was.
Per 1 augustus is de formele overdracht gerealiseerd en is CBS Oud Zandbergen één van de scholen van CBO Zeist.
Dank gaat uit naar dhr. F. van Winkelen, die in opdracht van respectievelijk de PO-raad en het Ministerie van OCW
heeft ondersteund om dit proces en het vervolg erop in goede banen te leiden. Ultimo 2019 kunnen we zeggen dat
dit voortvarend en planmatig is opgepakt. Er wordt hard gewerkt om de gebreken in de basiskwaliteit, geconstateerd
door Inspectie, te repareren. Daarbij is ondersteuning verkregen van medewerkers van Marant (bij aanvang), Goed
worden, goed blijven (PO-raad) en Novilo (HB-onderwijs). We verwachten binnen een schooljaar grote stappen te
kunnen zetten. We zien en horen terug dat de rust is teruggekeerd in de school en er gebouwd kan gaan worden.
We zien een team dat wil gaan voor het verbeterplan en heel hard werkt. We zien echter ook dat de financiële
situatie veel ongunstiger is dan voorgespiegeld, en dat het aantal leerlingen per 1 oktober 2019 is gedaald van 237
(1-10-2018) naar 163. We hebben er vertrouwen in dat deze school de mogelijkheden heeft zich te ontwikkelen tot
een goede school met als specialisme het voltijds onderwijs aan hoogbegaafden.
Strategisch beleidsplan
De belangrijkste speerpunten uit ons koersplan zijn:
• Kennis delen en samen werken
• Vaardig, waardig, aardig
• Duurzaamheid
• Zichtbaarheid
In het koersplan leest u hoe we dit vorm geven. Volg de link.
VERWIJZING
https://www.cbozeist.nl/docs/Koersplan%202018-2022%20definitief.pdf
Toegankelijkheid & toelating
Wat is het beleid ten aanzien van toegankelijkheid en toelating?
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1.3 Dialoog
Verbonden partijen
Met de volgende partijen hebben we regelmatig contact:
Organisatie of groep
Ouders

Leerlingen
Medewerkers

GMR
Gemeente Zeist

Gemeente Bunnik
Dyade

Heutink ICT

Kind & Co
Kiekeboe
Meander Omnium
Zorg van de Zaak

Verus

Sineth
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Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de
ontwikkelingen hierin
Scholen ontwikkelen zich tot ouderbetrokkenheid 3.0 (CPS) en communiceren in die
gedachtelijn met hun ouders. Alleen bij speciale gebeurtenissen communiceert het
bestuur rechtstreeks met de ouders, bv. m.b.t de onderwijsstakingen.
De dialoog met de leerlingen over hun welbevinden en tevredenheid krijgt vorm op
de scholen. Enkele scholen kennen een leerlingenraad.
Ontvangen een aantal keer per schooljaar een nieuwsbrief met de actuele
ontwikkelingen binnen de stichting. Verder zijn we een open organisatie en is het
bestuur gemakkelijk benaderbaar voor haar mensen.
6 vergaderingen per jaar met het uitvoerend bestuur, 2 vergaderingen per jaar met
de toezichthouders. Dit verloopt steeds meer zoals Medenzeggenschap bedoeld is.
1 x per jaar een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Er is initiatief om de
lokaal educatieve agenda Zeist(LEAZ) weer in ere te herstellen, maar dit komt nog
niet van de grond. De directeur bestuurder heeft regelmatig contact met de
wethouder of ambtenaren over specifieke onderwerpen betreffende de scholen.
2 x per jaar een OOGO.
Doet onze personele en financiële administratie. De contacten zijn gericht op het
optimaal uitvoeren van deze taak. Jaarlijks evalueren we de dienstverlening.
Via Dyade nemen we ook een FG af, die ons ondersteunt met allerlei issues
betreffende privacy en AVG
https://www.dyade.nl
Beheert de netwerken van de scholen en ons stichtingskantoor. Ook zijn zij vanaf
2019 beschikbaar als sparringpartner voor onze bovenschools ICT-coördinator. Met
hen is in ieder geval structureel 2 x per jaar overleg en verder op afroep.
Kinderopvangorganisatie actief op meerdere van onze scholen. Communicatie vooral
organisatorisch.
Kinderopvangorganisatie actief op meerdere van onze scholen. Communicatie vooral
organisatorisch. (1 x per kwartaal)
Kinderopvangorganisatie met veel VVE-leerlingen. Een van de scholen werkt steeds
intensiever samen met deze organisatie met het doel kansengelijkheid te bevorderen.
Onze Arbodienst, waar medewerkers heengaan die ziek dreigen te worden of ziek
zijn. Hierover is frequent overleg met de bedrijfsarts. Vanaf 2019 wordt eenmaal per
6 weken een SMO georganiseerd. Jaarlijks evalueren we de dienstverlening.
https://www.zorgvandezaak.nl/over-ons
Koepelorganisatie. Regelmatig contact over: identiteit, verzekeringen, juridische
zaken, evaluatie van functioneren bestuur, bestuurlijk netwerk.
https://www.verus.nl
Sineth verzorgt voor ons het onderhoud aan onze scholen. Maandelijkse
contactmomenten.
http://www.scholenbeheer.nl

Onderwijsinkoopgroep

VeeBee
Marnix Academie

CHE

Transvita

PO-raad

Deze organisatie ondersteunt ons bij het contractenbeheer en eventuele
aanbestedingen. Contact indien nodig.
https://www.onderwijsinkoopgroep.nl
Landelijke bestuurlijk netwerk, waarmee bestuurlijke zaken worden uitgewisseld en
bestuurders elkaar ondersteunen. 4 bijeenkomsten per jaar
Opleiding voor leerkrachten. De contacten betreffen het curriculum van de opleiding,
de certificering van de scholen als opleidingsschool en de toelevering van studenten.
https://www.marnixonderwijscentrum.nl
Opleiding voor leerkrachten. Contacten gelijk als bij de Marnix. We participeren in de
opleidingsschool, een samenwerkingsverband van schoolbesturen dat gezamenlijk
beleid voert voor opleiden in de school.
https://www.che.nl
Regionaal transfercentrum. Wij participeren in dit RTC voor o.a. bemiddeling van
invalkrachten, loopbaanbegeleiding en zij-instroomtrajecten
https://www.transvita.nl/over-transvita
Sector-organisatie, waar we als lid onze bijdrage leveren o.a. door deelname aan
regiobijeenkomsten, ledenvergaderingen en klankbordgroep visitatie.
https://www.poraad.nl

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband
ZOUT

Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de
ontwikkelingen hierin
De directeur bestuurder maakt deel uit van het bestuur van het
samenwerkingsverband. Kernpunten van het beleid van het samenwerkingsverband
zijn:
• De basis op orde
• Inclusiever denken en doen
• Versteviging dekkend aanbod
• Geen kind thuis
• Ontschotting onderwijs - jeugdzorg
https://www.swvzout.nl/over-swv-zout

Klachtenbehandeling
In 2019 zijn twee klachten binnengekomen. De eerste betrof een casus, waarbij een school geen toestemming voor
verlof verstrekte. Klager stelde een vakantie geboekt te hebben in een schoolvakantie en dat de school tussentijds
de vakantieregeling op haar site had aangepast. De klacht is behandeld door de landelijke klachtencommissie en het
schoolbestuur is in het gelijk gesteld.
De tweede klacht betrof knijpen van een leerling door een leerkracht en het feit dat de school niet in gesprek wilde
met klager, omdat hij niet het ouderlijk gezag heeft over de leerling. Ook deze klacht werd behandeld door de
landelijke klachtencommissie, nadat een gesprek met klager, schoolbestuur en school niet tot een oplossing leidde.
Het eerste deel van de klacht werd ongegrond verklaard. Met betrekking tot het tweede deel van de klacht adviseert
de landelijke klachtencommissie het huidige protocol gescheiden ouders aan te passen en een bredere definitie te
hanteren van de interpretatie van artikel 1:377c, lid 1, BW. Het bestuur neemt dit advies over.
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Binnen CBO Zeist functioneert een netwerk van interne vertrouwenspersonen. Deze functionarissen zijn op de
scholen vaak eerste aanspreekpunt, als het gaat om onvrede of klachten over de school en/of haar medewerkers.
Ook dit jaar heeft dit netwerk haar jaarverslag weer gemaakt. Hieruit blijkt dat over het algemeen weinig meldingen
worden gedaan en dat ouders en leerlingen goed weten bij wie ze terecht kunnen op de scholen.
Zie het jaarverslag interne vertrouwenspersonen
VERWIJZING
https://cbozeist.nl/PrimoSite/Een_klacht_/show.do?ctx=662095,665042&anav=662622
Klik hier om het Klachtenbeleid te downloaden.

2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs &
kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze
paragrafen wordt gevormd door de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke
vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Definiëring
In 2019 hebben we een start gemaakt met het herdefiniëren van onderwijskwaliteit en het actualiseren van onze
kwaliteitszorg. We maken daarbij gebruik van het model “regie op onderwijskwaliteit” van de PO-raad:
www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/regie-op-onderwijskwaliteit. Uiteraard nemen we daarin de door de
Inspectie geformuleerde basiskwaliteit mee als gegeven. In 2019 hebben we de CBO-onderwijskwaliteit gedefinieerd
op basis van de begrippen:
• Identiteit
• Socialisatie
• Opleiding
• Persoonsvorming
• Kwalificatie
Zie voor de precieze definiëring ons kwaliteitshandboek
Zicht op onderwijskwaliteit
Als bestuur maken we gebruik van de volgende instrumenten, gespreksvormen, overzichten en plannen om zicht te
houden op de kwaliteit van het onderwijs:
• Kwaliteitssysteem (in ontwikkeling) en leerlingvolgsystemen via Cito, KanVas, ParnasSys/Ultimview
• Jaarplannen, jaarverslag en jaarevaluaties
• Vlootschouw
• Tevredenheidsonderzoeken
• Monitor Onderwijsvisie (zelfevaluatie en visitaties) + kwaliteitskaarten (in ontwikkeling)
• Intervisie en teamleren
• Opbrengst-gesprekken met leraren om de analyses van de data te verbeteren opdat gerichte interventies
door de leerkracht tot betere leerresultaten bij de kinderen leiden.
Zie ook: kwaliteitshandboek
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Werken aan onderwijskwaliteit
Uitgangspunt hier is dat we ervan uitgaan dat onze medewerkers maximaal hun eigen professionele ruimte benutten
om aan hun opdracht te voldoen en hier ook werkplezier aan beleven. Leerkrachten hebben een goed beeld van hun
leerlingen en weten wat ze nodig hebben en op welke wijze ze dit kunnen bieden. Dat doen ze zelf of in
samenspraak en samenwerking met anderen. Voor leidinggevenden, bestuur en staf betekent dit:
• Duidelijke kaders bieden
• Structureren van initiatieven en plannen
• Faciliteren in de volle breedte
• Kwaliteit monitoren, analyseren, bespreken en in samenspraak bijsturen
• Kernpunten personeelsbeleid: professionele medewerkers, samen werken, samen leren, leiderschap en
werkplezier
• Faciliteren teamleren en bovenschoolse netwerken
• Goed bedrijfsvoering
Zie ook: kwaliteitshandboek
Doelen en resultaten
Hier beschrijven we de doelen die we ons als CBO Zeist hebben gesteld ten aanzien van onderwijskwaliteit en in
hoeverre deze zijn behaald.
= Doel wordt of is gehaald
= Proces loopt nog
= Doel wordt of is niet gehaald
Doel
Scholen hebben de basiskwaliteit op orde.

Scholen scoren op de eindtoets op of boven
het landelijk gemiddelde
Scholen werken conform een jaarplan
Scholen leveren 2 maal per jaar een
schoolanalyse aan mbt de niet
methodegebonden toetsen
Definiëren van onderwijskwaliteit
Het directieteam werkt vanuit onze visie
gezamenlijk aan bestuursformatieplan,
schoolplannen en ontwikkeling
personeelsbeleid
De netwerken van ICT-ers, IB-ers, CSV-ers
werken doelgericht aan opdrachten vanuit
het directieberaad
Groepen die gemeenschappelijk aan een
doel willen werken dat bijdraagt aan de
ontwikkeling van CBO Zeist daarvoor de
ruimte geven
11

kleur

Vervolg
Voor 6 van de 8 scholen is dit zonder meer het geval. Op
Nije Kroost wordt hier hard aan gewerkt. Het staat onder
druk door wisselingen in de directie en een in ontwikkeling
zijnde schoolcultuur. Op CBS Oud Zandbergen wordt
middels een verbeterplan gewerkt om de basiskwaliteit
weer op orde te krijgen.
Met uitzondering van Beurthonk. Deze school scoort net
onder de norm.
Continueren
De schoolanalyses worden nog niet overal gedeeld en
opgesteld. Het IB-netwerk heeft de opdracht een format te
ontwikkelen. Dit loopt door in 2020.
Is opgenomen in kwaliteitshandboek.
Ontwikkelpunt vanuit het koersplan. Is goed opgepakt en
wordt gecontinueerd.

Netwerken stellen jaarlijks tijdens een gezamenlijke
bijeenkomst met de directeuren hun doelen vast. Dit
hebben we dit jaar voor het eerst zo gedaan. De ervaring is
goed. Het kan nog doorontwikkeld worden.
In 2019 is zo’n netwerk van talentbegeleiders ontstaan.
Er is ruimte voor meer.

Het vaststellen van de kennis, vaardigheden
en competenties die horen bij de
leerkracht-functies en daarmee de richting
bepalen van professionaliseringsbeleid.
Het in beeld brengen van talenten
specialisaties van ons
medewerkersbestand.
Visie op visiteren ontwikkelen

Dit is nog niet afgerond. In de scholen zijn gesprekken
gevoerd over de kwaliteit van leerkrachten. In 2020 zal dit
opgenomen worden in het kwaliteitshandboek.

Staat gepland voor voorjaar 2020

Ontwikkelingen
• Komend jaar werken we door aan deze doelen. Daarnaast gaan we aandacht besteden aan de volgende doelen:
o Vorm geven aan meer inclusief denken en werken binnen de scholen
o Vorm geven aan diverse vormen van een onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten van de scholen verwijs ik naar scholenopdekaart.nl.
Internationalisering
• Is er beleid op het thema internationalisering?
☐ Ja
☒ Nee
Inspectie
• Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest?
☒ Ja
☐ Nee
Het inspectiebezoek vond plaats bij de rechtsvoorganger van CBS Oud Zandbergen. Het rapport was vernietigend en
aanleiding voor de overname door CBO Zeist. Conclusie: Op alle terreinen functioneert de school onder de maat. Na
de overname op 1 augustus 2019 is een verbeterplan opgesteld en wordt met een vernieuwd team, inzet van ‘Goed
worden, goed blijven’ en ‘Novilo’ hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering op de school. De eerste signalen zijn dat
dit conform plan en positief verloopt.
Inspectierapport: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/po/id/4571?pagina=1&zoekterm=35466
Visitatie
•

Heeft er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaatsgevonden?
☐ Ja
☒ Nee

Passend onderwijs
Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 verantwoorden wij ons ook graag met betrekking tot de middelen
die wij vanuit het samenwerkingsverband Zout tot onze beschikking krijgen. Als CBO Zeist hebben wij ons
gecommitteerd aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband. We hebben het doel geïntegreerd in ons
koersplan. We ontvingen in 2019 per leerling een bedrag van € 120,- ter versterking van de basisondersteuning,
daarnaast een bedrag van € 95,- per leerling voor de extra ondersteuning en nog € 20,- als impulsmiddelen.
Op hoofdlijnen is met deze middelen aan de volgende door het samenwerkingsverband geformuleerde doelen
gewerkt:
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•

De basis op orde
o Bestuur en organisatie
o Een lerende organisatie en stimulerende kwaliteitszorg
o Ondersteuning op scholen is verbeterd. Het schoolondersteuningsteam (SOT) functioneert hierin als
motor
Inclusiever denken en doen. Naar tijdelijker, flexibeler en modulair specialistisch onderwijs
o Geen kind thuis
o Ontschotting
o Vroegsignalering en aansluiting voorschool-primair onderwijs
o De geborgde doorgaande lijn primair – voortgezet onderwijs

•

Het bedrag voor de basisondersteuning is rechtstreeks aan de scholen verstrekt en wordt ingezet voor de intern
begeleiders en de voor de ontwikkeling van de kwaliteitszorg op school.
Het bedrag voor de extra ondersteuning wordt bovenschools beheerd en uitgegeven aan voorzieningen voor
hoogbegaafdenonderwijs(voltijds en DWS), ondersteuning aan groepen met sociale problematiek, individuele
trajecten.
De impulsmiddelen zijn gebruikt voor bekostiging van de diverse pilots, georganiseerd door het SWV, waaraan
enkele CBO-scholen deelnamen. De verantwoording van deze middelen is eveneens verzonden aan het
Samenwerkingsverband. Zie ook:
https://www.swvzout.nl/downloads ondersteuningsplan SWV Zout.
Klik hier om de verantwoording middelen CBO aan SWV Zout te downloaden.

2.2 Personeel & professionalisering
= Doel wordt of is gehaald
= Proces loopt nog
= Doel wordt of is niet gehaald
Doel
Voldoende personeel op alle scholen

Ontwikkeling strategisch HR-beleid in aan
sluiting op het koersplan.

Beleid zij-instroom ontwikkelen als een van
de oplossingen voor personeelstekort

Kwaliteit leerkracht

Actualiseren functiebouwhuis
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kleur

Vervolg
Het lukt om de reguliere formatieruimte in te vullen,
hoewel vacatures langer openstaan.
Het lukt niet altijd ziek personeel te vervangen. We blijven
hier consequent hard aan werken.
Dit stuk is met instemming van de GMR vastgesteld.
Zie het Integraal Personeelsbeleid CBO Zeist.
Inmiddels is het plan voorzien van een uitvoeringsplan dat
in uitvoering is genomen
Er is een plan ontwikkeld hoe CBO Zeist wenst om te gaan
met zij-instromers. Er zijn 3 zij-instroomtrajecten gestart.
Evaluatie leidde tot aanpassing van het beleid, dat in
voorjaar 2020 definitief zal worden vastgesteld.
Wat wij verstaan onder een goede leerkracht is per school
gedefinieerd en wordt gebruikt bij de vlootschouw en ons
kwaliteitshandboek.
Dit hebben we bewust laten liggen in afwachting van een
nieuwe cao. Wel is de functie van onderwijs-coördinator
beschreven en gewaardeerd. Actualisering staat op de
agenda in 2020.

Professionaliseringsbeleid

Door wisseling van P&O medewerker en andere prioriteiten
(overname van Oud Zandbergen) is dit onderwerp
doorgeschoven naar 2021. Vooralsnog blijven de
uitgangspunten dat we ruimschoots investeren in
professionalisering, maar worden de keuzes hierin geheel
door de school gemaakt.

Ontwikkelingen
In ons strategisch HR-beleid verwoorden we welke ontwikkelingen we voor de komende jaren zien. Het sluit aan op
ons koersplan. We focussen hierin op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en richten ons op 4 speerpunten te
weten:
• Vinden, binden en werkplezier
• Faciliteren van samenwerken en kennisdelen
• Benutten van talenten van medewerkers
• Ontwikkeling van leerkrachten
Uitkeringen na ontslag
In 2019 zijn geen uitkeringen na ontslag verstrekt.
Ziekteverzuim
In 2019 zien wij het ziekteverzuim toenemen ten opzichte van 2018. Zieken geven veelal aan dat sprake is van
medische dan wel privéomstandigheden die niet te combineren zijn met het werk en de druk die werken oplevert.

We zien het voortschrijdend verzuimpercentage(VP) stijgen van 3,86 naar 4,44. Het percentage gedurende het jaar
van 3,33 naar 4,0 (VP t/m 1). De gemiddelde ziekteduur (GZD) lijkt af te nemen, maar we weten dat veel
ziekmeldingen plaats vonden in november en december 2019. De meldingsfrequentie (MF) stijgt en het nul
verzuimpercentage (%NV) blijft ongeveer gelijk.
We vinden de trend niet positief en blijven analyseren om te zien hoe we preventief kunnen voorkomen dat het
verzuim stijgt.
Aanpak werkdruk
Over dit thema verantwoordt CBO Zeist zich op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 als volgt:
De werkdrukmiddelen worden op de scholen ingezet op basis van de behoefte van de school. De scholen houden
hier rekening met de kaders van het personeelsbeleid en het mogelijk ontstaan van personele verplichtingen. De
scholen verantwoorden zich over die inzet middels de verantwoordingssheet van de PO-raad. De keuzes van de
school hebben de instemming van de MR van de school.
De werkdrukmiddelen worden vooral ingezet voor:
• Extra leerkracht formatie (uitroosteren van leerkrachten)
14

•
•
•

Extra formatie in OOP
Vakdocenten
ICT-voorzieningen

Als bestuur hebben we aanvullend de volgende maatregelen genomen:
• Meer aandacht voor het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts.
• Ruimte bieden door mogelijke nieuwe functies in het kader van deze middelen beschreven en gewaardeerd
kunnen worden. In ieder geval zal de leraar ondersteuner toegevoegd worden aan het functiebouwhuis.
• Zoveel mogelijk voorkomen dat werkdrukmiddelen verloren gaan door tekort bij ziektevervanging. Gevolg
hiervan dat we er soms voor kiezen groepen naar huis te laten gaan.
Zie voor de verantwoording van de werkdrukmiddelen per school:
Klik hier om de werkdrukverantwoording van de scholen te downloaden.

Strategisch personeelsbeleid
Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 willen wij ook dit onderwerp nader verantwoorden.
In 2019 hebben we als CBO Zeist strategisch personeelsbeleid geformuleerd dat aansluit op ons koersplan. Dit plan is
zowel met de directies van de scholen als met de GMR afgestemd. Diverse onderdelen uit ons personeelsbeleid
zullen de komende jaren worden geactualiseerd en aangepast aan deze koers of aan de vernieuwde wetgeving. In
het jaarplan 2019-2020 maken we hier reeds een begin mee.
Ieder onderdeel wordt met een bepaalde regelmaat geëvalueerd. Monitoring van het personeelsbeleid gebeurt 2jaarlijks middels een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en jaarlijks middels de vlootschouw die
uitgevoerd wordt door de personeelsadviseur.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
CBO Zeist heeft het maken van het meerjarenonderhoudsplan en de coördinatie van de uitvoering hiervan
uitbesteed aan Sineth scholenbeheer (https://schoolfacilities.nl/component/content/article/404-huisvesting/3584sineth-scholenbeheer). Maandelijks vindt overleg plaats over de stand van zaken. Ook voor de aan gebouwen
gerelateerde onderhoudscontracten verzorgt Sineth de coördinatie. Het meerjarenonderhoudsplan wordt iedere
twee jaar geactualiseerd. Op basis van de geplande kosten wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening Onderhoud.
Het onderhoud van onze school in de gemeente Bunnik is ondergebracht bij de beheersstichting van Het Palet,
waarin naast Beurthonk ook de rooms-katholieke en openbare basisschool van Odijk zijn ondergebracht.
= Doel wordt of is gehaald
= Proces loopt nog
= Doel wordt of is niet gehaald
Doel
Onderhoud uitvoeren volgens plan

Onderhoud aan installaties uitvoeren
volgens plan
15

kleur

Vervolg
Het onderhoud is uitgevoerd. Op de Wegwijzer is een
aantal dingen niet meer uitgevoerd in verband met de
aankomende nieuwbouw. De middelen die hiervoor
stonden worden gereserveerd om te kunnen investeren in
de nieuwbouw.
Alle installaties zijn conform wettelijke eisen geïnstalleerd
en onderhouden.

Verbeteren binnenklimaat van scholen

Op een aantal scholen waren klachten over de
luchtkwaliteit en binnentemperatuur. Hier is onderzoek
naar gedaan en zijn, indien de rapportages daartoe
aanleiding gaven, maatregelen getroffen. Voor meerdere
scholen zijn airco’s aangeschaft.
We hebben hiertoe een eerste aanzet gedaan, maar dit
heeft nog niet geleid tot een gedragen document. In 2020
werken we hieraan verder.

Beleidsuitgangspunten en mogelijkheden
onderzoeken met betrekking tot
duurzaamheid van de schoolgebouwen

Ontwikkelingen
In overleg met de gemeente Zeist is in 2019 een integraal huisvestingsbeleid vastgesteld. In de periode 2019-2022
staat hierin voor 2 van onze scholen nieuwbouw gepland: De Wegwijzer en Nije Kroost. In 2020 zullen we de
voorbereidingen starten voor de nieuwbouw van De Wegwijzer.
In de gemeente Bunnik wordt in 2020 een proces opgestart om tot een integraal huisvestingsplan te komen.
Op 1 augustus 2019 is CBS Oud Zandbergen toegevoegd aan ons scholenbestand. Op het eerste zicht ziet deze school
er redelijk onderhouden uit, maar een planmatige aanpak en onderbouwd onderhoudsplan is niet meegekomen. Dit
wordt in het voorjaar van 2020 opgepakt en geïntegreerd in ons MJOP.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Duurzaamheid is één van de pijlers van ons koersplan. Vooralsnog hanteren we de stelregel dat als investeringen
om schoolgebouwen duurzamer te maken binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend, we die investeringen doen.
Zo hebben de meeste van onze scholen zonnepanelen op het dak. Ook bij vervanging van installaties kijken we wat
mogelijk is om binnen de financiële mogelijkheden zo duurzaam mogelijke oplossingen te realiseren. Datzelfde geldt
voor het realiseren van LEDverlichting binnen de scholen. Dit doen we op het moment dat er toch lampen of
armaturen vervangen moeten worden.
Als onderwijsorganisatie hebben wij een voorbeeldfunctie en dragen wij per definitie verantwoordelijkheid voor de
maatschappij van nu en de toekomst. In onze activiteiten en processen houden we dus rekening met zaken als
klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens. We moeten echter wel rekening houden met de
middelen die wij hiervoor tot onze beschikking hebben en kunnen dus niet altijd de meest optimale keuzes hierin
maken.

2.4 Financieel beleid
= Doel wordt of is gehaald
= Proces loopt nog
= Doel wordt of is niet gehaald
Doel
Financieel in control blijven

Extra investeren in realisatie koersplan
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kleur

Vervolg
We hebben onze financiële processen goed ingericht voor
een organisatie van onze schaalgrootte en realiseren steeds
kleine verbeteringen.
De afgesproken extra inzet ten behoeve van zij-instromers
en netwerken zijn gerealiseerd.

Ontwikkelingen
We hebben gemerkt dat de extra inkomsten ontvangen in 2019 hoger waren dan de hogere kosten en dat een deel
hiervan als voorziening opgenomen diende te worden, omdat de uitgaven hiervan in februari 2020 zullen
plaatsvinden. Het betreft hier de cao-verplichtingen.
Daarnaast heeft het veel moeite gekost om bij de overname van CBS Oud Zandbergen de juiste cijfers per 1 augustus
te achterhalen en die op een goede manier in onze stukken te krijgen. Bij de overname zijn we uitgegaan van een
afronding van de financiën door het vorig bestuur per 01-08-2019, voorzien van een goedkeurende verklaring door
hun accountant. Dat heeft plaatsgevonden. Vanaf 1 augustus zijn inkomsten van OCW en kosten in onze
administratiesystemen terechtgekomen. Het proces om duidelijkheid te krijgen in de precieze financiële situatie van
CBS Oud Zandbergen heeft geduurd tot eind januari 2020.
Onze accountant heeft verzocht om de totale begroting, vastgesteld door de besturen van respectievelijk CBS Oud
Zandbergen en CBO Zeist in elkaar te voegen en de kosten van de school voor 1 augustus en na 1 augustus ook
allemaal op te nemen in de jaarrekening van CBO Zeist. Door deze ingreep is de aansluiting van de gepresenteerde
cijfers met die van voorgaande jaren lastiger dan anders voor externen.
Treasury
In 2019 zijn in het treasurybeleid geen wijzigingen geweest. Middelen die niet nodig zijn voor de directe
bedrijfsvoering staan op spaarrekeningen bij diverse Nederlandse banken. Een klein deel van deze middelen, te
weten € 110.724, is ondergebracht in staatsobligaties en in het NN Global Obligatie Fonds. Deze zijn dagelijks
verhandelbaar. De obligatie aan de Nederlandse staat loopt tot 2023. Het NN Global Obligatie Fonds heeft een
doorlopend karakter. Het rendement loopt terug. Op advies van de banken worden deze beleggingen aangehouden.
Binnen de wetgeving zien wij en ook onze banken geen mogelijkheden om ons kapitaal op dit moment meer te laten
renderen.
We hebben besloten de spaarrekeningen over drie banken verspreid te houden, omdat we verwachten rente te
moeten gaan betalen bij rekeningen waar meer dan 1 miljoen euro opstaat. Dit proberen we te voorkomen door
spreiding.
CBO Zeist heeft geen leningen.
VERWIJZING
Klik hier om het Treasurystatuut te downloaden.
Allocatie middelen
Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 verantwoorden we ons ook op dit item:
De inkomsten van OCW worden in principe toebedeeld aan de school, waarvoor ze bedoeld zijn, tenzij hier andere
afspraken over zijn gemaakt. Die afspraken volgen later in de tekst. De scholen hebben de kostenplaatsen 01 t/m 09.
Dit jaar is voor het eerst het brinnummer 08LE gesplitst. Op kostenplaats 01 is CBS Ichthus en kostenplaats 08 is De
Hoeksteen. Verdeling over de kostenplaatsen vindt plaats naar rato van het aantal leerlingen. Aan de Hoeksteen
wordt vanuit de PAB-budgetten het bedrag ter hoogte van de directietoeslag toegevoegd.
Bovenschools kennen we de kostenplaatsen 98 (al het gezamenlijk beleid en wat daarmee samenhangt) en
kostenplaat 99 (stafkantoor en bestuur). Inkomsten van het SWV zijn opgenomen conform de afspraken. Op het
niveau van de school € 120,- per leerling ter bekostiging van de formatie van intern begeleiders. Op kostenplaats 98
structureel € 95,- per leerling en voor de komende twee jaren € 20,- per leerling extra. Inkomsten voor verhuur en
medegebruik zijn op het niveau van de scholen opgenomen. Op kostenplaats 98 wordt tevens rekening gehouden
met inkomsten uit de steunstichting á € 20.000, - Tot slot worden enkele doelsubsidies ontvangen die als inkomsten
zijn opgenomen op de scholen waarop ze betrekking hebben (lerarenbeurs, muziek, schakelklas, curriculum.nu,
enz.).
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De inkomsten van de kostenplaatsen 98 en 99 ontstaan door afroming van de lumpsum:
• 4,5 % van de brutoloonsom wordt als kosten opgenomen in kostenplaats 98 ter bekostiging van
ziektevervanging. CBO Zeist is eigenrisicodrager (ERD) en bekostigt de vervanging zelf.
• 10 % van de materiële instandhouding naar 98 ter bekostiging van de uitbesteding van de administratie,
lidmaatschappen van Verus, PO-raad, Transvita, verzekeringen Raetsheren van Orde en de licentiekosten
van ParnasSys, Heutink ICT.
• De werkdrukgelden zijn voor 100 % toegevoegd aan de inkomsten van de scholen.
• Van het restant van het PAB-budget (de werkdrukgelden zitten hier ook in) gaat 80 % naar 98 en 99 ter
bekostiging van o.a. ARBO-voorzieningen, duurzame inzetbaarheid senioren, ouderschapsverloven, feesten
en jubilea, bovenschoolse scholing, verloven, netwerken, personeelsdag, accountant, directietoeslag de
Hoeksteen en stichtingskantoor. De rest gaat naar de scholen.
• € 95,- per leerling wordt als inkomsten geboekt op 98 ter bekostiging van de Day a Week School (DWS), extra
ondersteuning voor groepen en de ondersteuningsarrangementen.
• € 20,- per leerling worden als inkomsten geboekt op 98 ter bekostiging van projecten op scholen die de
kwaliteit van de basisondersteuning verhogen.
De kosten van het bestuurlijk apparaat bedroegen in 2019 € 266.206. Dat is 2,3% van de totaal ontvangen baten.
Onderwijsachterstandenmiddelen
De onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) worden toegekend aan de scholen op basis van de scores van
het CBS. We herkennen dat de leerlingen op deze scholen deze middelen het hardst nodig hebben en zien geen
reden hiervan af te wijken. De middelen worden ingezet om leerlingen in achterstandssituaties passend onderwijs te
geven. Hiervoor zijn extra handen en soms aangepast leermateriaal nodig. De scholen waar deze leerlingen zitten
besluiten zelf over de precieze besteding van de middelen.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Als risico’s voor het goed functioneren van onze organisatie onderscheiden we de volgende factoren:
• Leerkrachtentekort en kwaliteitsverlies
• Wijzigingen in de bekostigingssystematiek
• Invoering van nieuwe wet- en regelgeving
• Ontwikkeling van de leerlingenaantallen
• Ziekteverzuim
• Een nieuwe school binnen ons bestuur
We onderkennen deze risico’s en ons beleid is er op gericht zo snel mogelijk te signaleren of deze risico’s zich
voordoen. Mocht dit het geval zijn, anticiperen wij hierop door nieuw of aanvullend beleid.
Zo houden wij permanent overzicht over de bezetting van personeel op onze scholen en is het werven, binden en
boeien van personeel iets wat ons dagelijks bezighoudt. We houden de wijzigingen in regelgeving goed in de gaten
en analyseren de gevolgen ervan voor CBO Zeist en nemen passende acties.
De leerlingenaantallen en het ziekteverzuim worden gemonitord en geanalyseerd. Tweemaandelijks wordt dit ook
vastgelegd in de bestuursrapportage. Op deze manier spelen we tijdig in op mogelijke risico’s.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De nieuwe school binnen het bestuur benoem ik eveneens als risico, omdat eind 2019 niet duidelijk is hoe de
financiële situatie rond die school is. Verder zie ik zowel personeel als materieel een uitgavepatroon dat niet past bij
de inkomsten. Het leerlingenaantal is gedaald en er zijn extreem veel kosten gemaakt in het overnameproces.
Kosten die niet bekend waren op het moment dat het besluit tot overname is genomen. Afspraak met de GMR is dat
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de andere scholen niet financieel zouden leiden onder deze overname. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over. Dat
valt niet mee. Als eerder vermeld is een verzoek gedaan aan OCW ter compensatie van een deel van de kosten.
Mogelijke risico’s in verband met Corona.
Op het moment van schrijven van het bestuursverslag zijn de scholen gesloten in verband met het Coronavirus.
We kunnen niet overzien wat de gevolgen zullen zijn van deze sluiting. Het is aannemelijk dat deze sluiting invloed
gaat hebben op de resultaten van het onderwijs. In die zin maken we ons het meest zorgen over leerlingen in
kwetsbare situaties die nu niet de structuur van de dagelijkse schoolgang hebben. Voor deze groep is het
organiseren van thuisonderwijs ook een grote uitdaging. We geven versneld vorm aan afstandsonderwijs en dat
vraagt extra investeringen. De overheid, jeugdzorg en het samenwerkingsverband ondersteunen, maar het is niet
duidelijke welke financiële consequenties dit uiteindelijk voor ons zal hebben. Ook de kinderopvang is gesloten en er
wordt dus geen gebruik gemaakt van onze scholen door de reguliere opvang. Onduidelijk is of de vergoedingen voor
gebruik van onze scholen wel doorbetaald zullen worden. Ook kunnen we ons voorstellen dat extra investeringen of
maatregelen nodig zijn om de veiligheid van medewerkers en leerlingen te garanderen, als de scholen weer open
gaan.

3. Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële gegevens weer
en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de
tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt
de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen

Aantal leerlingen excl. 07ZG

Vorig jaar
(T-1)

Verslagjaar
(T)

1849

1855

Aantal leerlingen totaal

T+1

2018

2051

T+2

2062

T+3

2059

We zien de komende jaren een lichte groei in de prognoses van de leerlingen. We lijken weinig tot geen last te
hebben van de stichting van een Islamitische basisschool in Zeist. De meeste scholen laten een stabiel
leerlingenaantal zien. We verwachten dat het aantal leerlingen op Oud Zandbergen op termijn weer zal toenemen.
Daarmee lijken deze prognoses realistisch.
FTE

Aantal FTE

Vorig jaar
(T-1)

Verslagjaar
(T)

T+1

T+2

T+3

Bestuur / management

7,5

9,01

9

9

9

Onderwijzend personeel

105,05

111,96

115

115

115

Ondersteunend personeel

11,71

16,23

17

18

19

19

Op peildatum 1 oktober hadden we nog vacatureruimte. Bij de leerlingprognoses is een formatie van 115 fte op
basis van onze huidige organisatie passend. De grootste uitdaging zal zijn of we voldoende mensen kunnen krijgen.
Alternatief is anders organiseren. Dan voorzie ik een groei in de onderwijsondersteunende functies.

3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil

Realisatie
2018

Verschil

12.220.586

11.468.624

751.962

11.230.021

23.458

23.333

125

23.458

280.071

213.712

66.359

241.447

38.624

12.524.115

11.705.669

818.446

11.494.926

1.029.189

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

990.565
-

Lasten
Personele lasten

10.445.502

9.994.652

450.850

9.515.578

929.924

Afschrijvingen

359.376

382.986

-23.610

342.542

16.834

Huisvestingslasten

846.228

838.582

7.646

822.720

23.508

Overige lasten

915.967

792.215

123.752

817.122

98.845

12.567.073

12.008.435

558.638

11.497.962

1.069.111

-42.958

-302.766

259.808

-3.036

-39.922

Financiële baten

4.655

8.290

-3.635

5.280

-625

Financiële lasten

251

251

3.010

-2.759

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie 2018
Aantal leerlingen

-

4.404

8.290

-3.886

2.270

2.134

-38.554

-294.476

255.922

-766

-37.788

Realisatie
2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

2.086

2.018

2.051

2.062

2.059

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

11.230.021
23.458
241.447

12.220.586
23.458
280.071

11.894.563
23.333
186.846

11.721.343
126.500

11.891.217
126.500

Totaal baten

11.494.926

12.524.115

12.104.742

11.847.843

12.017.717

9.515.578
342.542
822.720
817.122

10.445.502
359.376
846.228
915.967

10.252.417
375.581
823.836
817.470

9.831.647
396.757
825.666
814.970

9.800.106
385.772
826.166
814.970

11.497.962

12.567.073

12.269.304

11.869.040

11.827.014

-3.036

-42.958

-164.562

-21.197

190.703

5.280
3.010

4.655
251

5.800
250

5.800
250

5.800
250

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

2.270

4.404

5.550

5.550

5.550

-766

-38.554

-159.012

-15.647

196.253

Belangrijkste verschillen tussen het resultaat en de begroting in 2019.
De jaarrekening 2019 presenteert een resultaat van -€ 38.554 ten opzichte van een begroot tekort van -€ 294.476.
Een positief verschil van € 255.922. We weten echter dat in 2019 € 207.036 aanvullende bekostiging is ontvangen ter
bekostiging van cao-verplichtingen die in februari 2020 als eenmalige uitkering uitgegeven wordt. Rest een positief
verschil van € 48.886
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In januari heeft het bestuur van CBO Zeist een begroting 2019 vastgesteld met een tekort van -€ 99.787. Dit tekort
was bewust, omdat we vanuit ons vermogen een extra impuls wilden geven aan de ambities van ons koersplan. In
deze jaarrekening wordt een begrotingstekort gepresenteerd van € 294.476. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat
de begroting van het bestuur van Stichting Onderwijs van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (CBS
Oud Zandbergen) volledig geïntegreerd is in de begroting van CBO Zeist. Het vastgesteld begrotingstekort van dit
bestuur bedroeg € 194.688.
Tot 1 augustus was het voormalig bestuur van Oud Zandbergen verantwoordelijk. Per 1 augustus 2019 is de
financiële situatie van de school gecontroleerd door Van Ree accountants. Hun rapportage vermeldt op 1 augustus
een negatief resultaat van -€ 345.571. Dat is veel negatiever dan de begroting die uitging van -€ 194.688. Dit tekort is
volledig geïntegreerd opgenomen in de gepresenteerde cijfers. Ook in de vergelijkende cijfers van 2018.
Overduidelijk is dat de overname van de school veel geld heeft gekost dat niet uitgegeven kan worden aan
onderwijs. Veel meer dan vanuit de rapportage bij overname bleek. Overigens zijn deze kosten wel bekostigd uit de
middelen van de eigen school. De financiële situatie van de school is daarmee zwak ten opzichte van de andere
scholen. In februari 2020 heeft het bestuur van CBO Zeist het ministerie van OCW schriftelijk verzocht om de kosten
die niet gerekend kunnen worden tot het primaire proces, maar ontstonden uit het overnameproces voor haar
rekening te nemen. Dit om de school weer een gezonde uitgangspositie te geven. Het betreft hier een bedrag van €
180.000. Ook met de andere partijen die hun steun hebben toegezegd bij de overname van Oud Zandbergen gaan
wij nog in gesprek. Dat zijn de gemeente Zeist en het samenwerkingsverband Zout.
Bij de baten valt op dat de rijksbijdragen ruim 750 k hoger zijn dan begroot. Hierin zitten o.a. de al eerder genoemde
middelen van de bijzondere aanvullende bekostiging PO (207 k), de groeibekostiging, waarmee wij in onze begroting
geen rekening mee houden (163 k) en de verhoging van de werkdrukmiddelen (93 k).
Het verschil aan overige baten wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de overdracht van het resterende
vermogen van het bestuur van CBS Oud Zandbergen. Dit bedroeg 59,5 k.
Kijken we naar de lasten, zien we een verschil van € 450.850 ten opzichte van de begroting. We zien dat de reguliere
loonkosten hoger zijn dan begroot (464 k). Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de 2,5% die we hiervoor in
de begroting opnemen (416 k) en de uitkeringskosten die we terugontvangen van UWV (145 k). We geven meer uit
dan begroot aan detacheringen en kosten derden (294 k), kosten die te maken hebben met langdurig ziek personeel
en inhuur van invalleerkrachten. We geven minder uit aan schoolbegeleiding ( 84 k), meer aan professionalisering
(53 k).
Gezien de toename van het aantal langdurig zieken hebben we een grote dotatie moeten doen aan de voorziening
langdurig zieken. Deze dotatie bedraagt € 282.912. Vorig jaar ging dit om een dotatie van € 58.637. Deze dotatie
drukt het jaarresultaat, maar blijft een balanspost.
Met betrekking tot de afschrijvingen en huisvestingslasten zijn geen significante verschillen te melden.
De overige lasten worden overschreden met € 123.752. Grootste veroorzaker is hier de toegenomen kosten van
licenties bij zowel methoden als andere applicaties. Die veroorzaken grotendeels de overschrijding bij
verbruiksmateriaal en ICT (61 k). Verder is 15 k meer uitgegeven aan werving en selectiekosten en 7 k aan
accountantskosten (tussentijdse controle i.v.m. Oud Zandbergen) Verder zien we op veel van de begrotingsposten
kleine overschrijdingen die opgeteld toch tot hoge bedragen leiden. Mooi om te vermelden is dat bezuinigingen op
telefonie en drukkosten zijn gerealiseerd. Bijna 25 k op jaarbasis.
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Belangrijkste verschillen tussen het resultaat in 2019 en 2018.
Kijken we naar de baten dan zien we die toenemen met 1.029.189. De lasten nemen toe met € 1.069.111. Dat lijkt
met een verschil van € 39.922 redelijk in balans. Inzoomend zien we de grootste verschillen bij de loonkosten, kosten
voor detachering, kosten voor derden en de kosten voor de voorziening van langdurig ziek personeel. Deze kosten
stijgen verhoudingsgewijs het meest. Materieel zijn de reële kosten bijna een ton hoger, terwijl ongeveer € 6000
meer aan baten is ontvangen. Hier is de balans er niet. Een deel van de verklaring zit in alle kosten die gemaakt zijn
bij de overname van Oud Zandbergen. Verder zien we dat alle scholen hun materiele begroting overschrijden.
Ontwikkelingen
We verwachten na 2020 weer een financiële stabiele situatie te hebben, aangezien onze 8 scholen stabiele
leerlingenaantallen kennen en ook de prognoses van de gemeente Zeist een stabiel beeld laten zien.
Het is noodzakelijk om in 2020 de volgende onderwerpen te bekijken en hier duidelijke afspraken over te maken om
een en ander beheersbaar te houden:
• Kosten voor detachering en inhuur van derden.
• Beheersing van het ziekteverzuim
• Uitgavepatroon van CBS Oud Zandbergen in lijn brengen met de andere CBO scholen.
• Effecten van corona monitoren
Balans in meerjarig perspectief
Activa

Realisatie

Realisatie

Prognose

Prognose

Prognose

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Materiële vaste activa

1.757.493

1.799.439

1.923.858

2.027.101

Financiële vaste activa

119.024

119.758

119.758

119.758

Totaal vaste activa

1.876.517

1.919.197

2.043.616

2.146.859

Vorderingen

668.697

606.535

606.535

606.535

Liquide middelen

2.461.423

2.666.941

2.364.385

2.226.370

2.289.270

Totaal vlottende activa

3.130.120

3.273.476

2.970.920

2.832.905

2.895.805

Totaal activa

5.006.637

5.192.673

5.014.536

4.979.764

5.156.892

Passiva

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

2.141.329
119.758
2.261.087
606.535

Prognose
31-12-2022

Algemene reserve

2.610.897

2.579.384

2.426.772

2.417.525

2.620.178

Bestemmingsreserves

424.400

417.359

410.959

404.559

398.159

Eigen vermogen

3.035.297

2.996.743

2.837.731

2.822.084

3.018.337

Voorzieningen

855.916

1.132.127

1.113.127

1.094.127

1.075.127

Langlopende schulden

844

719

594

469

344

Kortlopende schulden

1.114.580

1.063.084

1.063.084

1.063.084

1.063.084

Totaal passiva

5.006.637

5.192.673

5.014.536

4.979.764

5.156.892

A cti v a
P a s si v a

Trend:
De omvang van de balans zal de komende jaren, behalve in 2019, licht toenemen. Door de tot nu toe begrote
resultaten neemt de algemene reserve toe. Dit kan anders worden als we besluiten andere investeringen te doen
dan die we tot nu toe gewoon zijn te doen. De ontwikkeling van de voorzieningen is gebaseerd op de jaarlijkse
toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud en de jaarlijkse onttrekkingen op basis van ons meerjarenonderhoudsplan. De voorziening duurzame inzetbaarheid zal onderbouwd blijven door de aanvragen van
medewerkers om uren hiervoor te sparen. Voor de voorziening voor langdurig zieke medewerkers hopen we een
balans te gaan vinden in dotatie en onttrekking. De voorzieningen zullen iets toenemen. De kortlopende schulden
houden we in het meerjarenperspectief gelijk. De materiële activa zijn gebaseerd op de huidige aanwezige activa en
de meerjaren-investeringsplannen van de scholen. De omvang van de liquide middelen zal de komende jaren iets
dalen. Deze post is als sluitpost berekend.
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Belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering.
Voor zover we nu kunnen overzien zullen vooral nieuwbouwprojecten van de Wegwijzer (2022) en Nije Kroost
(2023) invloed kunnen hebben op de balans. Het meerjaren-huisvestingplan van de gemeente Zeist gaat uit van een
eigen bijdrage ven het schoolbestuur ter bekostiging van de ambities op het gebied van duurzaamheid.

3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie
Vorig jaar
(T-1)

Realisatie
Verslagjaar
(T)

Begroting
T+1

Begroting
T+2

Begroting
T+3

Signalering

Solvabiliteit 2

0,78

0,8

Ondergrens: <0,30

Liquiditeit

2,81

3,08

Ondergrens: <0,75

Rentabiliteit

0

0

Afhankelijk van
reservepositie van
het schoolbestuur.

weerstandsvermogen

0,26

0,24

Ondergrens:<0,05
Bovengrens: voor
berekening zie
toolbox PO-Raad.

Reservepositie
Het bestuur van CBO Zeist vindt haar reservepositie aan het eind van 2019 boven niveau
Daardoor zal het mogelijk blijven extra investeringen te doen die het onderwijs ten goede komen. Onzeker hierin zijn
de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de kosten die dat met zich mee zal brengen en wat ons betreft de
nieuwbouwprojecten. Om die reden maakt het bestuur op dit moment niet de keuze om de financiële positie naar
een lager niveau te brengen.
Het bestuur heeft niet gedefinieerd wat zij “aanvaardbaar niveau” vinden.
Het bestuur heeft de verwachting dat de komende jaren de definitieve begrotingen een resultaat zullen laten zien
van 0 t/m -1 ton. Het bestuur is voornemens zich in 2021 een mening te vormen over de hoogte van de
reservepositie.
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