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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH) voor het jaar 2018.

We leggen hierin als bestuur verantwoording af voor het reilen en zeilen van onze school in het

voorbije jaar. In februari 2017 is het bestuur opgericht en vanaf augustus 2018 is IKC Hei & Bos, de

enige school binnen het bestuur, geopend.

Inge Bodingius, huidige voorzitter SISH



Deel A: Algemeen deel

1 Bestuursverslag

1.1 Organisatiegegevens
Bestuur : Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Adres: Krimweg 70

Postcode: 7351 AZ

Plaats: Hoenderloo

Telefoonnummer: 06-51582949

Email: voorzitterheienbos@gmail.com

Voorzitter: Inge Bodingius

School: IKC Hei & Bos

Adres: Middenweg 31

Postcode: 7351 BA

Plaats: Hoenderloo

Telefoonnummer: 055-2075741

Email: info@heienbos.nl

Website: www.heienbos.nl

Directeur: Kim Meerema-Schreurs

1.2 Organisatie
De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een onderwijsorganisatie en statutair gevestigd in

Hoenderloo. De stichting bestaat uit één school voor primair onderwijs. Wij werken vanuit het

Hoenderloos concept. Het IKC is gevestigd aan de Middenweg in Hoenderloo. IKC Hei & Bos is de

enige school voor primair onderwijs in Hoenderloo. Onze school werkt samen in het

Samenwerkingsverband Apeldoorn.

De grondslag van de SISH is algemeen bijzonder neutraal. De stichting is 2 jaar geleden door ouders

opgericht. Een school op algemeen bijzondere grondslag is een openbare school met een eigen bestuur.

Kenmerkend is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de

gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

In de statuten, zowel de managementstatuten als het treasury-statuut wordt beschreven hoe het

bestuur juridisch is gestructureerd.



1.3 Visie
Visie
SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo en omgeving waarborgen waarbij het ontdekkende
kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving, centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien
worden.

Missie
SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij kinderen een omgeving geboden

wordt, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die zelfstandig keuzes maken en zich

zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in

staat gesteld worden zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een

creatieve geest.

Organisatiekernwaarden
Natuur
De basis van leren op IKC Hei & Bos is de natuur en de wereld om ons heen. Onderzoek heeft

uitgewezen dat er een relatie is tussen gezondheid van kinderen en contact met de natuur. Recent

onderzoek in Nederland, o.a. van Alterra en RMNO, onderschrijft dat. Diezelfde onderzoeken leggen

ook een verband tussen buiten zijn, met de natuur bezig zijn en het gevoel ergens geworteld te zijn,

ergens thuis te horen, op te groeien tot een evenwichtig mens.

Autonomie
Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen en (deels)verantwoordelijk te
zijn voor hun eigen ontwikkeling. Hiervoor is het van essentieel belang dat het kind zich veilig voelt
op school en zichzelf kan zijn. Dit is de basisbehoefte om zich te ontplooien en om autonoom te
kunnen zijn.

Relatie
Communicatie en in verbinding staan met elkaar zijn hierbij de sleutelwoorden. Wanneer men met
elkaar in relatie is, is er ruimte voor aandacht en betrouwbaarheid. Door optimaal met elkaar in
relatie te zijn is het mogelijk voor elkaar erkenning en waardering uit te spreken, maar ook elkaar aan
te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid. Wij gaan een educatief partnerschap aan met de
ouders.

Speelsheid
Door aan te sluiten bij de interesses van het kind en daar de leeromgeving op aan te passen vergroot
je het plezier en stimuleer je de creativiteit van het kind. Als het kind met plezier aan de slag gaat,
dan verloopt het leren makkelijker. Ook wordt de fantasie van de kinderen gestimuleerd door het
aanbieden van lessen in de natuur, toneel, dans, drama, tekenen, muziek, etc. Daarom wordt bij de
kleuters gewerkt vanuit ervaringsgericht onderwijs en werken de oudere kinderen met
onderzoeksvragen waarbij aandacht wordt besteed aan de meervoudige intelligenties.



1.4 Omgevingskenmerken
Omgeving en maatschappelijke impact

Hoenderloo is een dorp midden op de Veluwe en telt zo’n 1600 inwoners. Er is één school in het

dorp. Naast de onderwijs- en opvangfunctie heeft het IKC ook een verbindende en maatschappelijke

functie in de gemeenschap.

Vier jaar geleden is de toenmalige basisschool in Hoenderloo gesloten. Politiek, ouders en de

Dorpsraad zijn opgestaan om er alles, in gezamenlijkheid, aan te doen weer een school terug te

krijgen in het dorp. Dit voorkomt op de lange termijn vergrijzing en je bent weer een verbindende

factor in het dorp. Consequentie is dat ook jonge gezinnen Hoenderloo weer weten te vinden als

woonplaats.

Kinderen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om op ons IKC te zijn en we stellen alles in het

werk om aan hun basisbehoeften (een veilige omgeving, autonomie, competentie, relatie) te

voldoen. De kinderen zijn trots op ons IKC en gaan met plezier naar school. Alle kinderen vallen

momenteel in de 1,0 gewichtenregeling.

De kindpopulatie van onze school kenmerkt zich als volgt:

- Het aantal leerlingen is op 31 december 2018 18

- De verhouding jongens- meisjes is ongelijk. Er zijn 11 jongens en 7 meisjes

- Alleen maar autochtone leerlingen

- Het voedingsgebied is voornamelijk Hoenderloo en Apeldoorn

Ouders kiezen bewust voor ons onderwijs, zijn heel betrokken en hebben hoge verwachtingen van de

school. Een reden voor ouders om te kiezen voor ons IKC is, dat ons IKC kleinschalig is en dat

kinderen écht gezien worden. Daarnaast onderscheiden wij ons door ons concept, gericht op

natuuronderwijs en de mogelijkheid van kinderopvang en bso onder één dak. Daarnaast vinden veel

ouders ons concept een antwoord op vragen van deze tijd. Bijvoorbeeld: “ hoe kan een school

bijdragen aan een brede persoonlijke ontwikkeling?”

De methode KIVA is ingevoerd, omdat deze naadloos aansluit bij onze pedagogische visie. Wij

werken in samengestelde groepen, deze methode richt zich preventief op de groep.

Ouders

SISH is opgericht in februari 2017 door een vijftal enthousiaste ouders uit Hoenderloo. Dat zegt veel

over de nog steeds hoge ouderbetrokkenheid. De meeste ouders zijn woonachtig in Hoenderloo en

Apeldoorn. De school stimuleert ouders bij veel activiteiten aanwezig te zijn, om betrokken te blijven

bij het schoolleven van het kind. We zijn een gemeenschap met kinderen, ouders en teamleden.

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

De SISH is aangesloten bij Samenwerkingsverband Apeldoorn PO. Daarnaast is de Stichting

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. We onderhouden nauwe contacten met de gemeente

Apeldoorn, met Pommetje (kinderopvangorganisatie).



Ontwikkelingen en onderzoek:

In de toekomst wordt het juridisch misschien mogelijk om de kinderopvangorganisatie onder

dezelfde CAO te laten vallen als onderwijs. Dit zou mogelijkheden kunnen bieden voor onze

organisatie.

1.5 Verantwoording good governance
Wij hanteren de Code Goed Bestuur. Dit zie je onder andere terug in onderstaande punten:

 Het schoolbestuur draagt zorg voor de besturing van de organisatie

 Het schoolbestuur beschikt over de benodigde bevoegdheden ter uitvoering van de

toebedeelde bestuurstaken

 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitoefening van de aan hem toebedeelde

bevoegdheden en kan daarop worden aangesproken

 Het schoolbestuur handelt en besluit integer en rechtmatig

Op onze school is de verantwoording als volgt geregeld:

Verticaal toezicht

 De jaarrekening (verantwoording bestuur);

 Bestuursvergaderingen;

 Het jaarverslag (verantwoording naar ouders, MR, bestuur);

 Ouderavonden (verantwoording van school aan ouders);

 Rapportage inspectie (verantwoording aan overheid).

Horizontaal toezicht

Bij meervoudig publieke verantwoording legt de school verantwoording af aan al haar

belanghebbenden.

 De ouders via de schoolgids;

 Via de schoolgids en de tweewekelijkse nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte

gehouden van het beleid van de stichting en het IKC;

 Overzichten van enquêtes en vragenlijsten;

 De toeleverende scholen; er vindt uitwisseling plaats van de resultaten van de instromende

en vertrekkende kinderen;

 De buurt: er wordt contact gehouden met omwonenden.

In het algemeen zijn belanghebbende organisaties of personen (stakeholders) diegenen die

beïnvloed worden door de school of die invloed uitoefenen op de school. Bij meervoudig publieke

verantwoording onderhoudt de school een dialoog met haar belanghebbenden en legt de school

verantwoording af over haar functioneren en over de effecten ervan aan de onderscheiden

belanghebbenden.

De MR (Medezeggenschapsraad) wordt adviseert over het beleid van de school en heeft op een

aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. De MR bestaat deels uit een oudergeleding,

waardoor ook ouders worden betrokken bij het beleid. De MR wordt begin 2019 opgericht.



1.6 Interne organisatiestructuur
De SISH heeft een one-tier model gekozen als bestuursvorm. In de periode van de oprichting februari

2017 tot en met juni 2018 was het bestuur vooral een uitvoerend bestuur. Per juni 2018 is de

directeur-bestuurder benoemd en is de rol van het oprichtingsbestuur veranderd. Het

oprichtingsbestuur is van vijf leden naar drie leden gegaan. Met de komst van de directeur-

bestuurder dus vier leden per juni 2018.

In 2019 zal er een onderscheid worden gemaakt tussen uitvoerend en toezichthoudend bestuur,

waarbij het huidige bestuur uitvoerend blijft en er twee toezichthoudende leden worden gezocht.

Organogram

Bestuur

Drie bestuursleden en een directeur-dagelijks bestuurder

MR

een ouderlid en een personeelslid

Team

Twee leerkrachten en een onderwijsassistent

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de SISH bestaat in december 2018 uit:

Naam Functie

Inge Bodingius voorzitter

Saskia Bemer Penningmeester, secretaris

Yvonne Dros Algemeen lid

Kim Meerema-Schreurs Directeur- dagelijks bestuurder

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in de

statuten.

Medewerkers

Op 31 december 2018 bestaat het team uit de volgende medewerkers:

Naam Functie

Kim Meerema-Schreurs Directeur-dagelijks bestuurder/ leerkracht/
IB’er

Helen Reichard Leerkracht

Niels Reichard Leerkracht

Joëlle van der Snee Onderwijsassistent



Formatie

Op 31 december 2018, werken bij SISH 4 medewerkers

2018

DIR 0,8

OP 1,6

OOP 0,4

Totaal 2,8

Van de 2,8 fte personeelsleden heeft 0,8 fte een dienstverband voor onbepaalde tijd en 2,0 fte voor

bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband.

DIR OP OOP Totaal

0-24 jaar 1 1

25-34 jaar

35-44 jaar 1 2 3

45-54 jaar

55+

Verzuim

In onderstaande tabel is het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en de ziekmeldingsfrequentie van 2018

weergegeven.

Jaar ZMF ZVP

2018 0,95 % 1,74%

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen

De SISH gebruikt de werkdrukmiddelen om de onderwijsassistent (gedeeltelijk) te bekostigen. Door

inzet van de onderwijsassistent kunnen we effectievere instructies geven en kunnen we de kinderen

hun onderwijsprogramma meer op maat aanbieden. Daarnaast ondersteunt zij de leerkrachten in het

voorbereiden van het onderwijs. Dit is met de teamleden en het bestuur overlegd en vanwege het

startende karakter van de school en de nog niet opgerichte MR, is dit niet door de MR goedgekeurd

omdat die simpelweg nog niet bestond op het moment dat we hier over beslisten.

Het gaat om het leerlingaantal dat we op 1-10-2017 hadden (is voor ons gelijk aan 1-10-2018, dus 16

leerlingen) Per leerling ontvang je €155,55 dus in totaal voor ons 16 x 155,55= €2488,80.

Bestedingscategorie Besteed bedrag per
kalenderjaar

Eventuele toelichting

Personeel € 1.100 Inzetten onderwijsassistent

Materieel

Professionalisering

Overig



Verantwoording besteding middelen prestatiebox

Over de besteding van de middelen uit de prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks

verantwoording af volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van

bijzondere bekostiging en niet van een subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten.

Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en

schoolleiders en cultuureducatie. De bekostiging in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een

bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren

van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school

een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders.

24pbrengst gericht werken:

Bij de start van de school in augustus 2018 hebben we strategische keuzes gemaakt in methodes,

toetsen en leerlingvolgsystemen adhv onze visie. In januari 2019 worden de eerste niet-methode

gebonden toetsen afgenomen en gaan we evalueren en analyseren. Er wordt handelingsgericht

gewerkt volgens de PDCA-cyclus.

Professionalisering van leraren en schoolleider:

De nieuwe methode KiVa wordt in 2018-2019 geïmplementeerd en daarbij hoort externe scholing. In

2019 wordt er een scholingsplan opgesteld, voor alle medewerkers.

Cultuureducatie:

Er worden diverse excursies georganiseerd volgens een beredeneerd aanbod. Een van die excursies

in 2018 was naar het Depot in Wageningen. In 2019 gaan we contact zoeken met een cultureel

centrum in de gemeente Apeldoorn. We denken aan CODA.



1.7 Kwaliteitszorg
Als instrument om de kwaliteitszorg te borgen zijn wij voornemens om Werken met

Kwaliteitskaarten (WMK) te gaan gebruiken. Aangezien we een startende organisatie zijn, wordt dit

in de loop van schooljaar 2018-2019 voor het eerst gebruikt. In mei 2019 zullen we de eerste

tevredenheidsonderzoeken bij ouders afnemen. Daarnaast nemen we dan de eerste sociale

veiligheidsmeting bij groep 6-7-8 af.

In 2019 gaan we werken met een kwaliteitshandboek waarin we alle afspraken, protocollen en

beleidsstukken bewaren.

Strategisch meerjaren beleidsplan

SISH heeft een strategisch meerjaren beleidsplan gemaakt voor de periode 2018-2023 gemaakt.

Daaruit vloeit dan het jaarplan als vanzelf voort. We hebben het zo gemaakt dat er een gedeelte is

voor de SISH en een stuk voor het IKC is uitgewerkt.

De volgende beleidsterreinen zijn uitgewerkt:

Onderwijs

Organisatie

Profiel/imago

Personeel

Huisvesting

Financiën

ICT

Kwaliteitszorg

De evaluatie van dit plan zal plaatsvinden in juni van het schooljaar 2018-2019. Dit zal de eerste keer

zijn.

Bestuurlijk jaarverslag

In het bestuurlijk jaarverslag verantwoordt het bestuur zich over het afgelopen kalenderjaar. Voor

ons betreft dit de periode van augustus 2018 tot en met december 2018.

1.8 Afhandeling van klachten
Bij Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo proberen we zorgvuldig om te gaan met klachten van

diverse partijen. We stimuleren dat het eerst intern wordt opgelost. Mocht dit niet lukken dan wordt

er gekeken of het bestuur hierin kan bemiddelen.

Voor de klachtenprocedure zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Op IKC Hei &

Bos is een contactpersoon aangesteld en in de schoolgids is informatie opgenomen over de

klachtenregeling. Er is een contactpersoon aangesteld en in de schoolgids is informatie opgenomen

over de klachtenregeling. Stichting geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO) / Postbus 82324

/ 2508 EH Den Haag / tel. 070-3861697



1.9 Internationalisering
Op dit moment ligt de nadruk op nationaal niveau waarbij we onze organisatie willen profileren en

neerzetten. Er zijn verschillende stichtingen die interesse tonen in ons concept. Internationalisering

heeft ook in de nabije toekomst niet onze prioriteit.

2 Personeel

2.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis
Er zijn geen wijzigingen in de organisatie geweest ten opzichte van bovenstaande tabel bij het kopje

medewerkers.

2.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen mbt personeel
In mei 2018 is de directeur benoemd. In augustus 2018 is de eerste leerkracht benoemd en in

november 2018 de tweede leerkracht. In oktober 2018 is er een onderwijsassistent gestart. Voor

exacte gegevens rondom het personeel zie tabel bij ‘Formatie’.

2.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Afhankelijk van de groei van de school kunnen we nieuwe medewerkers aannemen. De eerste wens

is om een intern begeleider te benoemen met een relatief kleine aanstelling. Indien mogelijk zal er

uitbreiding plaatsvinden van uren van een van de leerkrachten.

2.4 Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na

ontslag
In de organisatie is dit op dit moment niet aan de orde.

2.5 Herbenoemingsverplichting
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om

hun vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemeld als eigen

wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband

bij de integrale streekschool Hoenderloo, een ontslaguitkering ontvangen. Op dit moment heeft de

Integrale Streekschool Hoenderloo geen eigen wachtgelders aan wie vacatures met voorrang dienen

te worden aangeboden.

2.6 Professionalisering
Er wordt in de loop van het schooljaar 2018-2019 een scholingsplan opgesteld waarin medewerkers

de mogelijkheid krijgen om zich zowel op individuele basis als met het team te gaan

professionaliseren. Daarnaast worden er mogelijkheden geboden door het Samenwerkingsverband

Apeldoorn.

Studiedagen in 2018

6 december 2018: evaluatie en ontwikkeling onderwijs en visie

Teamtraining KiVa



3 Onderwijs
Op 1 oktober 2018 zaten er 16 leerlingen op IKC Hei & Bos. Deze leerlingen zaten toen nog bij elkaar

in een groep 1-7. Per 5 november 2018 is er een extra groep bij gekomen. De groepen zijn als volgt

verdeeld: groep 1-2-3 en groep 4-5-6-7.

3.1 Onderwijsprestaties
In januari 2019 gaan we voor het eerst toetsen afnemen. Dit zijn de BOOM toetsen (SVT).

3.2 Onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijs programmatische

zaken
Overzicht meerjarenplanning

Bestuur

Doel 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Onderwijs Onderwijskwaliteit

Ondersteuningsstructuur

Hoenderloos concept/IKC

Organisatie Professionele organisatie

Samenstelling bestuur

Heldere organisatiestructuur

Bestaanszekerheid

Profiel en
imago

Bekendheid van de Stichting
bij de omliggende dorpen en
het regionale onderwijsveld

Profileren onderwijsconcept

Personeel IPB ontwikkelen

Professionele organisatie

Adequate werving en
selectie

Actueel
Arbobeleid/Veiligheidsplan

Huisvesting Bepalen of het meerjaren
onderhoudsplan toereikend
is

Verkennen
uitbouwmogelijkheden

Financiën Transparante planning en
control

Verdere afstemming met
Onderwijs Bureau Meppel

ICT Stichting zichtbaar maken
middels o.a. website IKC

IKC faciliteren om op ICT
gebied up to date passend
binnen de visie

Kwaliteitszorg Jaarlijks stelt het bestuur een
jaarplan en jaarverslag op

Tevredenheid onderzoek bij
personeel, teamleden t.a.v.
bestuur.

Monitoren kwaliteitszorg IKC



IKC

Doel 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Onderwijs Curriculum verder
ontwikkelen…

Doorontwikkelen
Hoenderloos concept

Zorg

Onderwijskwaliteit

Organisatie Bestuursontwikkelingen
volgen en daarop inspelen

Ontwikkelen interne
organisatiestructuur bij groei

IKC ontwikkeling

Profiel en
imago

Groter groeien én
kleinschalig blijven

PR & Marketing

Logo en huisstijl

Website

Profilering

Stakeholders

Personeel IPB en gesprekscyclus
ontwikkelen op
schoolniveau

Visie en beleid op
teamontwikkeling

Professionaliseren op gebied
van KiVa, …..

Professionele houding,
eigenaarschap creëren

Huisvesting Inrichting & onderhoud
gebouw

Toekomstmogelijkheden

Financiën PDCA-cyclus opstarten met
begroting ism OBM

Monitoren en bijsturen
financiën

ICT Ontwikkelen visie op ICT

Plan van aanschaf maken

Kwaliteitszorg WMK

Werken volgens PDCA-cyclus

Gebruik
leerlingadministratiesysteem
(LAS)

RI & E, Arbo



Voor verdere informatie willen we u verwijzen naar de volgende documenten:

 Het meerjaren strategisch beleidsplan van het bestuur en het IKC

 Onderwijskundig jaarplan

 Het zorgplan

 Het SOP (school ondersteuning profiel)

 De schoolgids

 Aannamebeleid

4 Huisvesting, ICT en facilitaire zaken
Huisvesting 2018

Sinds de start in augustus 2018 is IKC Hei & Bos gehuisvest in het huidige gebouw. Dit gebouw was

voorheen ook een gebouw met een onderwijsbestemming. Dit gebouw wordt door kinderen, ouders

en medewerkers als zeer prettig ervaren. De onderwijsvisie van de school; aandacht voor zelfstandig

werken en ontdekkend leren in combinatie met sociale competenties, is in het gebouw terug te

vinden. De lokalen bevinden zich rondom de centrale hal. Kinderen kunnen hier met elkaar eten,

samenwerken of juist even rustig gaan zitten lezen of werken. Buiten is het natuurlijke groene

schoolplein in ontwikkeling.

Het gebouw heeft van maart 2018 tot en met juni 2018 een grondige renovatie ondergaan.

In 2018 is er een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld.

Toekomstige ontwikkelingen rondom huisvesting

De verwachting is dat in 2019 het gebouw volledig op naam komt van SISH. Daarbij zal er in 2022 een

besluit moeten worden genomen over de dubbele beglazing, die nu niet aanwezig is. Dit hangt nauw

samen met het leerlingaantal en de gemeente heeft mondeling toegezegd hier een rol in te zullen

spelen.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Binnen ons IKC heeft de ICT ontwikkeling een eigen plek. De kinderen werken naast de reguliere

manier van verwerken en opzoeken ook met Chromebooks.

ICT is daarbij ondersteunend aan ons onderwijs. De computer en de informatie- en

communicatietechnologie (ICT) leveren een eigen bijdrage aan de vorming van de kinderen. Ze

mogen, niet in de plaats komen van directe, zintuiglijke ervaringen met de dingen. Zelf ervaren, zelf

vragen stellen en op zoek gaan naar antwoorden is de basis van ons onderwijs. Doelstelling: de

kinderen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen waaronder nieuwe

media.

Sinds de komst van een van de leerkrachten, is er ook een ICT-coördinator.



5 Financiën
In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de financiële positie van de Stichting Integrale

Streekschool Hoenderloo.

5.1 Exploitatieresultaat 2018
Het resultaat over 2018 is afgesloten met een positief saldo. Omdat de school in 2018 is begonnen

zijn er geen vergelijkende cijfers aanwezig.

Toelichting Baten

De baten bestaan voor 87% uit rijksbijdragen. De overige overheidsbijdragen en overige baten

vormen de overige ontvangen baten.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn begroot met de nieuwste normen en leerling aantallen. Hierdoor zijn de

rijksbijdragen veelal ongeveer conform begroot. Er is een groeitelling toegekend welke niet was

begroot. Ook is er geld ontvangen voor de opening van de nieuwe school.

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Deze gelden waren slechts deels in de begroting opgenomen. Dit betreft geld van de gemeente voor

de opening van de nieuwe school. Deze vallen bijna 16.000 euro hoger uit dan begroot.

Overige baten

De overige baten bestaan uit o.a. huurbaten en diverse baten t.b.v. schoolexploitatie. Dit is o.a. een

bate van Bouwcalc Ede voor diverse materialen.
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Toelichting lasten

Het grootste deel van de lasten bestaan uit de personele lasten. Ook de overige lasten en de

huisvestingslasten veroorzaken een groot deel van de kosten.

Personeelslasten

Doordat er nog weinig personeelsleden in dienst waren in 2018 zijn de personele lasten voornamelijk

de lasten van directie en onderwijzend personeel. Verder zijn er voornamelijk kleine uitgaven gedaan

zoals een kleine dotatie aan de personele voorziening. Omdat de school in 2018 is gestart zijn er geen

vergelijkende cijfers.

Afschrijvingen

Er zijn geen afschrijvingen gerealiseerd. De activa zijn allen gekocht met behulp van de subsidie

eerste inrichting die van de gemeente is ontvangen.
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Huisvestinglasten

Veel huisvestingslasten zijn lager uitgevallen in 2018. Veel kosten zijn niet gemaakt of zullen in 2019

worden gemaakt. Wel is de dotatie aan de voorziening onderhoud fors hoger dan begroot. Er staat

namelijk in de toekomst een vervanging gevel kozijnen gepland die om een forse investering vraagt.

Overige lasten

De overige lasten zijn hoger uitgavallen. Dit komt vooral door een aantal uitgaven dat is gedaan

wegens de oprichting van de school. Ook is een aantal dingen eenmalig uitgegeven. Zo zijn er

bijvoorbeeld extra uitgaven geweest aan het onderwijsbureau voor de implementatie van de nieuwe

school. Verder is er extra geld besteed aan OLP verbruik in verband met eerste aanschaf van spullen.

5.2 Financiële positie op balans datum
Balans per 31-12-2018

2018
Activa
1.5 Vorderingen € 11.439
1.7 Liquide middelen € 84.964

€ 96.403

Passiva
2.1 Eigen vermogen € 10.666
2.2 Voorzieningen € 41.491
2.4 Kortlopende schulden € 44.246

€ 96.403

Het vermelde eigen vermogen bestaat uitsluitend uit publieke middelen. De algemene reserve

bedraag 10.666 euro. Dit is het resultaat over 2018 welke bestemd is voor de algemene reserve.

5.3 Investeringen
In 2018 is een aantal investeringen gedaan voor de inrichting van de nieuwe school. Voor 2019 is nog

een aantal investeringen begroot die nodig zijn voor de inrichting van de school. In onderstaand

overzicht zijn de investeringen begroot op basis van het huidige leerling aantal. Afhankelijk van het

leerling aantal zullen de investeringen veranderen.

5.4 Treasury
De financiële middelen bestaan uit een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank. De SISH voldoet

aan de regeling beleggen en lenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, die door de

Minister van OCW in 2016 is vastgesteld. Er zijn geen beleggingen of leningen.



6. Toekomst paragraaf/Continuïteitsparagraaf

6.1 Leerlingen

De leerlingprognose is lastig vast te stellen vanwege de beginfase van de school. In deze voorzichtige

prognose is uitgegaan van inschrijvingen die er zeker aan komen. De mogelijke inschrijvingen van zij-

instromers en nieuwe (voor ons nog onbekende) vierjarigen zijn hierin niet meegenomen.

6.2 Personeel
De school is per 1-8-2018 begonnen met 13 leerlingen. Op 1-10-2018 waren er 16 leerlingen. Dit ook

de reden dat er nog weinig personeelsleden in dienst zijn zoals ook uit onderstaand overzicht blijkt.

Ook blijkt dat al het personeel jonger dan 45 jaar is. Verwacht wordt dat met de toename van het

aantal leerlingen ook het personeel zal gaan toenemen.
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6.3 Meerjarenbegroting/ continuïteitsparagraaf
Meerjarenbalans

Door de positieve meerjarenbegroting neemt de algemene reserve toe. Alle positieve resultaten

zullen in eerste instantie aan de algemene reserve worden toegekend om eventuele risico’s te

kunnen afdekken.

Staat van Baten en Lasten Meerjarig

De meerjarenbegroting is positief opgesteld. Hierin is rekening gehouden met een positieve

prognose van het leerlingenaantal en ook de personeelslasten zijn hierin evenredig meegenomen.

Balansprognose 2018 2019 2020 2021 2022

Activa

immateriele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

materiele vaste activa -€ 25.254€ 29.073€ 30.172€ 23.604€

financiele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

Totaal vaste activa -€ 25.254€ 29.073€ 30.172€ 23.604€

voorraden -€ -€ -€ -€ -€

vorderingen 11.439€ 15.778€ 18.113€ 19.016€ 21.282€

effecten -€ -€ -€ -€ -€

liquide middelen 84.962€ 114.423€ 166.515€ 242.189€ 342.149€

Totaal vlottende activa 96.401€ 130.201€ 184.628€ 261.205€ 363.431€

Totaal Activa 96.401€ 155.455€ 213.701€ 291.377€ 387.035€

Passiva

algemene reserve 10.666€ 41.718€ 90.390€ 158.443€ 236.197€

bestemmingsreserve publiek -€ -€ -€ -€ -€

bestemmingsreserve privaat -€ -€ -€ -€ -€

overige reserves en fondsen -€ -€ -€ -€ -€

Totaal eigen vermogen 10.666€ 41.718€ 90.390€ 158.443€ 236.197€

voorzieningen 41.491€ 50.611€ 59.731€ 68.851€ 81.601€

langlopende schulden -€ -€ -€ -€ -€

kortlopende schulden 44.244€ 63.126€ 63.580€ 64.083€ 69.237€

Totaal overige passiva 85.735€ 113.737€ 123.311€ 132.934€ 150.838€

Totaal Passiva 96.401€ 155.455€ 213.701€ 291.377€ 387.035€

Staat van Baten en Lasten 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdrage 168.378€ 329.205€ 358.105€ 389.192€ 418.939€

Overige overheidsbijdragen en subsidies 20.020€ 10.000€ 7.500€ -€ -€

College- cursus en/of examengelden -€ -€ -€ -€ -€

Baten werk in opdracht van derden -€ -€ -€ -€ -€

Overige baten 6.043€ 4.750€ 4.750€ 5.000€ 5.000€

Totaal Baten 194.441€ 343.955€ 370.355€ 394.192€ 423.939€

Lasten

Personeelslasten 75.949€ 213.692€ 230.267€ 238.468€ 244.367€

Afschrijvingen -€ 4.996€ 6.181€ 6.901€ 7.068€

Huisvestingslasten 48.944€ 43.660€ 39.980€ 41.280€ 48.560€

Overige lasten 58.882€ 50.555€ 45.255€ 39.490€ 46.190€

Doorbetalingen aan schoolbesturen -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Lasten 183.775€ 312.903€ 321.683€ 326.139€ 346.185€

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 10.666€ 31.052€ 48.672€ 68.053€ 77.754€

Saldo Buitengewone baten en lasten -€ -€ -€ -€ -€

Saldo Financiele bedrijfsvoering -€ -€ -€ -€ -€

Totaal resultaat 10.666€ 31.052€ 48.672€ 68.053€ 77.754€



Kerngetallen:

De kerngetallen van SISH zijn ruim voldoende en liggen boven de gestelde signaleringswaarden.
Doordat het aantal leerlingen toeneemt neemt ook het aantal FTE toe.

Kasstroomoverzicht

6.4 Risicobeheersing

Risicobeheersing:

De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo loopt altijd risico. Er blijft een mogelijkheid bestaan
dat operationele en financiële doelen niet of niet volledig kunnen worden gehaald. Hierbij maakt de
stichting een verschil in welke risico’s er wel en niet genomen willen worden. Daar waar deze te
groot zijn of de stichting ze niet wil nemen, heeft de SISH verzekeringen afgesloten.

Kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022

Aantal leerlingen 16 28 33 44 55

Bestuur / Management (fte) 0,47 0,81 0,81 0,81 0,81

Personeel primair proces (fte) 0,46 1,70 1,81 1,81 1,81

Ondersteunend Personeel (fte) 0,06 0,40 0,40 0,40 0,40

Financiële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 11,06% 26,84% 42,30% 54,38% 61,03%

Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) 54,10% 59,39% 70,25% 78,01% 82,11%

Liquiditeit: Current Ratio 2,18 2,06 2,90 4,08 5,25

Liquiditeit: Cash Ratio 1,92 1,81 2,62 3,78 4,94

Rentabiliteit 5,49% 9,03% 13,14% 17,26% 18,34%

Weerstandsvermogen Ministerie 5,49% 12,13% 24,41% 40,19% 55,71%

Weerstandsvermogen Ministerie exclusief privaat vermogen 5,49% 12,13% 24,41% 40,19% 55,71%

Weerstandsvermogen exclusief de Materiele Vaste Activa 5,49% 4,79% 16,56% 32,54% 50,15%

Kasstroom 2019 2020 2021 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 31.052€ 48.672€ 68.053€ 77.754€

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 4.996€ 6.181€ 6.901€ 7.068€

- - mutaties voorzieningen 9.120€ 9.120€ 9.120€ 12.750€

- - overige mutaties EV -€ -€ -€ -€

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 4.339- € 2.335- € 903- € 2.266- €

- - kortlopende schulden 18.882€ 454€ 503€ 5.154€

Ontvangen interest -€ -€ -€ -€

Betaalde interest -€ -€ -€ -€

Buitengewoon resultaat -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 59.711€ 62.092€ 83.674€ 100.460€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa -€ -€ -€ -€

(Des)investeringen materiële vaste activa 30.250- € 10.000- € 8.000- € 500- €

(Des)investeringen financiële vaste activa -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 30.250- € 10.000- € 8.000- € 500- €

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -€ -€ -€ -€

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 84.962€ 114.423€ 166.515€ 242.189€

Mutaties liquide middelen 29.461€ 52.092€ 75.674€ 99.960€

Eindstand liquide middelen 114.423€ 166.515€ 242.189€ 342.149€



Deel B. Toezichthoudend orgaan
Bestuur

Het bestuur/toezichthoudend orgaan:

 Bestuurt de stichting in eerste instantie als oprichtingsbestuur en voert als zodanig het

bevoegd gezag over de onder de stichting ressorterende school;

 Zal in 2019 omvormen naar een toezichthoudend gedeelte en een uitvoerend bestuurlijk

gedeelte;

 Oefent van augustus tot en met december 2018 met name een uitvoerende- en

controlerende rol uit;

 Is verantwoordelijk voor de goedkeuring van zaken als de jaarrekening, meerjarenbegroting,

het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan;

 Is eindverantwoordelijk voor de gehele school. Een precieze taak -en bevoegdheidsverdeling

is opgenomen in het managementstatuut. Dit managementstatuut zal in 2019 notarieel

herzien worden ivm de omvorming van het bestuur naar een one-tiermodel met twee

toezichthoudende leden en drie uitvoerende leden;

 Leeft de wettelijke voorschriften na;

 Werkt volgens de Code Goed Bestuur;

 Verwerft en besteedt de rechtmatig verkregen middelen doelmatig en legt hierover

verantwoording af;

 Heeft een externe accountant benoemd, Van Ree Accountants te Zwolle;

 Onderwijsbureau Meppel speelt een grote rol bij de financiële ondersteuning van het

bestuur;

 Heeft een belangrijke rol in werkgeverschap van het uitvoerend/dagelijks bestuurslid en

voert dit personeelsbeleid uit;

 Evalueert 2 keer per jaar.

 Voert deze taken onbezoldigd uit, er is geen vergoedingsregeling van toepassing.

In 2018 is er maandelijks (m.u.v. de zomervakantie) een bestuursvergadering geweest waarin vanaf

mei 2018 ook de directeur-bestuurder aanwezig was.

Onderzoek

De stichting heeft bekostiging gekregen van de overheid voor de komende vijf jaar. SISH gaat

onderzoeken of het mogelijk is om als éénpitter verder te gaan, of dat het wenselijk is om aan te

sluiten bij een andere Stichting. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkeling van het

leerlingaantal. Wellicht wordt hier iemand van buitenaf voor benaderd.

MR

De Medezeggenschapsraad wordt opgericht in januari 2019. De MR zal bestaan uit een teamlid en

een ouderlid. Er zullen 6 vergaderingen per jaar plaats vinden.



Inrichting toezichthoudend orgaan op dit moment:

Taak Naam Vergoeding

Voorzitter bestuur
(onderwijsinhoudelijk)

Inge Bodingius Onbezoldigd

Secretaris en penningmeester
bestuur (financiën, PR, groene
schoolplein)

Saskia Bemer Onbezoldigd

Algemeen bestuurslid (PR, overig) Yvonne Dros Onbezoldigd

Directeur-dagelijks bestuurder Kim Meerema Betaalde functie, wtf 0,8

Op dit moment is het bestuur zo ingericht dat de 3 bestuursleden het toezichthoudend orgaan zijn.

De dagelijks bestuurder-directeur wordt door hen gecontroleerd en legt verantwoording af aan het

bestuur.

Nevenfuncties:

De bestuurders van SISH doen dit als vrijwilliger (zonder vergoeding), alle drie naast een vaste baan.

Dat is hun officiële baan. Mevrouw Bodingius is kwaliteitszorgmedewerker bij de Stichting Monton

(montessori onderwijs); Mevrouw Bemer werkt als landschapsadviseur bij het Gelders Landschap;

mevrouw Dros werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet. Verder vervult geen van de

bestuursleden een andere nevenfunctie.



Deel C: Jaarrekening
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Fin an ciële ken getallen

A an d e h an d van d e jaarreken in g kun n en een aan talken getallen en ratio'sw ord en bereken d

d ie verd erin zic h tkun n en geven in d e gevolgen van h etgevoerd e beleid overh etboekjaaren

w aard oorh etbeeld uitd e jaarreken in g kan w ord en verd uid elijkt.

Ken getallen 2018

Ren tabiliteit 5%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De ren tabiliteitgeeftaan in h oeverre d e in kom sten en uitgaven van een

in stellin g elkaarin even w ic h th oud en .

C urren tratio 2,18

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verh oud in g geeftaan in h oeverre d e organ isatie in staatisaan

h aarkorte term ijn verplic h tin gen te vold oen .Een w aard e

tussen d e 1,5 en 2 isgoed .Ligtd e w aard e boven d e 1,5 d an

isd e organ isatie in staataan h aarkorte term ijn verplic h tin gen te vold oen .

Solvabiliteit1 11,1%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit2 54,1%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteitgeeftaan in h oeverre d e organ isatie in staatisaan

h aarlan ge term ijn verplic h tin gen te vold oen .25% a 50% w ord tals

goed aan gem erkt.Isd e w aard e h ogerd an 25% (solvabiliteit1)d an isd e

organ isatie in staatom aan h aarlan ge term ijn verplic h tin gen te vold oen .

B ijsolvabiliteit2 w ord td oorh etm in isterie van O C W een sign alerin gsw aard e

geh an teerd van 30% .

W eerstan d sverm ogen 5,5%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

H etw eerstan d sverm ogen geeftd e vrije verm ogen sbufferaan

voorh etopvan gen van c alam iteiten .Een perc en tage tussen d e

5 en 20 proc en tw ord tgezien alsvold oen d e buffer.

A an talleerlin gen perteld atum 1-10 (2018) 16

De sc h oolisgestartpersc h ooljaar2018-2019 d aarom ish etleerlin gaan talvan 1-10-2018 verm eld .

Gem id d eld aan talFTE (exc lusief vervan gin g) 1,69

P erson eelskosten perFTE 44.972

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 27



A .1.1 B alan sper31 d ecem ber2018

(n a verw erkin g resultaatbestem m in g)

1. A ctiva

1.2 M ateriële vaste ac tiva -

Totaalvaste activa -

1.5 Vord erin gen 11.439

1.7 Liquid e m id d elen 84.964

Totaalvlotten d e activa 96.403

Totaalactiva 96.403

31 d ec em ber2018

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 28



2. P assiva

2.1 Eigen verm ogen 10.666

2.2 Voorzien in gen 41.491

2.4 Kortlopen d e sc h uld en 44.246

Totaalpassiva 96.403

31 d ec em ber2018

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 29



A .1.2 Staatvan baten en lasten
overd e period e 01-08-2018 toten m et31-12-2018

Realisatie B egrotin g

2018 2018

3. B aten

3.1 Rijksbijd rage OC W 168.378 137.163

3.2 Overige overh eid sbijd ragen 20.020 4.167

3.5 Overige baten 6.043 1.979

Totaalbaten 194.441 143.309

4. Lasten

4.1 P erson eelslasten 75.949 89.023

4.2 A fsc h rijvin gen - 2.082

4.3 H uisvestin gslasten 48.944 15.379

4.4 Overige lasten 58.882 23.983

Totaallasten 183.775 130.467

Sald o baten en lasten 10.666 12.842

Netto resultaat 10.666 12.842

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 30



A .1.3 Kasstroom overzicht

2018

Kasstroom uitoperation ele activiteiten

Resultaatvoorfin an c iële baten en lasten 10.666

A an passin gen voor:

- A fsc h rijvin gen -

- M utatiesvoorzien in gen 41.491

Veran d erin gen in vlotten d e m id d elen :

- Vord erin gen 11.439-

- Kortlopen d e sc h uld en 44.246

Totaalkasstroom uitbed rijfoperaties 84.964

Totaalkasstroom uitoperation ele ac tiviteiten 84.964

M utatie liquid e m id d elen 84.964

B egin stan d liquid e m id d elen -

M utatie liquid e m id d elen 84.964

Ein d stan d liquid e m id d elen 84.964
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Gron d slagen

De ac tiviteiten van Stic h tin g In tegrale Streeksc h oolH oen d erloo bestaan uith etgeven van prim airon d erw ijs.

A lgem een

De jaarreken in g isopgesteld volgen sd e Regelin g jaarverslaggevin g on d erw ijs.In d eze regelin g isvastgesteld

d atd e w ettelijke bepalin gen van Titel9 B oek 2 B W en d e Ric h tlijn en voord e Jaarverslaggevin g (in h et

bijzon d erRJ660 O n d erw ijsin stellin gen )van toepassin g zijn ,m etin ac h tn em in g van d e d aarin aan ged uid e

uitzon d erin gen .

Voorzovern ietan d ersisverm eld w ord en ac tiva,voorzien in gen en sc h uld en opgen om en tegen d e n om in ale

w aard e.

De gen oem d e bed ragen ,voorzovern ietan d ersverm eld ,zijn opgen om en in h ele euro's.

H etkasstroom overzic h tisopgen om en volgen sd e in d irec te m eth od e.De toelic h tin g vloeitvoortuitd e

toelic h tin g op d e afzon d erlijke posten in d e jaarreken in g en isd aarom n ietapartopgen om en .

Vergelijken d e cijfers

De in tegrale streeksc h oolH oen d erloo isper1-8-2018 gestarten isin 2018 opgeric h t.H ierd oorzijn ergeen

vergelijken d e c ijfersover2017 aan w ezig.Deze c ijferszijn d an ook w eggelaten in d e d esbetreffen d e

overzic h ten .

Gron d slagen voorw aard erin g van activa en passiva

M ateriële vaste ac tiva

De m ateriële vaste ac tiva w ord en gew aard eerd op verkrijgin gsprijs,verm in d erd m etd e c um ulatieve

afsc h rijvin gen en in d ien van toepassin g m etbijzon d ere w aard everm in d erin gen .De afsc h rijvin gen w ord en

gebaseerd op d e gesc h atte ec on om isc h e leven sd uuren w ord en bereken d op basisvan een vastperc en tage

van d e verkrijgin gsprijs,reken in g h oud en d m eteen even tuele restw aard e.Erw ord tafgesc h reven van af h et

m om en tvan in gebruikn am e van h etm aterieelvastac tief.

De ac tiverin gsgren sis:€500,-

H etsysteem van afsc h rijvin gen isalsvolgt:

Gebouw en ,bestaan d e uit:

-Gebouw en 3% van d e aan sc h afw aard e

In ven tarisen apparatuur,bestaan d e uit:

-In ven taris5% en 10% van d e aan sc h afw aard e

-IC T 10% en 33% van d e aan sc h afw aard e

-Tec h n isc h e in ven taris10% van d e aan sc h afw aard e

Overige vaste bed rijfsm id d elen ,bestaan d e uit:

-O n d erw ijsleerpakket13% van d e aan sc h afw aard e

Vord erin gen

B ijeerste verw erkin g w ord en d e vord erin gen opgen om en tegen d e reële w aard e en vervolgen sgew aard eerd

tegen d e geam ortiseerd e kostprijs.De reële w aard e en d e geam ortiseerd e kostprijszijn gelijk aan d e n om in ale

w aard e.De vord erin gen w ord en verm in d erd m etd e n ood zakelijk geac h te voorzien in gen voorh etrisic o van

on in baarh eid .Deze voorzien in gen w ord en bepaald op basisvan in d ivid uele beoord elin g van vord erin gen .

L iquid e m id d elen

De liquid e m id d elen staan ,voorzovern ietan d ersverm eld ,tervrije besc h ikkin g van h etbestuur.De liquid e

m id d elen w ord en gew aard eerd tegen n om in ale w aard e.
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A lgem en e reserve

De A lgem en e reserve betrefteen bufferterw aarborgin g van d e c on tin uïteitvan h etbevoegd gezag en w ord t

opgebouw d uitresultaatbestem m in g van oversc h otten d ie on tstaan uith etversc h iltussen w erkelijke baten en

lasten .

De bestem m in gsreserve privaatisgevorm d uitresultaten uitvoorgaan d e jaren van uitd e private geld strom en

en m id d elsh etprivate resultaatoverh eton d erh avige boekjaar.

Voorzien in gen

Voorzien in gen w ord en opgen om en tegen n om in ale w aard e,m etuitzon d erin g van voorzien in gen terzake van

person eelen soortgelijke verplic h tin gen .Deze w ord en opgen om en tegen d e bereken d e c on tan te w aard e.Een

voorzien in g w ord teerstgevorm d alsvold aan isaan d e vereisten terzake van h etvorm en van voorzien in gen .

De voorzien in g jubilea isopgen om en tegen d e c on tan te w aard e van d e toekom stige uitbetalin gen en is

afh an kelijk van d e in gesc h atte blijfkan s,gem id d eld e salarisstijgin g en d isc on terin gsvoet.De w erkelijke jubilea-

uitkerin gen w ord en ten laste van d eze voorzien in g gebrac h t.

De voorzien in g on d erh oud isgebaseerd op d e on d erh oud splan n in g van d e kom en d e jaren .De d otatie isop

basisvan d e plan n in g bereken d en gelijkm atig verd eeld overd e jaren .P eriod iek w ord td e plan n in g

geac tualiseerd .Jaarlijksw ord tbekeken of d e d otatie toereiken d is.

Kortlopen d e sc h uld en

De kortlopen d e sc h uld en w ord en bijd e eerste verw erkin g gew aard eerd tegen reële w aard e.Kortlopen d e

sc h uld en w ord en n a eerste verw erkin g gew aard eerd tegen d e

geam ortiseerd e kostprijs.Deze isgelijk aan d e n om in ale w aard e

P en sioen en

Erisé é n pen sioen regelin g.Ditbetrefteen Ned erlan d se regelin g en w ord tgefin an c ierd d oorafd rac h ten aan

pen sioen uitvoerd er,te w eten h etbed rijfstakpen sioen fon d sA B P .P erultim o boekjaarh eeftd itpen sioen fon d s

een d ekkin gsgraad van 103,8% (B eleid sd ekkin gsgraad ).De pen sioen verplic h tin g w ord tgew aard eerd volgen s

d e “verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g”.In d eze ben ad erin g w ord td e aan d e

pen sioen uitvoerd erte betalen prem ie alslastin d e staatvan baten en lasten veran tw oord .De stic h tin g h eeft

geen verplic h tin g toth etvold oen van aan vullen d e bijd ragen in gevalvan een tekortbijA B P ,an d ersd an h et

effec tvan h ogere toekom stige prem ies.De stic h tin g h eeftd aarom d e pen sioen regelin g verw erktalseen

“verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g” en h eeftalleen d e versc h uld igd e prem iestoten m eth et

ein d e van h etboekjaarin d e jaarreken in g veran tw oord .

Gron d slagen voorresultaatbepalin g

B aten

O n d erbaten w ord tverstaan d e van overh eid sw ege toegeken d e (n orm atieve)bijd rage O C W ,overige O C W

subsid iesen (gem een telijke)overh eid sbijd ragen ,alsm ed e d e van d erd en toegeken d e overige bijd ragen .De

baten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .

Lasten

De lasten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .De lasten w ord en bepaald m et

in ac h tn em in g van d e h iervoorreed sverm eld e w aard erin gsgron d slagen .Verliezen d ie h un oorspron g vin d en in

h etboekjaarw ord en in aan m erkin g gen om en zod ra d eze voorzien baarzijn .
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1.5 Vord erin gen

1.5.2 Vord erin gen OC W 10.625

De vord erin g OC W h eeftbetrekkin g op d e overlopen d e posten van uitd e person ele lum psum ,im pulsgebied en

en person eels- en arbeid sm arktbeleid .

Overige overlopen d e ac tiva 814

Kruisposten 0-

1.5.8 Overlopen d e ac tiva 814

TotaalVord erin gen 11.439

De vord erin gen h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

1.7 Liquid e m id d elen

1.7.1 Kasm id d elen -

1.7.2 B an ken 84.964

84.964

2.1 Eigen verm ogen

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

B estem m in g

resultaat

Overige

m utaties

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

2.1.1 A lgem en e reserve - 10.666 - 10.666

- 10.666 - 10.666

M utaties2018

31 d ec em ber2018

31 d ec em ber2018

A .1.4 Toelichtin g op d e balan sper31 d ecem ber2018
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2.2 Voorzien in gen

M utaties2018
B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017 Dotaties On ttrekkin gen Vrijval

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2018

Kortlopen d e d eel

< 1 jaar

Lan glopen d e

d eel> 1 jaar

2.2.1 P erson eel - 991 - - 991 - 991

Jubilea - 991 - - 991 - 991

2.2.3 Overige

voorzien in gen

- 40.500 - - 40.500 3.769 36.731

On d erh oud - 40.500 - - 40.500 3.769 36.731

- 41.491 - - 41.491 3.769 37.722

2.4 Kortlopen d e schuld en

2.4.3 C red iteuren 1.686

2.4.7.1 Loon h effin g 4.180

2.4.7.3 P rem iessoc iale verzekerin gen 1.172

2.4.7 Totaalbelastin gen en prem iessoc iale verzekerin gen 5.352

2.4.8 Sc h uld en terzake van pen sioen en 2.061

2.4.9 Overige kortlopen d e sc h uld en 3-

2.4.10.5 Overlopen d e passiva m .b.t.vakan tiegeld 4.108

2.4.10.8 Overlopen d e passiva algem een -

2.4.10.8 Overlopen d e passiva m btsubsid ie Gem een te 31.040

2.4.10 Totaaloverlopen d e passiva 35.149

Totaalkortlopen d e schuld en 44.246

De kortlopen d e sc h uld en h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

31 d ec em ber2018

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 35



2.5 Nietuitd e balan sblijken d e verplichtin gen

Eriseen c on trac tm etOn d erw ijsbureau M eppel.Ditc on trac tw ord tperiod iek verlen gd .

Gebeurten issen n a balan sd atum

Erzijn geen gebeurten issen n a balan sd atum d ie van in vloed zijn op d e w aard erin g van d e in d e balan sgetoon d e posten

of h etresultaat.
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M od elG,Overzich td oelsubsid iesOCW

G1 Veran tw oord in g van subsid ieszon d erverreken in gsclausule

Totaalbed rag On tvan gen

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) in 2018

N.v.t. - -

G2 Veran tw oord in g van subsid iesm etverreken in gsclausule

G2-A A flopen d perultim o verslagjaar

B ed rag

On tvan gen

t/m

Lasten

t/m

Stan d

begin

O n tvan gen

in

Lasten

in
Te verreken en

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

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

G2-B Doorlopen d totin een volgen d verslagjaar

B ed rag On tvan gen

t/m

Lasten

t/m

Stan d

begin

O n tvan gen

in

Lasten

in

Stan d

ultim o

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

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

Geh eeluitgevoerd

en afgeron d

N ognietgeheel

afgerond

De prestatie isultim o verslagjaarc on form d e

subsid iebesc h ikkin g:
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Toelichtin g op d e staatvan baten en lasten over2018

3 B aten

3.1 Rijksbijd ragen OCW

Realisatie B egrotin g

2018 2018

3.1.1.1 Rijksbijd ragen O C W 166.367 135.155

3.1.2.2 Nietgeoorm erkte subsid ies 1.277 1.275

Totaalrijksbijd ragen via OC W 167.645 136.430

3.1.3 Rijksbijd ragen via sam en w erkin gsverban d 733 733

Totaalrijksbijd ragen 168.378 137.163

3.2 Overige overh eid sbijd ragen en -subsid ies

Realisatie B egrotin g

2018 2018

3.2.1 Gem een telijke bijd ragen en subsid ies 20.020 -

3.2.2 Overige overh eid sbijd ragen - 4.167

20.020 4.167

3.5 Overige baten

Realisatie B egrotin g

2018 2018

3.5.1 Verh uur 2.321 1.979

3.5.5 Oud erbijd ragen 50 -

3.5.6 Overig 3.672 -

6.043 1.979

4.1 P erson ele lasten

Realisatie B egrotin g

2018 2018

4.1.1.1 B ruto lon en en salarissen 52.292 65.815

4.1.1.2 Soc iale lasten 12.002 15.105

4.1.1.3 P en sioen lasten 7.077 8.907

4.1.1 Lon en ,salarissen ,soc iale lasten en pen sioen en 71.370 89.827

4.1.2.1 Dotatiesperson ele voorzien in gen 991 -

4.1.2.3 Overig 3.965 2.104

4.1.2.4 Sc h olin g/opleid in g 78 1.509

4.1.2 Overige person ele lasten 5.033 3.613

4.1.3 A f: Uitkerin gen 455- 4.417-

75.949 89.023

Realisatie

2018

2Gem id d eld aan talFTE (exc lusief vervan gin g)

42767 Jaarreken in g 2018 P agin a: 38



Realisatie B egrotin g

2018 2018

4.2.2.2 In ven tarisen apparatuur - 1.822

4.2.2.4 O n d erw ijsleerpakket - 260

- 2.082

- 2.082

4.3 H uisvestin gslasten

Realisatie B egrotin g

2018 2018

4.3.3 O n d erh oud 2.486 2.500

4.3.4 W ateren en ergie 228 1.437

4.3.5 Sc h oon m aakkosten 5.534 3.888

4.3.6 H effin gen - 483

4.3.7 Dotatiesoverige on d erh oud svoorzien in gen 40.500 3.800

4.3.8 Overige h uisvestin gslasten 195 3.271

48.944 15.379

4.4 Overige lasten

Realisatie B egrotin g

2018 2018

4.4.1 A d m in istratie- en beh eerslasten 22.750 13.970

4.4.2.1 In ven tarisen apparatuur 1.494 104

4.4.2.2 Leerm id d elen 26.526 3.142

4.4.2 In ven taris,apparatuuren leerm id d elen 28.021 3.246

4.4.4 Overig 8.111 6.767

58.882 23.983

Uitsplitsin g

4.4.1.1 H on orarium on d erzoek jaarreken in g 3.025

4.4.1.2 H on orarium an d ere c on troleopd rac h ten -

4.4.1.3 H on orarium fisc ale ad viezen -

4.4.1.4 H on orarium an d ere n iet-c on troled ien st -

A c c oun tan tslasten 3.025
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A .1.7 Overzichtverbon d en partijen

Overige verbon d en partijen (m in d erheid sbelan g en geen beslissen d e zeggen schap)

Naam

Jurid isc h e

vorm Statutaire zetel

C od e

ac tiviteit

Stic h tin g Sam en w erkin gsverban d P assen d

O n d erw ijsA peld oorn

Stic h tin g Gem een te A peld oorn 4

C od e ac tiviteiten : 1.c on trac ton d erw ijs,2.c on trac ton d erzoek,3.on roeren d e zaken ,4.overige
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A .1.8 W etn orm erin g bezold igin g topfun ction arissen publieke en sem ipublieke sector

Gem id d eld e Totale B aten 2

Gem id d eld aan talleerlin gen 1

Gew ogen aan talon d erw ijssoorten 1

Totaalaan talc om plexiteitspun ten 4

1.B EZOLDIGING TOP FUNCTIONA RISSEN

1a.Leid in ggeven d e topfun ction arissen m é td ien stbetrekkin g en leid in ggeven d e topfun ction arissen zon d erd ien stbetrekkin g

van af d e 13e m aan d van d e fun ctievervullin g (bed ragen in €)

Naam K.M eerem a-Sc h eurs

Fun ctiegegeven s Direc teur

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2018 1/6-31/12

Om van g d ien stverban d in FTE 0,8

D ien stbetrekkin g j/n j

B ezold igin g

B elon in g plusbelastbare on kosten vergoed in gen
23.729

B elon in gen betaalbaarop term ijn 3.845

Subtotaal 27.574

In d ivid ueeltoepasselijk

bezold igin gsm axim um 52.064

-/- O n versc h uld igd betaald en n og n iet

terugon tvan gen bed rag 0

Totaalbezold igin g 27.574

Red en w aarom d e oversc h rijd in g ald an n ietis

toegestaan

Toelic h tin g op d e vord erin g w egen s

on versc h uld igd e betalin g

Gegeven s2017

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2017

Om van g d ien stverban d 2017 in FTE

B elon in g plusbelastbare on kosten vergoed in gen

B elon in gen betaalbaarop term ijn

Subtotaal

In d ivid ueeltoepasselijk bezold igin gsm axim um

Totaalbezold igin g 2017

Deze klassein d elin g isgabeseerd op d e uitkom sten van d e c om plexvragen d ie alsvolgtzijn vastegesteld :

Op gron d van d e W NT regelgevin g isd e klassein d elin g A van toepassin g.B ijd eze klassein d elin g geld tvoor2018 een bezold igin gsm axim um van €111.000.

voord e eerste 12 kalen d erm aan d en een afw ijken d e n orm erin g,zow elvoord e d uurvan d e opd rac h talsvoorh etuurtarief.

Ditgeld tn aarrato van d e d uuren /ofom van g van h etd ien stverban d .Voortopfun c tion arissen zon d erd ien stbetrekkin g geld tm etin gan g van 1 jan uari 2016

P er1 jan uari 2013 isd e W etn orm erin g bezold igin g topfun c tion arissen publieke en sem ipublieke sec tor(W NT)in gegaan .Deze veran tw oord in g isopgesteld op basisvan d e Regelin g

bezold igin g topfun c tion arissen O C W -sec toren d ie op Stic h tin g In tegrale Streeksc h oolH oen d erloo van toepassin g is.
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1d .Topfun ction arissen m eteen bezold igin g van €1.700 of m in d er

Naam Fun ctie

I.M .B od in gius Voorzitter

W .B .Ford -P asc h ed ag Sec retaris

S.B rem er P en n in gm eester

Y.M .Dros Lid

C .H .van Veld h uizen L id

3.OVERIGE RA P P ORTA GEVERP LICH TINGEN OP GROND VA N DE W NT

Naastd e h ierboven verm eld e topfun c tion arissen zijn ergeen overige fun c tion arissen m etd ien stbetrekkin g d ie in 2018 een bezold igin g boven h etin d ivid ueeltoepasselijke d rem pelbed rag h ebben on tvan gen .
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B estem m in g van hetresultaat

H etvoorstelvoord e resultaatbestem m in g isalsvolgt:

10.666€ w ord ttoegevoegd aan d e algem en e reserve

On d erteken in g d oorbestuurd ersen toezich th oud ers

B estuur:

- I.M .B od in gius

- S.B rem er

- Y.M .Dros
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Gegeven soverd e rechtspersoon

A lgem en e gegeven s

B estuursn um m er 42767

Naam in stellin g Stic h tin g In tegrale Streeksc h oolH oen d erloo

KvK-n um m er 67905226

Statutaire zetel Gem een te A peld oorn

A d res M id d en w eg 31

P ostad res

P ostc od e 7351 B A

P laats H oen d erloo

Telefoon 055-2075741

E-m ailad res in fo@ h eien bos.n l

W ebsite w w w .h eien bos.n l

C on tac tpersoon K.M eerem a-Sc h reurs

Telefoon 055-2075741

E-m ailad res d irec tie@ h eien bos.n l

B RIN-n um m ers 31JL IKC H ei & B os
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Overige gegeven s

Con troleverklarin g
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