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Stichting Katholiek Onderurijs Raamsdonk

ALGEMEEN
INSTELLINGSBELEID

Inleiding

ln dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Katholiek Onderurijs

Raamsdonk in het jaar 2018.

Jaarrekening

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk is opgesteld door

Dyade Ondenrvijsbedrijfsvoering B.V.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants N-V.

Dit jaarverslag zal in het kader van horizontale verantwoording worden aangeboden aan de Medezeggenschapsraad

van de Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk.

Kernactiviteiten en Beleid

Onder het bevoegd gezag van Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk, met bevoegd gezag nummer 43825, vallen

de onderstaande scholen:

Brinnummer

De Hoge Waai 03SB

Doelstelling van de organisatie

Missie

Als inspirerende dorpsschool willen wij kinderen van 2 tot 13 jaar uitdagen, houvast bieden en vertrouwen geven om

zich te kunnen ontwikkelen tot gelukkige en sociale mensen.

Onze vier kernwaarden:

Samen: Wij zien onze school als een SAMENleving in het klein, waarin samen gespeeld, gewerkt, geleerd en beleefd

wor¿f Zowbt door onze kinderen en ouders samen met het team, als alle anderen die zich verbonden voelen met

onze school.

Zien: Op onze school wordt iedereen gezien en tonen we oprecht aandacht voor elkaar'

Bruisend: ln onze school voel en zie je de passie van het team en het enthousiasme van de kinderen en de ouders.

Dat delen w'tj graag met de mensen om ons heen.

Geþoroenheid: Wij vinden het belangrijk een veilige omgeving te creëren. Wij bieden een gem-oedelijke sfeer met

pd1¡eve aandachi en respect voor elkaar, zodat ieder zich bij ons thuis kan voelen en zichzelf kan ontwikkelen

De visies van de school

Levensbeschouweliike identitelt
Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is ven¡reven in ons

ondenrvijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie

tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale cohesie' We

vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening

en visie van anderen.
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten

van onÀ werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarb¡j is: oog hebben voor het individu, een open houding,

wederzijds respect en een goed relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische uitganspunten

zijn: zelistandigneid, elgen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Specifiek gelet

op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
- lnteractief lesgeven;
- Onderwijs op maat geven;
- Gevarieerde werkvormen hanteren;
- Een kwaliteitsvolle instructie vezorgen;
- Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Zorg en begeleiding
Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en de begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van de

leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen en ZIEN. De zorg richt zich op het voorkomen, wegwerken of

verkleinen van oñderw¡sachterstanden en het optimalieren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De toets

resultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerlingen, zoals dat in het gesprek tussen lB-er en

leerkrachten aan de orde komt, bepaalt de onderwijsbehoeften van de leerling. Daar waar mogelijk proberen we

leerlingen te clusteren en wordt er steeds meer gewerkt met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden we

oog uo=o|" het individuele kind. Onze zorg richt zich in de eerste plaats op leerlingen die een achterstand vertonen. En

daãrnaast besteden we bij de zorg en begeleiding aandacht aan de meer begaafde leerlingen' De leerlingen worden

in de leerlingbespreking ait¡d besproken met de lB-er. We onderscheiden het groepsplan en het individuele

ontwikkelingsperspectief (OPP).

Onderwijsku nd ¡ g concopt
ln de groepen 1-2 werken we met gecombineerde groepen, omdat volgens onze bevindingen bij deze leeftijdsgroep

op Oeie wijze het beste gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de zelfstandige werkhouding en het leren van

eikaar. ln de groepen 3 Um 8 vinden we het leerstof- jaarklassensysteem het meest effectief. We zijn van mening dat

we zo optimaãl mogelijk tegemoet moeten komen aan het aanbieden en laten verwerken van lesstof op het niveau

van hetlndividuele kind. We vinden het in dit kader effectiever om met meer handen in de klas te werken, dan een

grote groep in twee kleinere groepen op te splitsen of tot combinatieklassen over te gaan. Het zelfstandig werken is

ioor ons hìerbij een belangrijke werkvorm. Wij vinden dat wij als het team en als de individuele leerkrachten ons

steeds moeten blijven scholen, om bovenstaande waar te kunnen maken.

Onze ondenriJskundige speerpunten:
Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderw'ljs. Ten aanzien van ons onderwijs

zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve en de sociaal/emotionele ontwikkeling van

de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten:

1. De leertijd wordt effectief besteed.
2. Het leren en het welzijn van de leerlingen staan centraal.

3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken.

4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen aandacht.
5. Er wordt gewerkt met het BHv-model.
6. We werken met het lGDl-model.
7. De leraren passen hun ondenrvijs aan gelet op de kwaliteiten van een leerling, een groepje of de groep als geheel

8. De leraren werken opbrengst gericht.

9. Leerkrachten zorgen voor een ordelük en gestructureerd klimaat dat geschiK is voor leren en onderuijzen.

10. De communicatie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt respectvol.

11. Het belang van de begeleidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.

12. De leraren zetten waar mogelijk in op het werken met lCT-middelen
13. De zorg en begeleiding is een essentieel onderdeel van het handelen van de leraren.

Æ
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Jurldische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting.

Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk (SKOR) is op 30 juni 1972 opgericht en is ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 41099083. Binnen de SKOR wordt de

exploitatie van het onderuijs geconsolideerd verantwoord.

Het (onbezoldigd) bestuur van de SKOR bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden; Dit bestuur is verdeeld

in een AB en een DB. Er is een dagel¡jks bestuur dat bestaat uit 2 leden en een algemeen bestuur wat op dit moment

bestaat uit 5 leden. Ðe voorgenomen bestuurlijke omzetting naar AB-DB model zal in 2019 worden geformaliseerd. De

notaris wacht op toestemming van het bisdom om de statuten formeel te wijzigen.

Organisatiestructuur en personele bezetting

Binnen de organisatie van het bestuur van SKOR waar gewerkt wordt met portefeuilles wordt een en ander

ondersteund door de directeur die met deels gemandateerde bestuurstaken functioneert. De school heeft een

directeur, leerkrachten en een lB-er.
Met ingang van 1 augustus 2016 is de voormalige directeur volledig gedetacheerd bij het samenwerkingsverband'
Tevens zijn voor onderwijsondersteuning een ondenvijsassistent en een conciërge via de sociale werkvooziening
"Midzuid" werkzaam.
Doordat de directeur deelgenoot is van de bestuursvergaderingen en deze deels mee voorbereidt, wordt over de

voortgang van het uit te voeren beleid door de directie met regelmaat verslag aan het bestuur gedaan tijdens de

bestuursvergaderingen. Tevens wordt per vergadering bekeken of er zaken zijn die in het kader van 'lumpsum'door
het dagelijks bestuur dienen te worden ingebracht eventueel aangevuld vanuit de kwartaalrapportage vanuit Dyade.

Stichti ng Katholiek Ondenvijs
Raamsdonk Situatie 201 8

Bestuur Bestuur(AB+DB)

Bevoegd gezag Bestuur(AB+DB)

Schoolbestuurder * p¡¡sç¡sy¡ + DB

lntern toezichthouder Bestuur ( AB)

Dagelijkse leiding schooldirecteur

" waarbij de directeur een gemandateerde school taken heeft

I
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:

Voorzitter : Wim Franssen

Secretaris : JasPer Segerbn
Penningmeester : Ad HoPstaken

Overigã bestuursleden :Geertje van Dalen, Romy van der Pluijm, Marlies Zwagemaker en Nancy Dijkhuizen

Bekostigingsgrondslag

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een

groeitelling aanvùlende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe

vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen.

Er hebben gedurende het kalenderja ar 2018 geen groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is hiervoor geen

aanvullende bekostiging onWangen.

ln onderstaand ovezicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vergeleken met de leerlingaantallen in de jaren

2017,2016 en 2015.

'î-10-2018 ç1A-2A17 1-10-2016 1-10-2015

De Hoge Waai 155 162 168 184

Belangrükste kenmerken van het gevoerde beleid

De nieuwe bestuursstructuur van onze stichting (AB-DB-model) ¡s met ¡ngang van 1 mei 2017 van start gegaan.

De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur zijn enthousiast en ambitieus.

De nieuwe directeur en het team geven blijk van grote inzet voor onze leerlingen en organisatie. Zij weten elkaar te

waarderen.
Wij hechten aan een goede en adequate communicatie met de Medezeggenschapsraad (MR) en het team.

Mét gezamenlijk brainltormen zal worden gepoogd uitkomsten te formuleren welke kunnen bijdragen aan te

formúleren bele¡d. Wij hebben de overtuigiñg dat wij de komende tijd het beleid van onze stichting adequater zullen

kunnen bepalen met ñet oog op onze Ooetstèlting 'het geven van kwalitatief goed onderw'rjs op De Hoge Waai te

Raamsdonk'.

Belangrijke stellige bestuurliJke voornemens en inmiddels in het nieuwe Jaar genomen besluiten, alsmede de

financiële vertaling daarvan.

N.v.t.

Zaken met een behoorlljke personele betekenis en porsonole ontw¡kkol¡ng

N.v.t.

Æ
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Stichting Katholiek Onderuijs Raamsdonk

Onderwijsprestatles

Gentrale Eindtoots
ln het schoolja ar 2017-201gwerd in april 201g de centrale Eindtoets Primair onderwijs afgenomen.Áan de centrale

Eindtoets primair Onderwijs (Cito) hebben van De Hoge Waai in 2018 alle leerlingen van groep 8, 23 leerlingen'

deelgenomen.

ln de onderstaande tabel staan de scores van de afgelopen 6 jaar.

De inspectie hanteert een onder- en een bovengrens waartussen je mag scoren om tot een voldoende oordeel te

komen. De onder- en bovengrens die geldt is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school'

Een leerling krijgt gewicht toegekend op basis van de vooropleiding van ouders.

Bron: Anatyse en waarderingen van de opbrengsten primair onderuiis ( inspectie)

I
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Jaartal Aantal
lln

deelname

Aantal
lln

uitgevinkt

Aantal
lln

totale
score

Percentage
gewichts

lln.

Ondergrens Landelijk
gemiddelde

bovengrens Behaald
resultaat

waardering

2012 30 18o/o 532,4 53/.,4 536,4 536,3 voldoende

2013 18 160/o 532,8 534,8 536,8 53/.,4 voldoende

2014 29 16% 532,8 534,8 536,8 537,7 Goed

2015 26 14o/o 533,1 535,1 537,'l 535,3 voldoende

20'16 25 13o/o 533,2 535,2 537,2 535,7 voldoende

2017 23 23 1OYo 533,7 535,7 537,7 537,0 voldoende

2018 23 23 10o/o 533,7 535,7 537,7 538,6 Goed

Jaarverslag 2018



Stichting Katholiek OnderwÜs Raamsdonk

Vanaf 2006 is een stijging te zien op de Cito-scores. ln 2013 werd deze tendens doorbroken. De grootste terugval was

toen te constateren bij de onderdelen Rekenen/ Wiskunde en Studievaardigheden.

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten zijn de afspraken met betrekking tot aanbod en werhivijze van

rekenen besprõken. Het rãsufiaat is dat er in 2014 een aanzienlijk hogere score werd gerealiseerd. ln 201 5 zien we

weer een daiing, we scoren wel nog steeds boven het landelijk gemiddelde. ln 2016 behalen we een soortgelijk

resultaat.
ln 2017 en 2018 liggen de gemiddelde eindscores een stuk hoger

2015,2016, 20'17 , 2018:
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Het schoolrapport van 201 I is anders van opzet dan de voorgaande jaren. De scores worden met ingang van dit

schooljaar weergegeven in percentielen.
De centrale eindtoets geeft geen schoolrapport LG meer uit'
Het onderdeel woordenschat is niet meer in de toets opgenomen.

Bron: Analyse van het schoolrappoú van de centrale eindtoets.

Rekenen
De scores van de onderdelen verhoudingen en verbanden zijn opvallend ten opzichte van vorige schooljaren

Na een nadere analyse van de eindoets is besloten tot het inzetten van de volgende interventies:

Drieslagmodel met bijbehorend stappenplan actief toe gaan passen tijdens de lessen.

Huiswerk aan gaan bieden dat aansluit bij het niveau van de groep.

Lezen
De score op begrijpend lezen is goed en ligt hoger dan de voorgaande jaren. Samenvatten is, evenals afgelopen jaar,

een aandaöhtspìuni. Samenvatten komt af én toê aan bod in Nieuwsbegrip. Het komt wel voor in Naut, Meander en

Brandaan.
Het onderdeel opzoeken laat een lagere score tov het groepsgemiddelde zien dan vorig jaar. Een mogelijke verklaring

is dat het Oi¡na niet aan bod komt. ln-Nieuwsbegrip fomt net niet aan de orde. ln Naut, Meander en Brandaan komt het

wel aan de 
-orde. 

Als de score komend jaar weer onder het groepsgemiddelde uitkomt, gaan we er een actiepunt van

maken.
Waarom het onderdeel grammatica onder het groepsgemiddelde gescoord is, is moeilijk te verklaren. Het wordt in

taalmethode op dezeffdè wijze aangeboden. Met de oefencito deden maakten de leerlingen het onderdeel juist wel

heel goed.

Spelling
Sþelling van werkwoorden scoort voor het vierde jaar op rij onder het totale gemiddelde van taalvezorging.
gi worOt veel aandacht aan besteed d.m.v. lessen in de klas en huiswerk.

Een mogelijke verklaring is dat de kinderen het stappenplan n¡et altijd gebruiken. Dit schooljaar gaan we expliciet

aandacht besteden aan het intrainen van het stappenplan m.b.v. wisbordjes.

Ook gaan we ons or¡ënteren op een extra werkboekje werkwoordspelling met daarin een logische opbouw.

Spell¡ng van niet-werkwoorden daarentegen lljkt ten opzichte van vorige jaren te verbeteren ten opzichte van het

schoolgemiddelde.
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Wereldoriöntatie
Natuurondenrijs is voor het vierde jaar op rij zwak gemaakt op de CITO'

we hebben lot2016-2017 gewerkt met een-sterk vérouderde methode. Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met

de nieuwe methode Naut. We vemrachten dat dit positief van invloed zal zt¡n op de resultaten.

Oobrenosten qedurende de diverse schoollaren

ln het kalende r¡aar 2018 z'rjn tweemaal de Cito-toetsen afgenomen: de,M,(midden) versie in januari 2018 en de E

(eind) versie iijuni 2018. óeze twee toetsen vielen in het schooljaar 2017'2018. Groep 8 heeft in november 2018 B

(begin) toetsen gemaakt. Deze vielen in het schooljaar 2017'2018.

Cito heeft een nieuwe generatie toetsen ontwikkeld, het Cito Volgsysteem 3.0. Vanaf schooljaar 2014-2015 voeren we

deze nieuwe toetsen in vanaf groep 3. Het betreft de vakken rekenen en wiskunde, spelling, begrijpend lezen en

technisch lezen.

Alle toetsen in het Cito Volgsysteem primair onderwijs zijn genormeerd. Deze normen zijn bedoeld om de vaardigheid

van leerlingen te vergelijke-n met die van andere leerlingen in eenzelfde jaargroep. De niveauaanduidingen geven aan

hoe een leerling het doet ten opzichte van een landelijke steekproef leerlingen-

Sinds een paar jaar hanteren we de I Vm V-scores:

I 20o/o hoogst scorende leerlingen

ll 20o/o boven het landelijk gemiddelde

lll 20o/o landelijk gemiddelde

lY 20o/o onder het landelijk gemiddelde

V 20o/o laagst scorende leerlingen

Æ
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Stichting Katholiek Onderuijs Raamsdonk

ln onderstaande tabel wordt aangegeven welk percentage leerlingen in de categorie V scoorden. De Hoge Waai heeft

de inspanningsverplichting op zich genomen dat maximaal 20o/o vân de leerlingen in de V categorie scoren'

Voor de AVI hanteren we een minimum beheersingsniveau van 80%

M versie
Januari 2018

Groep
2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

RVK 0

CPS Beginnende
seletterdheid 4

Begr¡jpend Lezen 21 24 29 18 17

DMT 18 2l 16

Rokenen en Wiskunde 18 16 20 5 18 26

Spelling o 5 20 19 22 13

AVt 82 84 89 90 92 78

Bron: Analyse van de citogegevens, percentage leerlingen in categorie 5

Æ
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E versie
Juni 2018

Groep
2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
I

RVK 0

CPS Beginnende
soletterdho¡d 11

Begriipend Lezen 10 16 16

DMT 17 1'l 16

Rsk€nen en Wiskunde 26 21 12 16 20

SPelling I 16 20 19 23

AVr 83 u 81 76 75

Jaarverslag 2018



Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Rekenen voor kleuters
Een heel laag Percentage V scores.

Beoriioend lezen
oe groepen 4 en 5 hebben bij de M toets veel V scores; bij de E toets is dat

gedaald.

DMT (Drie Minuten Toets)
De DÍMT *ordt rrolledig afienomen in de groepen 3, 4 en 5. ln groep 6 wordt de toets alleen afgenomen b'tj

kinderen die een tage nViscore behalen ãn Oì¡ t<inOeren waar een vermoeden bestaat van dyslexie'

Groep 4 behaalt een net iets te hoge V score op de M toets'

Rekenen
Groep I valt op een hoog percentage V scores op de M toets'

ln groep 3 valt de stijging in percentage V leerlingen op.

Soellinq
Groep ? valt op met hoge percentage V scores op zowel de M als op de E toets

AVI (Analyse van lnd¡vidualiserinosvormenì
ai¡ nU gaan we uit van minimaal beheersingsniveau van 80%'

Tijdens de M afname behalen alle groepen de norm'

Dä groepen 6 en 7 behalen op de E afname het gewenste niveau niet'

De resultaten op schoolniveau worden tijdens een teamvergadering twee keer per jaar besproken. ln het document

trendanalyse wordt dieper ingegaan op de resultaten.

Ondenrijsontwikkeli ngen

ln 201
't.
2.
3.
4.

g-2019 is het schootplan2elg-Z}23opgesteld. De belangrijkste thema's uit het jaarplan 2019-2023 ztln

Leerlijn Engels invoeren voor de leerlingen van groep 1 tot en met I
Zorg ärageir voor een brede ontwikkeling op het gebied van sport, cultuur en science

Ouders vìa digitale netwerk informeren over resultaten van hun kind

Leerlingen autonomie geven over hun leerproces.

Ontwikkelingen als gevolg van interne en oxterne kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de cito middag 201g en eind 2018 is er een trendanalyse gemaakt. uit beìde trendanalyses zijn er

actiepunten onlstaan. De volgendõactiepunten zijn uitgewerkt: AIle leerkrachten hebben scholing gehad voor het

vaXgäOieO rekenen: De cursu=s met sprongen vooruit. ln groep 7 is het aanbod spelling uitgebreid'

Ontwikkelingen bii of in relatie tot verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden)

Bij verbonden partij RSV Breda waren er geen ontwikkelingen'

Æ
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Governance ontw¡kkelingen (interne beheersing en tooz¡cht) De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is

een stichting.
Stichting Xainotief Onderurijs Raamsdonk (SKOR) is op 30 juni 1972 opgericht en is ingeschreven in het

HandeÈregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiemummer 41099083. Binnen de SKoR wordt de

exploitatie van het onderwijs geconsolideerd verantwoord.

Het (onbezoldigd) bestuur van de SKOR bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden; Dit bestuur is verdeeld

in een AB en een DB. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit 2 leden en een algemeen bestuur wat op dit moment

bestaat uit S leden. De voorgenomén ùestuurlijke omzetting naar AB-DB model zal in 2018 worden geformaliseerd. De

notaris wacht op toestemming van het bisdom om de statuten formeel te wijzigen'

Het beleid van de instelllng aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders en de wiJze

waarop dit beleid ln het verslagJaar in de praktijk is gebracht

De bestuurders en toezichthouders worden niet bezoldigd. Dit is ook opgenomen in de statuten van onze stichting.

Zaksn met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

De krimp baart ons grote zorgen. Wij zijn in het verleden actief geweest om het bouwen van woningen in ons dorp te

stimuleren met het oog op het teruglopend aantal leerlingen van onze school. Op dit moment speelt het

accommodatiebeleid voor de verenigingen in de gemeente Geertruidenberg een grote rol. De uitkomsten hiervan

kunnen gevolgen hebben voor het gãOiuif van ons schoolgebouw en onze gymnastiekzaal. lnmiddels is er nieuwbouw

op komst, maar of dat voldoende nieuwe leerlingen gaat brengen is de vraag.

Vermelding van ds geldende (branche) code voor goed bestuur en vermelding van het al dan niet afuiijken

van die code en motiveren waarom is afgeweken hiervan

Er is door het bestuur in 2018 niet afgeweken van de code voor goed bestuur.

Beschrilving van de inrichting van het dialoog met interne en oxterne actoron (horizontale vsrantwoord¡ng)

Dit jaarverslag zal in het kader van horizontale verantwoording worden aangeboden aan de Medezeggenschapsraad

van de SKOR. Verder werden aan de Medezeggenschapsraad diverse zaken en beleidsstukken ter advies erVof

instemming voorgelegd. De directeur voert namens ons het overleg met de MR. Tevens pogen wij en de MR om op

een adequãte mánier invulling te geven aan een behoorl'rjke communicatie (in twee richtingen).

Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleid van het bestuur is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden ontslagen. lndien

daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een adequate en financieel verantwoorde

manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van

een
loopbaanbegeleidingstraject, waarbij een nieuwe werkkring buiten het onderwijs wordt gevonden.

Afhandeling van klachten

Gedurende 2018 zijn er geen klachten aangemeld bij de interne of externe klachtenfunctionaris.

Flì
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Stichting Katholiek Ondenivijs Raamsdonk

Relevante intornê on externe ontwikkel¡ngen

De Hoge Waai is gehuisvest in een schoolgebouw aan de Kerkstraat 33 te Raamsdonk. Tevens staat ons een

gyrnnaãtieftofadlen behoeve van de leerlingen van onze basisschool ter beschikking. Van beide gebouwen zijn wij

¡uriOiscn eigenaar. Voor deze gebouwen hanteren wij een meerjarenonderhoudsplan.

Âtgelopen échooljaar hebben úe geTnvesteerd een nieuwe inrichting voor het speellokaal en de gymzaal. Beide

locaties hebben nu weer een frisse uitstraling.

Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid

Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.

Uitganspunt als dorpsschool is dat alle kinderen uit ons dorp in principe geplaatst worden, gerelateerd aan de breedte

vañ ons ondersteuningsprofiel. Het is ons doel om leerlingen zich zowel cognitief als sociaal te laten ontwikkelen'

zodalze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

lnternatlonal iser¡ng en onderzoeksbeleid

Op dit gebied werden geen activiteiten ontwikkeld.

BeschriJving van de bestedingen van de middelen uit de prestatieboxregeling

De in 2018 ontvangen subsidie prestatiebox is besteed aan professionalisering: een studiedag via het CED aan het

personeel gericht op gedrag van leerlingen: Grip op de groep.

Werkdrukvermindering
ln een teamvergadering heeft het team van De Hoge Waai gesproken over de subsidie werkdrukvermindering. Het

team heeft unañiem ge-kozen voor de inzet van een vakdocènt gym. De keuze is besproken m9!h.et dagelijks bestuur

en de pMR heeft insiemming verleend. Het bespreken van de werkdruk en de inzet van de middelen voor een

vakdocent gym hebben nu al geleid tot meer werkplezier.

Naast de jaarlijkse bespreking van de inzet van de subsidie staan ook de successen en knelpunten op de agenda om

verbeteringen ie realiseren. Zã vullen de leerkrachten om de twee jaar de.Quickscan in' Tevens vullen de leerkrachten

¡aarl¡lfs dõbelangstellingsregistratie in om invulling te geven aan d-e subsidie welke tevens wordt besproken in het

periodieke functioneringsgesprek.

Bestedingscategorie Besteed bedrag
in kalenderiaar

Eventuele toelichting

€25.199
Materieel €0
Professionaliserinq €0
Overiq €0
Totaal € 25.199

Æ
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ln onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld

door de onderwijsinspeCt¡e Oan staat deie vermeld. lndien bepaalde kengetallen erg añrijken ten opzichte

signaleringswaarOe, i an dit aanleiding zijn tot verder ondezoek naar een financieel risico door de

onderwijsinspectie.
Een sigñabringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie'

KENGETALLEN

* mva: vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Hiema vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Slgnalorlng3waarde
ondemllslnsoectle20172018
groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan -0,10
kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,05
oeen

0,10
3,75
0,00
0,80
0,90
1.12

0,10
7,51
-0,06
0,90
0,83
0,90

Hulsvestingsratio
Llquldltelt (cunent ratio)
Rentabllltelt (1 -jarig)
Solvabllitelt (incl. voor¿ieningen)
Wserstandsvermogen (incl. mva*)
Kaoltalisatlefactor

Kengetallen voor 2018 en2Ot7 12018 12017

8,00

7,SO

7,OO

6,50

6,00

5,50

5,00

4s0
4,00

3,50

3,00

2,50

2,OO

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

7,5r

3,75

0,90 0,g0 0,83 0,90 0,90
t,L2

0,10 0,10 0,00

-*".-'-þ

-0,06

,".,*'*"t$0" """":::þ"
""d'
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Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten

(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestings/asfen en afschrijvingen gebouwen en teneinen gedeeld door som

van de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschriivino 31-12-2018 31-12-2017
€

111.753

5.499

€€ €

102.440

5.005
- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en teneinen

Som van de huisvesfings/asfen en afschriivingen
gebouwen en terre¡nen

- Totale lasten
- Financiële lasten

Som totale lasten en financiële lasten

- Liquide middelen
- Vorderingen

Vlottende activa

Kottlopende schulden

117.252

1.158.318

760.216

101.218

107.¿u5

1.158.318 1.085.038

2

1.085.040

0.10 0-10

De onderwijsinspect¡e hanteeft een signaleringswaarde van groter dan 0,10'

De huisvestingsratio is voor 2018 gel¡jk aan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. ln vergelijking met

2017 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

Liquiditeit (cunent ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Definitie: De verhouding fussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de

kortlopende schulden.
g1-12-2018

€€
31-12-2017

676.357

83.859

€

888.385

76.576

€

964.961

257.183

De onderwijsinspecfæ hanteert een signaleringswaarde Rleiner dan 0'75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 7,51 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,

bestaande uit de posten benoemd in de toelicht¡ng op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over€ 676.357 aan liquide middelen en daarnaast

€ 83.859 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande

schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 101-218.

De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. ln vergelijking met 2017 is

de liquiditeitspositie gestegen.

ln bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen

verplichtingen.

PricewaterhouseCoopers
Alicountants N.V.
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Rentab¡lite¡t

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

- Definitie: Resuttaat gedeetd door de totale baten (inclusief financiële baten).

Jâãrek€n¡ng 2018

43825 / Slþhtng Kalhollek OndeMiJB Raamsdqk, ls Raam8donk

-60.901 -553

1.084.259

1.097.417 1.08r'..487

31-12-2018 31-12,ni-

--

Resultaat

- Totaal baten
- Financ¡ële baten

Som totaal baten inclusieffinanciële þaten

1.097.417
228

De onderw'tjsinspecfre hanteeft een signaleringswaarde lager dan -0,10'

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 1.097.417, een resultaat behaald van € 60.901. Dit houdt

in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,06 wordt ingeteerd op de

reserves.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. ln vergelijking met 2017 is

de rentabiliteitspositie gedaald.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de

financieringsopbou*. De solvabilitãit geeft ook aan in hoevene de organisatie op langere termijn aan haar

verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voonieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door hettotale vermogen

31-12-2018 31-12-2017
€.

916.166

46.347

€ €

977.067

40.820

€

- Eigen vermogen
-Voonieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

0,90 0.80

De onderwijs¡nspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30'

Deze definitie van de solvab¡l¡teit geeft aan dat 90o/o van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel

reseryes en voozieningen bestaai, hetgeen inhoudt dat slechts 10o/ovan het totale vermogen gefinancierd

wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. ln vergel'rjking met 2017 is

de solvabiliteitspositie gestegen.

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen'

31-12-2018 _ 31-12-2017_
€ €

977.067

962.513

1.063.731

1.017.887

1.275.070

Eigen vermogen

Totaal vermogen

916.166

1.063.731 1.275.070

De onderyüsinspecfie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berckening van solvabiliteit.

Æ
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Weerstandsvgrmogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-vooziene tot de reguliere bedrijfsvoering

behorende risico's oP te vangen.

- Definitie inclusieî materiêle vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief

financiële baten)

-12-201 31-12-2017
€€€

916.166 977.067Eigen vermogen

- Totaal baten
- F¡nanc¡ële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

- Eigen vermogen
- Maþrtële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten
- F¡nanciële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Jasmkenlng 2018
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1.084.259

228

1.097.417 1.0u.487

€

977.067

291.359

€

631.551 685.708

1.084.259

228

1.097.417 1.08r''.487

De onderuijsinspect¡e hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

ln deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvooziene gebeurtenissen

benadrukt.

B¡j toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de

ptänning & cõntrol cyclus blrjven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie' ln vergelijking

met2017 is het weerstandsvermogen gedaald.

- Definitie exclusìef materiëte yasfe activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste act¡va

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

31-12-2018
€€

31-12-2017

1-097.417

916.166

284.615

1.097.417

De onderwijsinspect¡e hanteeft geen signaleringswaarde voor deze berckening van het

weerstandsvermogen.

Æ
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Kapitallsatlefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of

onderwi¡sorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van

hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en

teneinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Jaamk€n¡ng 201 I
43825 / Stl(*lüng lGtñollek Ondsrv¡J8 R88msd6k, le Råam8donk

31-12-2017Omschrlivlno 31-12-2018
€

1.063.731

70.648

€

1.275.070

63.443

€ €

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en teneinen

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en teneinen

- Totaal baten
- Financiële þaten

Som totaal baten inclusief financiële baten

1.097.417

993.083

1.097.417

1_211.627

1.084.259

228

1.0a.487

1 12

De onderwijsinspecfre hanteerl geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor
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FINANCIEEL BELEID

Financiöle posltie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018 in vergelijking met 31 december 2017. Na de

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

- Toelichting op de actlva ziJde van de balans:

Materiële vaste activa

ln 2018 is voor een bedrag van € 25.000 geTnvesteerd. De grootste investerlngen hebben betrekking op

airco,s (€ 13.000) en chroñrebooks (€ 6.000). De afschrijvingslasten bedragen in 2018 € 32.00O. Omdat

er minder is geTnvesteerd dan afgeschreven, is de waarde van de materiele vaste activa met € 7.000

afgenomen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen de waarborgsommen welke uitstaan b'rj Snappet voor het gebruik

van tablets met specifieke onderwijsapplicatie'

Vorderinoen

De belangrijkste vordering betreft OCW in verband met het betaalritme van de rijksbijdrage personeel'

Oeze vorãering ontstaat iñ de periode augustus tot en met december omdat maandel'rjks minder dan

1l12vande rijksbijdrage wordt betaald. ln de periode januari tot en met juli loopt de vordering op nul.

Deze vordering bedraagt per balansdatum € 43.000 en is daarmee gelt¡k aan 20'17 -

De vorderingei en overlopende activa zijn ultimo 2018 C 6.000 hoger dan eind 2O17. De debiteuren zijn

met € 11.00b gestegen en de vooruitbetaalde kosten met € 3.000. Daartegenover staat een daling van

de vordering op de gemeente van € 4'000.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn in 2018 met € 212.000 afgenomen. De voomaamste oorzaken van deze daling

zijn het negatieve resùftaat van € 61 .000 en de afname van de kortlopende schulden ad € 157.000. ln

het kasstroomovezicht opgenomen in de jaarrekening is het verloop van de liquide middelen in 2018

weergegeven.
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Actlva

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal actlvâ

31-12-2018 31-12-2017 Passlva

Eigen vemogen
Voorzieningen

Kortlopende schulden

Totaal passlva

31-12-2018 31-12-20',17

2U.615
18.900

83.859
676.357

291.359
18.750

76.576

888.385

91 6.166

46.y7
977.067

40.820

t.063.731 1.275.070

101.218 257.183

1.063.731 1.2f5.070
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- Toelichting op de passiva zijde van de balans:

Eiqen vermooen

Het eigen vermogen ad € 916.000 bestaat uit een algemene reserve (ultimo 2018 € 878.000) en twee

publieke bestemmingsreserves (ultimo 2018 C 38.000).
btbnting Katholiek OnOenr,¡s Raamsdonk heeft een publieke bestemmingsreserve BAPO ad € 34.000

ter dekking van het risico van het niet kunnen uitbetalen van BAPO aanspraken. Er zijn in 2018 geen

mutaties geweest op deze reserve.
De bestemmingsreserve nulmeting is gevormd bij de invoering van de lumpsums¡ctematiek. De toen

aanwezige inventaris is geTnventariseerd, gewaardeerd en geactiveerd. Daartegenover is de

bestemmingsreserve nuimeting gevormd. Jaarlijks valt ten gunste van de algemene reserve een bedrag

vrij ter grootte van de afschrijving op de desbetreffende activa. ln 2018 is € 2.000 vrijgevallen en

bedraagt de reserve ultimo 2018 nog € 38.000.

Het resultaat 2018 ad J- € 61.000 is in mindering gebracht op de algemene reserve.

Voozieningen

Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk heeft twee voozieningen gevormd: een vooziening voor

jubilea en een vooziening voor groot onderhoud'
be vooziening jubilea is bestemd voor de kosten voortvloeiend uit 25- of 4O-jarige dienstjubilea. Deze

vooziening wóiOt ¡aarlijks bepaald op basis van het zittend personeelsbestand, hun leeftijd en de

blijfkans. tñ ZOtA ii een bedrag van € 6.000 gedoteerd. Ultimo 2018 bedraagt de vooziening jubilea €

16.000.
De vooziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud over de jaren

heen. De dotatie ad € 26.500 is bepaald op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan. ln 2018 is voor

een bedrag van € 24.000 groot onderhoud uitgevoerd. De voorziening bedraagt ultimo 2018 € 30.000.

Kortlopende schulden

De belangrijkste kortlopende schulden betreffen de salarisgebonden schulden zoals belastingen en

premies soð¡ae verzekeringen, schulden ter zake van pensioenen en vakantiegeld en vakantiedagen-

Úftimo 2018 bedragen de sãlarisgebonden schulden € 72.000 en zijn daarmee € 4.000 hoger dan ultimo

2017. Deze st'rjging wordt veroozaakt door de gestegen salarissen en premiepercentages.

De kortlopendJsctrulden zijn per saldo afgenomen met € 't56.000. Met name de post crediteuren is

ultimo 2018 € 161 .000 lager dan ultimo 2017. Vorig verslagjaar was de schuld aan crediteuren

incidenteel hoog vanwege investeringen gepleegd in december 2017 waa¡voor de rekening voldaan is

in januari 2018.

Analyse resultaat

De begroting van 2018 liet een negatief resultaat zien van € 36.096. Uiteindelijk resulteert een negatief

resultaat in boekjaar 2018 van € 60.901 : een verschil van € 24.805 met de begroting' Het negatief

resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 553'

Æ
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Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 sn realisatie 2018 versus begroting 2018

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde

staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en

de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gedaald met € 60.348. De belangrijkste oozaken van deze daling

zi¡n:

Riiksbiidraoen OCenW

De rijksbijdragen OCenW zijn in 2018 gestegen met € 20.000. Onderdeel hiervan zijn de reguliere

rijfsú¡jOræen OCenW (personele bekostiging, personeels- en arbeidsmarktbeleid en materiele

Oãfosiiging¡. Deze zijn in 201 8 € 8.000 hoger dan in 2017 . Er zijn diverse ontwikkelingen die invloed

frebben op de hoogte van de rijksbijdragen. Ondanks de daling van het aantal leerlingen (162 per 1

oktober ZbtZ) is dã totale rl¡fsbijOrage ñoger. Dit wordt veroozaakt doordat de tarieven zijn verhoogd.

Voor de personele bekostiging én su¡siO¡e personeels- en arbeidsmarktbeleid z'ljn de tarieven

aangepast op basis van dJniãuwe CAO PO 2018-2019. Deze tariefsverhoging geldt ter compensatie

van de verhoging van de salariskosten.
Voor het sctroo¡áar 2018-2019 is de subsidie personeels- en arbeidsmarktbeleid verhoogd met€ 155'55

per leerting ter úermindering van de werkdruk. Voor het jaar 2018 betekent dit voor Stichting Katholiek

Ondenrvijs Raamsdonk een extra bedrag van € 10-000.

De overiie subsidies OCW zijn in 2018ê 12.000 hogerdan in2017. Naast een tariefsverhoging van de

prestatieóoxmiddelen is in 20i8 een additionele subsidie ontvangen van € 8.000 vanwege deelname

aan een pilot werkdrukvermindering.

Æ
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Reallsatlo
2018

Bogrotlng
2018

verschll Roallsatle
2017

Ver¡chll

Baton
Rijksbüdragen OCenW

Overlge overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baton

l.aston
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en laston

Flnanclöle batên en lasten
Financiële baten

Financiële lasten

Totaal flnanclële baton en lasten

Totaal rosultaât

s62.013
21,660

113.744

899.537
'15.422

83.il2

62.476
6.238

30.202

942.503
22.442

1',t9.3'.14

19.510
-782

-5.570

,1.097,417 998.50t 1.084.255 ',13.158

86'l.800
32.O20

111.753
152.745

757.577

23.224

s2.587
121.207

64.223
8.796

19.166

3 t.538

818_459

24.468
102.440
139.671

43.U1
7.552
9.313

't3.074

,r,,t58.318 1.034.595 123.723 1.0E5.03ü 73.2E0

40.901 36.094 -775 40.122

228 -228

2 -z 2 -2

-2 2 226 -226

s0.348
^16.096
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Overiqe overheidsbiidraqen

ln 2018 is subsidie van de gemeente Geertruidenberg ontvangen voor de inzet van een conciërge en het

gebruik van een gymzaal.

Overiqe baten

De overige baten 2018 z'rjn € 6.000 gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar. De voornaamste reden

van deze daling is het wegvallen vañ een bate LGF van derden ad € 20.000. De ouderbijdragen zijn in

2018 met€ 10.000 gestegen.

Personele lasten

De personele lasten zijn in 2018 € 43.000 hoger dan in 2017 . De kosten van lonen en salarissen,

sociale lasten en pensioenlasten zijn € 62.000 gestegen terwijl het gemiddeld aantal werknemers gelijk

gebleven is. Vanwege de nieuwe inO pO 2018-2019 zijn de salarissen sterk gestegen' Dit wordt deels

gecompenseerd door de hogere tarieven van de rijksbijdrage.

óe ,,ovärige,' overige kosten zijn met € 22.000 gedaald. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de

daling vañ de kosten uitbesteding derden ten opzichte van vorig jaar met € 27.OO0-

Afschriivinqen

De st'rjging van de afschrijvingen met € 8.000 wordt vooral veroorzaakt door de investeringen ad €

1g9.0ôb i^2017.Omdat ãe iñvesteringen in de loop van het jaar zijn gedaan, zitjn deze niet over geheel

2017 afgeschreven.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn in 2018 € 9.000 hoger dan in 2017. De stijging is geheel te w'rjten aan de

onderhoudskosten. De dotatie onderhoudsvoorziening is verhoogd van € 20.000 naar € 26.500' Aan

klein onderhoud is in 2018 €.5.000 meer uitgegeven. Dit betreft vooral de aanpassingen in de gymzaal

die uitstijgen boven de € 50.000 die als bijdrage is ontvangen van de gemeente Geertruidenberg.

Overige lasten

De overige lasten zijn in 2018 met 13.000 gestegen. De kosten voor buitenschoolse en bijzondere

activiteitJn z¡n in 2d18 € I 0.000 hoger dan in 2017 , vanwege de inzet van de buurtsportcoach (€ 6.000)

en de kosten van het schoolkamp (€ 4.000). De overblijftosten bedragen in 2018 € 8.000; in 2017 waren

deze kosten nihil. Daartegenover staat een daling van de kosten van inventaris en apparatuur met €

5.000.

Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De belangrijkste oozaken

u"n ãut" atuijking zijn deels hetzelfde als de afwijkingen tussen de realisatie 20'18 en 2017:

De begroting wordt opgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven en bekende informatie.

Daarnãast zijn er een aantal afwijkingen die te maken hebben met de methodiek van begroten. ln de

begroting ZOig ¡s geen rekening genôuden met de aanpassing van de gymzaal. De kosten worden

e"ñtet nágenoeg volledig gedekt vanuit de bijdrage van de gemeente Geertruidenberg'

Van de oùerige baten is ãfeen Oe opbrengst detachering personeel opgenomen in de begroting. De

overige posten ad € 28.000 zijn niet begroot.
ln de-begroting 2018 is onvoldoende rekening gehouden met de stijging van de afschrijvingslasten

vanwege de investeringen gepleegd in2017.
Oe bezluiniging op de overige'lasten waarvan uitgegaan is bij het opstellen van de begroting 2018, is niet

gerealiseerd.

Æ
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lnvesteringen en financierlngsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden investeringen uit eigen middelen voldaan. Mocht het saldo

tiquide middeien uanwege investeringen of andere uitgaven teveel dalen, worden de uitgaven uitgesteld'

Treasuryverslag

De stichting heeft op 20 april 2017 een treasurystatuut vastgesteld conform Regeling beleggen' lenen en

derivaten OCW ZOf O. ln dil statuut is bepaald binnen welke kaders de instelling voor onderwijs h_aar

financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke

middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed'
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CONTI N UIÏEITSPARAG RAAF

ln de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee

willen we een beeld geven over de continu'Íteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

Kengetallen

Overige kengetallen

- Toelichting op de kengetallen

de venrachte leerlingaantallen
De afgelopen jaren zijn de leerlingaantallen gestaag gedaald. De veruachting is dat het aantal van 152
leerlingen per I oktober 2018 het dieptepunt zal z,in waama een groei zal inzetten.

de oersonele bezetting
De groei van het leerlingaantal zal niet leiden tot uitbreiding van de formatie. Door een meer optimale
groepsindeling kan met dezelfde personeelsgroep het onderwijs worden vezorgd.

Æ
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Roallsatle
2018

Progno3o Prognose Prognose
202120{9 2020

Aantal loorllngen pe¡
I oktob€r 152 167 {69 176

Personele bozottlng ln lte
por 3l docomber
Bestuur / Management

Personeel pdmair proces

Ondersteunend personeel

2,00
8,94
0,40

2,00 2,00

8,94

0,40

2,00
8,94

0,40
8,94

0,40

Totalo porsonele bozettlng 1'l,u 1'1,34 11,34 11,U

Reallsatlo
20{8

Prognoss Prognose
2020

Prognose
20t9 2021

Aantal leerlingen / Totaal
personeel

Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

13,40

17,00

14,73

18,68

14,90

't8,90

15,43

'19,57
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Actlva Reall6atlo
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Prognose Prognoso
31-'t2-20213t-12-2020

lmmateriële vaste activa
Materiële vaste act¡va

Financiële vaste act¡va

Totaal vasto ac{lva

Voonaden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

Totaal vlottond€ actlva

Totaal ectlva

284.615
18.S00

294.580
18.750

256.7s6
18.750

220.570
18.7s0

303.515 3,t3.330 275.505 239.320

83.859

676.357 599.740 569.020 586.752

7âO.2¿16 599.740 569.020 586.752

t.063.731 9{3.0?0 644.,ô26 826.072
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Balans

- Toelichting op de balans

Bij de materiele vaste activa zijn in de begroting 2019 voor € 78.000 investeringen opgenomen' Dit betreft

de aankoop van chromebooks voor leerlingen ad € 49.000, vernieuwing van sanitair ad € 24.000 en de

aanschaf van een methode Engels ad € 5.000. Voor de daarop volgende jaren zijn geen investeringen

opgenomen zodat de afschrijvingen en de waarde van de materiele vaste activa de komende jaren gaat

teruglopen.

Er zijn geen vorderingen en kortlopende schulden opgenomen in de balans omdat het effect op het

vermogen van de mutaties in deze posten verwaarloosbaar is'

De liquide middelen zijn de sluitpost in de balans. De komende jaren wordt een verlies voozien waardoor

de liquide middelen zullen afnemen. Vanwege het ontbreken van investeringen en een beperkte

aanwending van de vooziening groot onderhoud, stijgt het saldo liquide middelen per 31 december 2021 in

lichte mate.

Het geprognosticeerde resultaat is in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Aan de voorziening groot onderhoud wordt jaarlijks € 20.000 gedoteerd. De onttrekkingen aan de

vooziening groot onderhoud zijn conform het Meerjaren Onderhoudsplan.
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Passlva Rcallsrtl.
31-12-2018

Prognose
31-12-20',19

Progno¡e
31-12-2020

Progno¡e
31-'12-2021

Algemene reserve

Bestemmingsreserves
Overige reserves / fondsen

E¡gen vermogen

Voonieningen
Langlopende schulden
Kortopende schulden

Totaal passlva

878.454
37.712

856.646 781.102 746.648

916.166

46.U7

101.214

856.646

56.424

781.102

63.424

746.U8

79.424

t-063.731 913.070 844.526 826.O72
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Reallsatls
2014

Prognose
2019

Prognoso
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen 152 167 169 175

Baten
Rijksbljdragen OCenW 962.013 997.335 1.014.740 1.058.514

Overige overheidsbüdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten

Afschr{vingen
Huisvestingslasten

Overlge lasten

Doorbelalingen aan
schoolbesturen

Totâel lasten

Saldo baton on laston

21.660

113.744

14.913
'1.850

11.397
1.850

't0.230
1.850

1.O!r7.417 I .o27.987 1 .070.594

861.800
32.020

111.753
't52.745

816.122
42-374

106.600
108.522

824.157

37.823
106.600
't34.950

827.3'12

36.186

106.600
134.950

1.t5E.318

-60.901 {9.520

,t03.530

-75.543

105.048

-u.4*

Flnanclölg baton sn laston
Financiële baten

F¡nanciële lasten

Totaal flnanclölo baton en

lasten

Totaal resultaat -õo.9u1 -OJ.OZU -tA.üJ
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Staatvan baten en lasten

- Toelichtìng op de staatvan baten en lasten

De geprognosticeerde stûging van het leerlingaantal heeft een stijging van de rijksbijdrage OCenW tot

gevolg.

De overige overheidsbijdragen bestaan uit de vergoeding gymzaal en een bijdrage in de kosten van een

conciërgé. De laatst genoemde bijdrage wordt in de loop der jaren afgebouwd.

Als overige bate is meegenomen een vergoeding voor huur en medegebruik.

De personeelslasten zijn gebaseerd op een stabiele bezetting. Desondanks stijgen de kosten jaarlijks

uan,"ege het doorgroeien-in een schaal door het zittend personeel. De overige personele lasten bestaan uit

kosten Arbo, scholing en inzet derden.

De afschrijvingen lopen terug omdat alleen in het jaar 2019 investeringen zijn opgenomen. Vervanging van

afgeschreven investeringen is derhalve niet voozien.

De huisvestingslasten blijven de komende jaren op een gelijk niveau, evenals de overige lasten'

Het begrote negatieve resultaat in de komende jaren geeft de stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk de

mogel¡tneid om opgebouwde reserves in te zetten voor het primair proces.
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Overige rapportages

- Rappoftage aanwezigheìd en werking van het interne risicobeheersings'en controlesysteem

De planning- en controlcyclus bestaat uit het jaarlijks opstellen van een begroting. Daarin komt tot uiting

welke plannen er voor het komende jaar ziin gemaakt.

Vier keer per jaar worden er tussentijdse financiële cijfers opgesteld door het administratiekantoor

(kwartaalrapportage). Deze bestaan uit een ovezicht van de baten en lasten van de gecumuleerde periode

en worden in hetzelfde ovezicht vergeleken met de periode begroting. Verschillen worden geanalyseerd en

besproken met het bestuur. Deze laatste kan indien noodzakelijk maatregelen treffen.

Er ii wederom een meerjaren begroting opgesteld om de risico's op de langere termijn ook in kaart te

brengen. Deze bevat naast een overz¡Ctrt van de baten en lasten ook een opstelling van de verwachte

balañsposities. Daarmee kan het bestuur ook zien wat de effecten zijn van de geprognosticeerde resultaten

op liquiditeit en vermogenspositie op de lange termijn.

- Risicomanagement en de beschrijving van de betangriikste risíco's en onzekerheden

Het grootste risico is de leerlingdaling. Met de komst van een nieuwbouwwijk in Raamsdonk hopen wij dat

het ãanþl leerlingen binnen enlete ¡ãren weer een positieve wending krijgt. Samen met het team en de MR

is in 2017 de koers voor de toekomst uitgezet'

Een ander risico is de detachering van de voormalig directeur naar het Samenwerkingsverband' Middels de

afgesloten overeenkomst zijn de meeste risico's afgedekt.

Ondertekening namons het bestuur
Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

Ondertekening:

PricewaterhouseCooPers
¡etountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Æ
pwc

V6ßls: 0.1



JaarekÐlng 2018

43825 / Süóüng lGthollsk Onderwlþ Raãmsddk,le Raamdonk

Bestuursverslag Algemeen Bestuur, als toezichthoudgr, over het kalenderjaar 2018

Juni 2019

Dit bestuursverslag geefr een opsomming van onderwerpen en highlights welke behandeld zijn in de genoemde

termijnperiode.

${tE!9!l!!i:
net'laa, i5'll is benut om een nieuwe bestuursstructuur van start te laten gaan waarbij het stichtingsbestuur van

SKóR Uestaat uit een DB en AB en om volgens deze indeling te gaan besturen. Met name het tweede deel van

2017 isdaardoor een peridode van aanpasiing geweest, ook doordat nieuwe bestuursleden zijn aangetreden'

Ook in een deel van 2018 is dit nog aan de orde geweest.

ln deze periode (specifiek vanaf schooljaar 2018-2019) is de frequentie van vergaderingen aangepast, er zijn

minder vergaderingen geweest. Dit om hoofd- en bijzaken meer te scheiden alsmede ook de taken en

verantwoordelijkheden.

Het jaar 2018 was een rustiger en evenwichtiger jaar dan 20'17, waarbij, naast de standaard (f¡nanciële) zaken

ook zaken als bestuursvervãnging, strategiscñ keuze's ondermeer met betrekking tot huisvesting en periodiek

overleg met de MR aan de orde zijn geweest.

OPSOMMING::
ln 2018 is er 7 keer vergaderd.

17-1-20',18

21-2-2018
21-3-2018

(ln april is informeel overlegd over de praktische uitvoerbaarheid van het bestuursmodel)

23-5-2018
20-6-2018
12-9-2018

21-11-2018

ln verband met persoonlijke omstandigheden is voozitter Wim Fransen een periode añlrrezig geweest, in deze

periode werden zijn taken tijdens de vergadering waargenomen door Jasper Segeren'

17-01-20'18.
gr t¡jn afspraken gemaakt over periodiek overleg met de MR. De jaarplanning wordt gekoppeld aan de overige

periodieke zaken.

Aan de hand van een functioneringsgesprek en toetsing van vastgestelde doelen heeft het DB voorgesteld de

directeur per 1 maart 2018 een vast dienstverband te geven. Het AB heeft de aanbeveling overgenomen.

De afspraken over een bestuursaansprakelijkheidsvezekering zijn geformaliseerd'

Er wordt een vast agendapunt aan de vergaãeringen toegevoegd om meer duidelijkheid te krijgen over de

praktische uitvoering van het gekozen en ingevoerde bestuursmodel'

Verder is gesproken over:
- Subsidiemogelijkheden
- Peutergroep, juridisch en fiscaal
- Huisvesting

Æ
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21-02-20',t8.
gr ¡s een start gemaakt met de opvolging van Anke Creanen als bestuurslid. Anke Creanen is op dit moment lid

van het DB en het stichtingsbestuur SKOR.

Op vezoek van de gemeente is er een overleg gestart om tot een overdracht van grond te komen in de nabijheid

van de gymzaal. Teven wordt er voor het eerste gesproken over een mogelijke vervangende nieuwbouw van de

gymraaì in verband met (woning-)bouwontwikkelingen rondom de bestaande gymzaal.

Verder is gesproken over:
- Bestuursaansprakelijkheidsvezekering.
- Subsidiemogelijkheden
- Peutergroep, juridisch en fiscaal
- Huisvesting

21-03-2018.
er is door gereente Geertruidenberg een start gemaakt met een nieuwe lntegraal Huisvestings Plan (lHP)

Verder is gesproken over:
- Werving bestuurslid.
- Financiële afhandeling inrichting gym- en speelzaal.
- Peutergroep, juridisch en fiscaal
- Huisvesting
- Overdracht grond en eventuele nieuwe gymzaal'

23-05-2018.
Èr zal een start worden gemaakt met het gebruik van digitale bestandslocaties voor documentenbeheer.

Het bestuursverslag 2017 is gereed besproken en zal in juni aan de MR aangeboden worden zoals afgesproken.

Verder is gesproken over:
- Werving bestuurslid.
- Financiële afhandeling inrichting gym- en speelzaal.
- Peutergroep, juridisch en fiscaal
- Stichting Vrienden van De Hoge Waai
- Overdracht grond en een eventuele nieuwe gymzaal.

20-06-2018.
Er is melding gemaakt van de positieve resultaten van (Citoltoetsen en inspecties'

De werving van een nieuw bestuurslid bevindt zich in de fase van persoonlijke gesprekken

De jaarrekening van 2017 is goedgekeurd en kan aan de accountant worden voorgelegd.

Verder is gesproken over:
- Digitaal bestandbeheer.
- ERD.
- Peutergroep, juridisch en fiscaal
- Stichting Vrienden van De Hoge Waai
- Huisvesting (grondoverdracht, gyrnzaal, IHP gemeente Geertruidenberg)

12-09-2018.
Vanaf het schooljaar 20'18-20'19 is de frequentie van de vergaderingen verminderd'

De werving van een nieuw bestuurslid is nog niet afgerond en heeft vertraging opgelopen' Anke Creanen heeft

besloten aan te blijven lol01-12-2018.
De begroting voor 2019 wordt opgestart door het DB.

Verder is gesproken over:
- Digitaal bestandbeheer, persoonlijke e-mailadressen (@dehogewaai)

- ERD.
- Ambitiegesprek met MR.
- Huisvesting (grondoverdracht, gymzaal, lHP, MOP)
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21-11-2018.
Oe *e*¡ng uan een nieuw bestuurslid is nog niet afgerond voor het vertrek van Anke Creanen. Besloten wordt

het DB nu niet uit te breiden door met bestuursleden uit het AB te schuiven.

De concept begroting 201g en de concept meerjarenbegroting zijn gereed en worden in december gedeeld ter

formele goedkeuring in februari.

Het Ab stemt in met een uitbreiding van de fte van de directeur.

Verder is gesproken over:
- Digitaal bestandbeheer, persoonlijke e-mailadressen (@dehogewaai)

- Huisvesting (grondoverdracht, gymzaal, lHP, MOP)
- Notariële afhandeling statutenwijziging.

AFSLUITING:
Dit bestuursverslag duidt de periode van 01-01-20 18ltm 31-12-2018 en is opgemaakt in juni 2019 ten bate van

de jaarrekening 2018.

Het algemeen bestuur bestond in de genoemde periode uit de volgende bestuursleden:

Wim Franssen (voozitter),
Jasper Segeren,
Geertje van Daalen,
Nancy van Meel,
Romy van der Pluijm

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2019

De voozitter, De secretaris,

(getek.) (getek.)

Wim Franssen JasPer Segeren

Æ
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JAARREKENING
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GRONDSLAGEN VOORWAARDERTNG VAN ACTTVA PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving

OnJerwijs (n.lO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2

BW en de Richgijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens aña/jkingen

aanvullingen in d-e Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderuijs). De jaanekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of

de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats

tegen de verkr'rjgingsprijs. ln de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomovezicht zijn

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voozieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De mate¡ële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar

tijdsgelang ptaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden venvacht.

Gebouwen

De gebouwen en teneinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is

sprãte in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een vooziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Æ
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Categorie afschruvlngs-
tormljn ln
maanden

afschrlrvlngs-
percentage per

laar

actlvorlngs-
grens ln €

lnstallaties
Apparatuur
rcT
Onderwijsleerpakket
Meubilair
Overige materiële vaste activa

180
60
48
96

240
180

6,67
20
25

'12,5
5

6,67

500
500
500
500
500
500

Veßle: 0.'l



Financiöle vaste activa

Overioe vorderinqen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen die tot het

einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen

reële waarde. Omdat de goederen waaÑoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het gebruik

wordt er geen vooziening getroffen voor oninbaarheid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als

de ontvañgst van de vórdering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen

betalingstãrmijn wordt de reele waaide bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte

ontvanlsten. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van

de vordering.

Liqulde middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde'

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

bestuur is aangebracht.

Doel EUR

- Reserve BAPO Het kunnen uitbetalen
van BAPO aanspraken

Neutraliseren
afschrijvingslasten 1 e
waardering

voor dit doel bestemd 33.812

- Reserve nulmeting Alleen voor dit doel bestemd

Jaarek€n¡ng 2018
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3.900

Voozieningen

Voozieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betroúwbare wijze is te schaften. De voozieningen worden gewaardeerd tegen

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te

wikkelen. De voozieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de ven¡rachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voozieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voozieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en

lasten. óe ónttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende vooziening.

Æ
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Voozieninq iubilea

De vooziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen

gedurende freiã¡enspernand. Voor de berekening van de contante waarde van de vooziening wordt

lerekend met de rekenrente welke onder het kopje voozieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder

meer rekening gehouden met ven¡¡achte salarisstijgingen en de blijfkans'

Voozieninq qroot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een vooziening gevormd om deze lasten

gelijkmaiig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op

óas¡s van net geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Bij de bepaling voor de vooziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke

uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden w91den

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

z'ljn te plaatsen.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen'

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zi'¡ betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaanekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door

het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft .

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

geåubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

ãxpbitatietekort zich neeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden ven¡rerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige Þasis

premies ãan pens¡oenfondsèn en vezekeringsmaatschappijen. Behaive de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

Oe premieJ ùorden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Æ
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvooziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn:

' pensioengevendesalarisgrondslagismiddelloon
. er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
. de dekkingsgraad van het ABP was per 31'12-2018 97,00Vo

' overige kenmerken z'rjn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

vezekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

àverlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen'

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven-. lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen'

Financiöle baten en lasten

Re nte baten e n re ntel a ste n
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva.

Grondslagen Kasstroomovezicht

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecle methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.
Dit ovezicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

ln samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het ¡nzicht in de flnanciering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Rente- en kasstroomrisico
De lnstelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen, met name liquide middelen. Met

betrekking t,ot vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling risico's over de reële waarde als

gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid'

PricewaterhouseCoopers
¡ffiountants N.V.

Uitsluitend voor
identifi catiedoeleinden

Æ
pwe

VEEIê:0.1



BALANS PER 3I DECEMBER2OIS
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31-12-201731-12-2018
€ €

303.515

760.216

t.063.731

1.063.73{

310.109

964.961

1.275.070

1.275.070
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€ €

1

1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.2
1.2.4

Vaste actlva
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlotte nd e a ctiv a

TOTAALACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen

Voozieningen
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

284.615
18.900

83.859
676.357

291.359
18.750

76.576
888.385

977.067

40.820
257.183

2.1

2.2
2.4

2

916.166
46.347

101.218

Æ
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OI8

En vergelfikende ciJfers 2017

2018 Begroot 2018 2017

€

962.013
21.660

113.744

€

1.097.417

1.158.318

-60.901

-60.901

899.537

15.422

83.il2

797.577
23.224
92.587

121.207

€ € €. €

3

3.1

3.2

Baten
Rijksbijdragen OCW

Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

Overige baten

Totaal baten

942.503
22.442

I 19.3143.5

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huievestingslasten
4.4 Overige lasten

861.800
32.020

111.753
152.745

998.501

1.0u.595

818.459
24.468

102.440
139.671

1.084.259

1.085.038

-553

PricewaterhouseCoopers
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identifi catiedoeleinden

6
6.1

6.2

Totaal lasten

Saldo baten en lasten *

Financiðle baten en lasten
Financiële baten

F¡nanciële lasten

Saldo financiële baten en /asfen *

Totaal resultaat t

2

-36.094

-36.096

779

226-2

228
2

*(- is negatief)

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en

lasten.

Æ
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KASSTROOMOVERZICHT 201 8
En vergelflkende c[fers 2017

Kasstroom ult oporationele ac-tlvltelton

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo

baten en lasten)

Aanpa ssi ngen voot aa n slu¡ti ng
bedñjls¡esultdat:
- Aßchrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Ve rand eñ nge n i n wedkap¡ta al :

- Vorderingen

- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassíngen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaaldê interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasslroom ult lnvostorlngsac{lvltolton
lnvesteringen ¡n materiële vaste act¡va

Ovedge investeríngen in financiële vaste
activa

Totaal kasstroom uit ¡nvesteringsactiviteiten

Kasst¡oom ult fl nancler¡ngsac{lvltelten
Kasst¡oom ult ovorlge bãlansmutatlos

ilutatlo llqu¡de mlddolon

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per'l-1
Mutatie boekjaar l¡quide middelen

Stand llquldo mlddslen por 3l-12

2018

Jaaækfllng 2018
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2017

Ref

1.2.2-t-1.2.2.14

2.4-t-2.4.'t8

6.1.1-t-1 .2.2.14

6.2.'l-t-2.4.18

-60.901

37 _547

-'t63.248

10.150

147.941

-779

40.487

158.091

-7.283
-1 55.965

-25,276

-1 50

€€

4.2
2.2

32.020
5.527

24.488
16_019

-186.602

-186.602

-25.426

-212.028

197.799

228
2

1.1.2

1.1.3

-198.743

't.200

198.025

-197.543

1.2.4 483

2018 2017

€

888.385
-212.028

€

676.357

€

887.902
483

888.385

Æ
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAI{ DE BALANS

I Ac{lva

1.1 vasto Actlva

1,1.2 ilatorlðlo vasto ac{lva 1.1'2,1 1'1.2'3 1'1.2.4

lnstallatlos lnventar¡s Over¡go Totaål

en matorlðle matgÌlålo
apparatuur vasto åctlvå vasto ac{lva

€

Stand por 0l¡1-20{8
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverm¡nderingen

Materlölo vasto ac{lva
per 01{l'l-2018

Ve¡loop gedurende 2018
lnvesteringen

Afschrijvingen

Mutatlo godurendo 2018

Stand por 31-12-2018

Verkr¡jgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijv¡ngen en

waardeveminderìngen

63.¡!tl¡ 198.012 29.905 291.359

75.081

l't.638

479.050

281.038

312.627

282.722

866.757

575.398

't2.705
5.499

8.554
18.969

4.O',17

7.552
25.276
32.020

7.206 10.415- 3.535- 6.74-

87.786

17.137

487.604

300.007

316.644

290.274

892.033

607.418

Matorlðlo vaste ac{lva
par 31-12-2O18 70.6¡tg í87.597 28.370 284.6{5

lnstallaties

Dit betreft de in 2015 en 2018 geTnstalleerde aircondltioneringsinstallatie.

lnventaris en aDoaratuur

ln deze post is het meubila¡r, apparatuur en ICT opgenomen.

Overioe materiêle vaste activa

De investeringen in leermiddelen en overige materiële vaste activa vallen onder deze categorie'

Æ
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TOELICHT]NG OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BAI.AìIS

Book-
wâârde

lnvo8le-
rlngon

69.862

Book-
wæfdo

1.1.3.8 Overigevorderingen 18.750 150 't8.900

Overioe vords¡lnoen

ln 2Ol6 is een overeenkomst met Snappet Connecled Learnlng gesloten voor het gebrulk van een door Snâppet onlwikkolde

ondefwlrsappllcatlô. Voor de gel€verde tablels mrden borgsommen betaald.

1.2 Vlottends ec{lvâ

1.2.2 vordorlngen 3l-'12-20'.1E 31-',12-2017€€€€
1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2-3
1.2.2.6

1.2.2.12
1.2.2.15

1.2.4.1
1.2.4.2

1.1.3

€

23

888.362

Dsrlnvos- Waarde-
torlnggn ver¡ndorlng Rosullaat

64.945

Deblteuren

ocw
Gemeenten en GemeenBchappeluke regellngen

Pêraon€el

Subtotaal wúedngen

overige overlopende actlvå

Ovedopende acrlva

Totaål vordârlngon

Kasmiddelên
Tegoeden op bankreke¡ingen

Tota.l llqulde mlddslon

676.261

Kåsmlddelen

Teooeden oo bânkeken¡nqen

De llquide mlddelen staan ter vrlJe b€schikklng van de stlchllng.

.t-l-201E 20'18 2018 2018 2018 t1'12-2018

?_-E--€ a e €

18.029
42.868

8.965

6.962
43.425
12.996
1.562

s.517
4.480

6.704
4.927

13.997

83.859

11_631

76.576

Alle vorderlng€n genoemd onder 1.2.2 hebben een looptïd korterdãn een Jaar.

Debiteuren

Dlt betreft de dechratle salariskosten inclusief vôrekenlng salariskosten Um oKober 2018'

gCVU.

E6n specilicâtle van deze vorderlng lrofi u op de Ocw-biJlåge aan.

Gemeenten en Gem6enschaDDelllke redellnoen

Per ulilmo 2Ol8 slaat de ãfrekenig van de oonciërgekosten 2018 nog ab vorderlng op de gemeente open.

Peßoneel

De venokening van salarissên ls geduf€nde 2ol8 omgeslagen naar de kortlopende ovef¡ge schulden.

Vooru¡tbetaâlde kosten

ln 2018 ziJn kosten in rekening gebracht $€lke betrekking hsbb€n op 20f9.

Overloe ovêrlop€nde åctlva

Deze post bestaât hoofdzãkel[k ult de vârlabele overdracht dgc€mber 2Ol8 en Sllchtlng Klnderopvang Go2move over het 4e l(wartaal

2018.

1.21 Llquldo mlddelon 3t-t2-2018€€
g1-12-2017

€

96

676.357 888.38õ

Æ
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2 PaslYa

Elgon vomogon

Elgon Yomogon
Alg6m€re ßsêruo
Best€mmingsßs6ilas (publiek)

Totaal Eigen vômogen

Tot¡d Elgon Yemogon

stsd por
0l{t.2018

Ra.uû!!t
20t8

OE lgo
msþü€

Stlnd plt
t1-12-201Aã-€€e

937.¡t01 -58.947 - 878.¡154

39.6ô6 -1.954 _: 37.712

977.067 €0.901 - 9',16.16ô

---sr-.lf,1 - 40901 
------: 9r¡166::::

33.812

5.8A1

33-812

3.900

2.1

2,1.1

2.'t.1.1

2.1.1.2
2.1.1

Aloomene Þssry€

Ds aþem€n€ res€ry€ is gedåald dær het n€gatl€v6 rcsultaat 2018 vomeerdert mst het overgehevelde resullaat 2018 van de resorue rulmôting.

Beslemminosrsssruos (oubl¡ek)

H6t resultaåt 2Of 8 van de afschr¡¡vlngskosten van de rulmsting is ovsrgeheveld naar de algemom rserus. Hi€rdær ziin dê bestemmingsresåruæ gsdaald.

2.1.1.2 Bætommlngsre3orysr(publlok, Attnd por Rorultlat O[.lg¡ Stand prr
Ol.ttl.zol8 2018 mut üst 3l-12'20t0€€€€

2.1.1.2.6 Reseruo BAPO

2.1.1.2.10 Ræerye ndmetlrE

Tolaal bodammlng3H€ilG Publlsk

2.2 voor¡enlngon

-1.954

-cc.66o 

-1.9t - t7.712::::
8t!nd p.r ontfok- sl.nd par Bodng BoltEg I t'm BodEg

ot¡liorg Dobt¡c2ol6 king2olt v.üvrl2olE tluildo 
-s1'12'2o1a - <l l'Ù - 6l!ü >61!r

€€Cê€€€€€
12.895 6.025 - 2.798 - 18 122 4.771 5.s50 5 801

27.s25 28.$O 24.200 30.25 10.048 20"177

10.820 32,626 21.2ú 2.794 ß.97 l/r.819 25.7tt ó.801

2.2.1

2.2.3

2.4-'14

2.4.17
2.4-19

Vooziening jubiþå
Voozþningen voor
groot ond6rhdd

Tol¡!l
voozlrningsn

Voouianlno iubilea

Bû ds b€rek€nlng vân de vooz¡€nlng ¡ub¡loå ¡s 6r net âls vorig jaar r€k€ning gehoudên met æn vortrekkan€ van 7%.

t1-12-201a 31-12-2017

EQ
2.1

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

credit€urên
Belastingen 6n premiæ soc¡alê veækeringôn
Schuld€n tszako van pensioonôn

Kortlop€nde ov6rig6 scluHen

Subtotaal kodlopon& schulden

Voorult ontvangån subsid¡ss OCW
Vakarfi sgèld €n vakantiedágon
Overige worlop€nde passiva

Owdopende pâss¡va

lotåal Kortlopondo schuldon

13.320

36.273
9.837

37

'174.O82

36.003
8.703

59.467 218.788

f.159
25.817

ß.n5
22.U7
l5_548

41.751

ffi
38.395

267.14t

Cr€diteuren

ln då pGl crediteurôn p€r ultimo 2017 zitten de facturen vân het geTnv€stærde msubllair êind 2017. Hierdær i3 het sldo p6r ult¡mo 20f 8 aaEi€nlljk lager

dan ultimo 2017.

Ovgrioa wedomrde Dåssiva

Dô ov€rige ov€rlopânda passiva b€staat uit h6t 2e væl8chot PVVC voor de æntrde van de jaarok€ning 2018, afækening 2018 Vrije Energis, subsldiê

bôst6md vær ldndaropvang D8 Hogå Waa¡ an bankkGtsn.

Æ
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

Rijksbijdragen3.1 2018 Begroot 2018

€ € €€

Jåarekenlng 2018

43825 / Stichüno Kahollek Ondetalþ Ra8redonk, to Raamsdqk

20,17

€ €

3.1.1
3^1 .1.1

Rijksbljdragen
Rijksb¡jdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

Overige subsidies
Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal RiJksbijdragen

OverheidsbiJdragen en -subsidies
overige overùeden

Overige overheidsbijdragon sn -
subsidies overige overñeden
Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden

Totaal overhoidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.5 Overige baten

Verhuur
Detachering personeel

Ouderbijdragen
Overige

Totaal overige baten

859.504 851.782

3.1.2
3.1.2.1

3.1.4

3.2

3.2.2

3.2.2.2

38.120

859.504

38.120

64.388

962.0t2

26.426

851.782

26.426

64.295

€

21.660

21.660

2018

805.828

805.828

28.264

28.264

65.445
-æ5ã7

Begroot 2018
€€

15.422

15.422

15.422

Besroot 2018

942.503

2018 2017

€ € €

2't.660 22.442

22.442

22.42

2017

€ € € €€€
3.5.1

3.5.2

3.5.5
3.5.10

3.660

86.113
14.675

9.296

83.542
't.852

83.ilz
4.913

29.007

113.14 83.542 fi9.314

PricewaterhouseCoopers
Account¿firs N.V
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Detacherinq personeel

Door de detachering van de vorige algemeen directeur per I augustus 201 6 wordt vanaf die maand een

detacheringsvergoeding ontvangen. Deze wordt onder de post'Detachering personeel'verantwoord.

Ouderbiidraqen

De ouderbijdragen lijken hoger doordat vanat 2018 de saldomulatiemethocje van batgQ.en lasten is komen te

vervallen.

Æ
pwc

VêBio:0.1
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4

4.1

4.1.1

4.1.1.1
4.1.1 .2

4.1 .1.3

4.1.1 .4

4.1 .1.5

Lasten

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
Lonen en salarissen

Sociale lasten
Premies Participatiefonds

Prem¡es Vervangingsfonds
Pensioenpremies

Totiaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

Overige personele lasten
Personele voozieningen
Personeel niet in loondienst

Overige

Totaal overige personele lasten

Ontvangen uitkeringen porsoneel

Uitkeringen van het
Vervangingsfonds

Af: Onfuangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

Bestuur / Management

Personeel primair proces

Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrljvingen

2
13

1

2
12

2

2018 Begroot 2018 2017

€

607.150

84.338
27.623
30.780

82.813

€

832.704

29.266

170

mõ'

786.762

10.815

567.575
78.156

20.283
25.247
79.285

€ € e €

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

3.227

25.290
749

786.762

10.815

797.577

827

47.086

770.546

47.513

818.459

4.1.3

4.1.3.2
170

Personele voozieninqen

De personele voozieningen betreft in 2018 een vrijval en 2017 een dotatie.

Gemlddeld aantal werknemors
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 16 in 2018 (2017: 16). Hieronder is de onderverdeling te vinden van

het gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

16

2018 Begroot 2018

16

2017

€ e € € € €

32.020 23.224 24.468

32.020 23.224 24.468

PricewaterhouseCoopers
Accountátts N.V.

Uitsluitend voor
identifi catiedoeleinden
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4.3 Huisvestingslasten
€

4.3.3 Onderhoudslasten ('klein onderhoud') 40.388

2018

2018

Begroot 2018

€€
24.787

14.589
22.849

3.467
26.500

395

92.587

Begroot 2018

€€
34.315

50
il.470
32.372

121.207

€

102.40

2017

2017

€ €

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7
4.3.8

4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.4.5

Energ¡e en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen

Dotatie onderhoudsvooziening
Overige

Totaal huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Admin¡stratie en beheerlasten

lnventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen

Overige

Totaal overige lasten

16.110
25.889

2.560
26.500

306

34.996

't5.760

26.572
2.876

20.000
2.236

111.763

€ C

152.745

2018

€ €

35.415
1.101

57.281

58.948

36.161

6.564
60.390
36.556

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

ln het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1 ) ten laste van

het resultaat gebracht:

Begroot 2018

e,c
4.500

4.500

t39.67t

2017

G

4.175

PricewaterhouseCoopers
Accountáûts N.V
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

€C €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden

4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere n¡et-controlediensten

4.538 4.175

4.538

U¡tspl¡tsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of

vorig boekjaar.

Honoraria met botrskking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en exteme accountianls zoals bedoeld in art. '1, lid 1 Wta (Wet toezicht

accountantsorganisat¡es). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

Æ
pwe
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4.4.6 Overige lasten

Wervingskosten

Representatiekosten
Buitenschoolse cq bijzondere
activiteiten
Contributies
Abonnementen
Vezekeringen
Reproductiekosten, drukwerk,
schoolgids
Toetsen en testen
Culturele vorming

Overige overige lasten

Totaal overige lasten

6

6.{

€ €

2.826

9.532
993

2.110
23.440

58.948

2018
€ €

2018
€ €

242

1.282

566
3.264
3.928

938

7.202
932

2.876
1't.142

32.372

Begroot 2018
€€

Begroot 2018

€€

36.556

228

PricewaterhouseCoopers
Accountd?ts N.V.

Uitsluitend voor
identifi catiedoeleinden

2018 Begroot 2018 2017

€ € C €

4.4.5.1
4.4.5.2

4.4.5.4

182

4.4.5.6
4.4.5.7
4.4.5.9

4.4.5.10

10.850
4.276
4.109

812

4.4.5.11
4.4.5.12
4.4.5.13

2.004

665
3.684
3.837

703

7.217
2.132
2.057

14.075

Bu¡lenschoolse co biizondere act¡viteiten

Hierin zijn kosten opgenomen voor hoofdzakelijk inzet van de buurtsportcoach ad. €'6.252 en zowel schoolkamp

als -reis incl. entree Duinoord totaal ad. € 3.621.

Overige overioe lasten

De kosten overblijfgelden zijn in 2018 met € 7.961 gestegen'

Financiöle baten en lasten

Financiële baten 2017

€ €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

6.2 Financiële lasten

6.2.1 Renlelasten en soortgelijke lasten

Totaal financiöle lasten

228

2017

€ €

22

22

Æ
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Jæmkmlng20'18
,ß825 / Sücrìüng løthollok OndgrrlF Råamsdøk, 16 Raamdonk

Resultaat 2018

€ €

-58.947

-1.954

-1.9S

-60.90r

2.1.1

2.1.2

2.1.2.10

Algemene reserve (publiek)

Bestemminosreserve (publiek)

Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserve publiek

Toúaal resultaat

_fu
pwc

PricewaterhouseCoopers
¡æountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

th

_rbJl
Pricewaterhou seCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor..49 .-.
rdentlhcatre0oetea0enpwcVèrÊ¡o:0-l
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VERBONDEN PARTIJEN

Os voöondên partüen dle toegelicht dlonen te urorden, ¿Jn hleronder opgsnomon.

Votbondon paíü, mlndorteldld,eelnemlng

Juñdbchovotm Statuta¡n
2018 zatôl rcüYltolton

RSv Broda e.o. PO30O3 Stichllng Breda 4

Code act¡vlteiten: 1. confaclondefwiis, 2. conlrâêþndezoek, 3. onro6rende zakon, 4. ovorige

-fu
PricewaterhouseCooPers
A*ountants N.V.
Uitsluitend voor
identifr catiedoeleindenpwe

Vd.:0.1
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden

Æ
pwc

Pl icewaterhouseCoopers
¡itountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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WNT-VERANTWOORDING 2OI8

per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te

worden in Oe ¡aairekening, ook als de beloning beneden de norm bl'rjft. Voor overige functionarissen geldt

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt'

lndeling en bezoldiglngsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie

generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal ondenrijssoorten of -sectoren.

Oeze inltettiñgscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de

complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de

rechispersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de

topfunctionaris(sen). Vooi ¿e bepaling van de complexiteitspunten vena/jzen wij naar de Regeling bezoldiging

topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018

Æ
pwc

PricewaterhouseCoopers
Accôuntants N.V.
Uitsluitend voor
. -62 .-.
ldentrhcatleOoelem0en

Aantal Der 2018

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2
1

1

T
A

€ 1fi.000

vgrsle:0,1
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WI.IT-VERANTWOORDING 2OI 8

l.¡ldlnggovondtopfunctlonarlsmotdlenstbotrokklngofzondgrdlonstbetrokklng
vanaf l30 maand Yân do functlevsrvulllng

De volgendê leid¡nggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zondêr

diensttetrekking vánaf 1 Oe maand van de funct¡êvervulling ¿in in de tabel h¡eronder

opgenomen.

Loldlnggovonde toPfunctlonarls

Dienstbetrekk¡ng
Aanhef
Voorletters
Tusênvoegsel
Achtemaam

Functie(s) Algemeen
directeur

0l-01
31-12

A.

Aanvang functie
Alìoop tunctie
Omvang dienstverband (als

deeltijdfac'tor ¡n fre)

Leidinggevend topfunctionaris bÏ
andere WNTìnstelling

ls u¡erkzaam in dienstbetrekking als

topfunctionaris (geen

to€¿chthouder) bij de volgende
ândere WNT pl¡cht¡ge ¡nstelling(en)

o,%2

N.v.t.

Bozoldlglng ln vorrlaglaar {2018)

Belon¡ng plus belastbare
onkostenvergo€dlng
Báloningen betaalbaar op termÜn

Subtotaal bezoldiglng
J- Onverschuldigd betaald en nog

niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging
Aúilükend maximum vanwege
toegekende uÌÞondering

lndividueel toepassoli¡k
bezoldig¡ngsmâx¡mum

Reden waarom de overschrÜdlng al

dan niet is to€gestaan

Toellchting op de vordering wegens

onverschuld¡gde betaling

Dienstbetrekk¡ng
Functle(s)

Ja

Algemeen
d¡recteur

01-03
31-12

Mevrouw

Maas

Nee

54.951

7.976
62.927

104.562

n.v.t.

n.v.t.

0,840

37.262
5.416

75.351

Aanvang functie
Afloop tunctie
Omvãng dienstverband (als

deeltüdfac'tor ¡n fre)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Belon¡ng€n betaalbaar oP termijn

Totale bezoldiging
lndividueel toepasselijk
bezoldig¡ngsmâximum

Bovenstaandê leidinggevende topfuncfionarissen hebben geen uitkering u'egens

beëindlglng dienstveröand in 201 I ontvangen.

Bij deze leidhggevende topfunclionarissen zijn er geen overschrijdingen van het

bézoldigingsmaxlmum na cumulatie van alle bezold¡g¡ngen bI deze en and€rê wNT-

lnstell¡ngen.

Æ
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WNT-VERANTWOORDING 201 8

Leldlnggevend topfunc{lonarls zond€r dlonstbotrokklng maand 1 ' 12van do funcllevorvulllng

De volgende leidinggevend topfunctlonarissen zonder dlenstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling zÏn in de tabel hieronder

opgenomen.

De heer
G.

Baan

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achtemaam

Functie(s)
Aanvang fu nctievervulling in

verslagJaar

Afloop fu nctievervulling ¡n verslagjaar

ln

Uitgekeerde bezoldiging in

verslagjaar

Uiþekeerde bezoldiging in

versla$aar
Uitgekeerde bezoldiging gehele

tljdvak 1 t/m 12 maanden

-/- Onverschuldigd betaald en nog

niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging exclusief BTW

Reden waarom de overschrijdlng al

dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betialing

Aavang functie
Afloop tunctie
Bezoldlg¡ng vorlg verslagjaãr

Totale bezoldiglng

lndividueel toepassel¡jk
bezoldigingsmaximum

01-01

15-03

20.971

20.s71

48.645

Æ
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.

pwcVer8i6:0.1

Uúsluitend voor
¡dBltifi catiedoele inden



JðndnhgælE
ßU6 / Sbhüg &tulbk ddþ kndo¡k Þ Reddon¡

WNT.VERANTWOORDING 2OI 8

Tæzlchthoudond toPfu ncllonarlt

De vdgdde toe¿chthddcnd topluncüonarlssn djn in do tabol hl€rcnder opgenoren'

Aanhef
v@ri6ttsE
Tus*nvógsel
Adltomæm

Functocat€god€
Aavang func{o
Al@p fJncth

Bøldlglng
Subtotaal bezoldlghg
J- Onv€ßchuldlgd betaald sn nog

nlet t@gontvangen b€dEg

Totaþ bezoldiging

AÍ¡djkond ro)dmum vanwegs

to€geksds ultsondedng

lndlvlduêêl tæPæs€llik
bezoldlgingsmÐdmum
To€llchl¡ng op dG vordering wegeng

ovoE(huldlgdê bstall¡g
R6den waapm de ovetschrüdlng al

dan nlol b læg6taan

Funclb€têgorle
Aðvang funcüe
Affæp tundle
Beoldlging ln
Totab beoldlging
lndlvldueol tæP888elük
bêældlglngsrodmum

Aanhof
VærletteF
fussnvægsel
Achtomãam

Funcll€€alegoris
Ailvang functe
Aflæp tunc'tþ

Beoldlging
Sublotåal b@oldlgl¡g
-/- OnveEchuldlgd betaald en nog

ni€t tflgmtvangen bedÉg

Totalo bqzoldlglng
Alirilkond m)dmm vånw€ge

lorgokddê uÞddêdng
lndtvldue€l læpa$etjk
bezoldlgln$mxlrum
To€llchthg op de vord€ring wegêns
onveFchuldlgde betrall¡g

R€dfi Marcm do ovotschrïdlng al

dan ni€l b tægætaan

Funct¡s€tegorio
Aflvang func-üe

Alæp tunc'tle

BØldlglng ln

Totaþ bêzoldlglng
lndlv¡dued tæP488€ljk
bezoldlglngBmxlrum

D€ hs
w.E.c.J.

De hær
J.A.P,

FEnEsêô Seg6En

Vo@¡¡ts
o1-ó1

31-',12

Ud

0f-01
3'l-12

Ud
0141
31-12

hær
R.

v.d.

75(¡

759

760

D6 hs

Deel6n

G,
van

Ptuljm

l.5(x,
1.500

t_5(x'

16.050

0't-0r

1.500

r.500

1.500

'10.700

Ltd

31-12

lô.660

nv.t.

nv.t.

11.100

nv.l

¡v.t.

11.100

nv.t.

nv.l.

1'1.100

nv.t.

nv.l.

Voæittq
0l-d1
31-',t2
r.500
1.500

ud
0't-01
3'l-12
r.500
1.500

Lid

01-06
31-12

500
500

7.1A2

750
750

750

Ud
01-05
31-12

5{Ì0
500

7.142

M€vþw

Mæl-Dlktìuhen Hopotåksn Cænm-van d6 Alûtr

ud Ud

De hær
A.C.F.

ud
01-01

3C04
500

Ud
0l-01
3&0¡t

500

Mêvdw

N.

van

750
750

750

ud
01-01

31-12

tt.'t00

n.v.l.

n-v.1.

tid
0r-05
31-12

500
500

7.182 3.5'lE 3.518

Bovfistaandgtog¡chtiwdfidgtopfunc{bnafbsonhobbongænullkgrlngw€gsn8b€ålndlgiogdþnstvefbddlnæ18olvan96n.

Æ
wc

PricelvaterhouseCoopers
Accountants N.V.
ljitsluitend voor
ideltificatiedoeleinden



Jaarskmlng 20'18

43825 / Stchtng Kãthollok OndertiJs RåsNdslq þ Ræmdonk

WNT.VERANTWOORDING 2OI 8

Topfunctionarisson met oen bezoldlging van € 1.500 of mlnder

De volgende l€idinggevendo topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € l '500 of minder zijn

in de tabel hieronder opgenomen'

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achtemaam
Functie(s)
Leidinggevend topfunctionaris bij

andere WNT-instelling

ls werkzaam in dienstbetrekking als

topfunct¡onaris (geen toeichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige

instell¡ng(en)

De heer
A.C.F.

Hopstaken

Penningmeester DB

Nee

N.v.t.

Toollchtlng

Bij deze leidinggevende topfunctionaris is er geen oven¡chrijd¡ng van het bezoldigingsma{mum na cumulatie van alle bezoldigingen bij

deze en andere WNT-instell¡ngen.

Fh

-.bJlpwc
PricewaterhouseCooPers
Accoufltants N.V.

V€ßlê: 0,1

Uúsluitend voor
ldBïtifi catiedoeleinden



NIÉT IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechl€n

Er ¿jn gæn ni€t ult balaß blïksds mdlbn dlo hþr rcetd wrdfi tægslldrt

VoDllchlln$n

Do rclgonde nlst ult balans bl{ksnd€ verplldltng€n wldsn hþMdff b€goÍdlt

¡m¡rÚÛælô
eõ/sdüg ffiB ffir$i. Ùffi' ¡ Mdd

,r2.È72 19.112

vlg
Xr høhrl¡vlm

LæÞ Bedngp.r ï3,ï' B.dnr r'ürg B'dôg Errrg
pêdo.hy!ñtm 4á mriri 

= l.- -<ltrü -l'!Frt ->lFÙ = 
*l

-m 
€ 

---€ 
i ! =

I BNP Paôa8
2 DVÉP

1+2015 28-2-2021 72

2o-s-m14 29-9-2019 00 306410
512
g

0.0s5 6.1,10

303

Æ
pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.

Uitsluitend voor
identifi catiedoeleinden



ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raamsdonk, 27 iuni2019

Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk

Dagelijks bestuur,

Jasmkmlng 2018

,ß825 / Süchtng Kathollsk On&rrüs Rs8ñdffk' ts Råsmdonk

M. Zwagemakers
Lid DB

R. van der Plu'tjm

A. Maas
Directeur

A.C.F. Hopstaken
Penningmeester

Toezichthoudend orgaan,

W.E.C.J. Franssen
Voozitter

J.A.P Segeren

G. van Daalen N, van Meel-Dijkhuizen

Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
Statutaire adres Kerkstraat 33

Statutairevestigingsplaats 4944XBRaamsdonk

Æ
pwc

Pricewaterhousecoopers
¡frtountants N.V.
Uitsluitend voor
identifi catiedoeleinden

VeEl6: 0.1



Jæmkslng 2018

¿13825 / Sü.hüng Katholhk Onderui¡s Raamsdmk' l€ RearBdonk

OVERIGE GEGEVENS

Æ
PricewaterhouseCoopers
/@ountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleindenpwe

V6tslê:0.1



Jaatrekenlng 2018

¡1.3825 / Süc¡üng Kathollek Onderuijs Raamdonk, te Rôamdonk

STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statuta¡r niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

Æ
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
idS9tificatiedoeleindcnÍtwcV€E¡e;0.1



Jærek€nlng 2018

43825 / Südìüng Kathollsk Ondsrtil8 Râamsdmk,ls Raaßdonk

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Bestuursnumme[:

Contactpersoon:
Telefoon:
E-malladres:

BRIN-nummers:

Stichtlng Katholiek Ondeniv{s Raamsdonk

Kerkstraat 33,4944 XB Raamsdonk

0162-612055

dehogewaai@hetnet.nl

43825

Ad Hopstaken

0162-512055
dehogewaai@hetnet.nl

03SB De Hogê Waal
03SB Gymzaal

_fu
pwe

PricewaterhouseCoopers
¡eeountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

V€Elo: 0.1



Jsareks¡ng 2018

,13825 / Sd.hüng Kslhollok ondsilU3 Raamsdonk, to Ræmsddk

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACGOUNTANT

Pagina voor de contmleveftlaing

(beslaat x aantal pagine's)

Væi€: 0.1



Jaãækding 2018

,t3825 / Süótlno Kathollok OndoMIs Ræm3donk, tê Ræmsdonk

Pag¡na voot dè contrclevetkldñng

(beslaat x aantal Pagina's)

V*¡e: 0.1
a3



Ja¡ßkmlng 2018

43825 / süchtlng Kstholl€k Ondoilljs R¿am3donk, te Raamsdqk

Pagina voor de controleve*lañng

(beslaãt x aantãl Pagina's)

Vqßi6:0.1
u



J8âftkmlng 2018

,13825 / SìEdrüng Kathollok OndsMI! Rs¿ñ3donk, to Raãñ3donk

Pagina voor de controleve*laring

(bêslaat x aantal Pagina's)

Væio:0.1



Jaaækeñlng 2018

41825 / Sücñling Kathollek Onderwls Raamsdmk, tê Ra8ßdonk

BIJLAGEN

VeEis:0.1
66



OCW.BIJLAGE

1.2.2,2 lrllnlstodo van OCW

Bokostlglngs
Overlopende post lumpsum ,aar

Personeel

lot alOCW

2018t2015 891703

Jæmksing 20tå
¡13825 / Südltng lGthollsk Ond€r$þ Raamsdmk, t€ Raamdonk

Bedtãg
beschlkk¡ng

€

Toogorekond
t/m r.ar

602.360 250.983 208.f15 42.868

602.360 250.9€l:¡ 208.'115 42.868

B$chlkklng
(nummor

Ontvangon
t/m laar

2018

Te vo¡deren

3,t-12.2018en 20.t8

-

V€Els;0.1
67



RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

2.1 Rese|es

2.1,1,1 Algemenereserve(publlek)

Jeereksnlng 2018

43825 / Südìüng lGthollsk Ondsmils Raamsdük, ta Rssmdonk

Mutaties 2018

Resultaat Overige Stând

31-12-2018muta$es

€

-43.570

-6.032

-9.345

81 t.883

39.557

27.O14

Stand

01-01-2018

€

0100

0r09
9900

De Hoge Waai

Gymzâal

Bestuußrekening

Totaal Algemene rosente

Bestommlngsrosorves

2.1.1.2.6 Resorvo BAPO

0100 De Hoge Waai

lotaal Roservo BAPO

2,1.1.2.10 Roservenulmetlng

0100 De Hoge Wâai

Totaal Reserve nulmetlng

855.453

45.589

36.359

937.401 -58.947 478.4il

Mutaties 2018

Stand

01-01-2018

Resultaat Overige

mutaties

Stand

31-12-2018

€ €

33.812 33.812

33.812 33.812

Mutaties 2018

Stand

01-o1-2018

Resultaat Overige

mutaties

Stand

31-12-2018

€ €

5.854 -1.954 3.900

5.854 -1.S54 3.900

V€ßic: 0.'l



2.2

2.2.t

Voorzieningen

Per3oneelsvoozlenlngen

Jæækfllng 2018
¡¡:|825 / Süúüng lGtholi€k Ondeftils Raamsdok, te Rasrcdonk

Mutaties 2018

Dotatle Onttrekking Vrijval Stand

3'.t-12-2018

2,2,1.4 Voorzlenlng lub¡lea

0100 De HogeWaa¡

lotaal voozlenlng Jublloa

2.2.? Voorzlonlngen groot onderhoud

2.2.3,'1,1 VoozlenlngGobouwen

0100 De Hoge Waai

Totaal Voorzlonlng Gobouwon

Stand

01-01-2018

€

12.895

't2.895

€

6.025

6.025

€

2.798 16.122

2.758 ',t6.122

Mutaties 2018

Stand

0't-0f -2018

Dotatie Onttrekking Vrljval Stand

31-12-2018

€ € €

27.525 26.500 24.200

€

30.225

27.925 26.500 24,200 30.225

VoEl€: 0.1 69



D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OI8 PER KOSTENPLAATS

Kpl O3SB/Do Hoge Waai

2018
€ €

Jaaækenlng 201 I
¡*1825 / Sücnüng tGthollsk ondêrwijs Rååmsdøk, t€ Raâmdonk

2017
€ €

3

3.1

3.2

Baten
Rijksbijdragen OCW

Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overñeden

Overige baten

Totaal baten

962.013
13.429

113.7M

861.673
32.020
97.490

143.527

1.089.186

1.134.710

45.524

45.524

s42.503
14.396

119.314

817.976
24.468
96.687

129.681

1.076.213

1.068.812

3.5

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten *

Financiöle baton en lasten
Financiële baten

Financiële lasten

Saldo financiële baten en /asfen *

Totaal resultaat r

.(- is negatief)

7.401

6
6.1

6.2

228
2

22ô

7.627

V6Ele: 0.1
70



D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OI8 PER KOSTENPLAATS

Kpl 03SB/Gyrnzaal

2018
€ €

3 Batsn
3.2 Overheidsbijdragenen

-subsidies overige overheden
58.231

Totaal baten 58.231

4 Lasten
4.3 Huisvestingslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten *

64.263

64.263

-6.032

Jåamkdlng 2018

¿lil825 / Sücñüng l(athollêk Ond€rwï8 Rååmsdük' to Ræmdonk

2017

€ €

8.046

5.753

8.046

5.753

2.293

2.293Totaal resultaat *

.(- is negatief)

-6.032

VeEla: 0.1
71



D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OI8 PER KOSTENPLAATS

Kpl /Bestuursrekenlng

2018
€ €.

3 Baten

Jaamkslng 2ol8
¡t38251 Südìüng Kathollok o¡doruiþ Rasmsdok,lo Reaßdonk

2017

€ €

4
4.1

4.4

Lasten
Personeelslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten *

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

127

9.218

483
9.990

9.345

-9.345

10.473

-10.473

-'t0.473-9.345

VgEls:0.1
72


