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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Samenlevingsschool De Lisdodde, onderdeel van stichting 

Samenlevingsscholen. De school is een “éénpitter”. Dat betekent dat de school in 2017 

zelfstandig heeft gefunctioneerd. De school is binnen stichting Samenlevingsscholen de 

enige onderwijsvoorziening.  

De stichting Samenlevingsscholen heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het 

basisonderwijs op een neutraal bijzondere grondslag aan kinderen van 4 – 12 jaar. 

Op 1 augustus 2017 is Stichting Samenlevingsscholen bevoegd gezag geworden van 

Samenlevingsschool de Lisdodde. Deze basisschool in Wanneperveen is ontstaan uit een 

fusie van obs ’t Vonder (deel uitmakend van Stichting Op Kop) en basisschool de Wennepe 

(deel uitmakend van Stichting Accrete). Met de fusie is een duurzame onderwijsvoorziening 

voor Wanneperveen gerealiseerd, waarbij het bieden van kwalitatief goed onderwijs 

voorop staat. Een tweede pijler is de algemene toegankelijkheid met behoud van identiteit 

binnen de diversiteit van de schoolbevolking. Dit alles aansluitend bij wensen die ook 

nadrukkelijk leven onder de bevolking van Wanneperveen. 

De formele totstandkoming van de school is onder grote tijdsdruk gerealiseerd. Dat had te 

maken met de zorgvuldigheid die voorop stond, gekoppeld aan formele (juridische) 

procedures en de beoogde fusiedatum per 1-8 (wettelijke verplichting). Alle partijen en 

geledingen zijn blij en trots met het geboekte resultaat. 

De inrichting van de school in al zijn facetten was vanuit diverse werkgroepen voorbereid. 

Belangrijke thema’s waren o.a. de onderwijskwaliteit en het onderwijsconcept, de 

identiteit, de personele formatie, de huisvesting en de financiën.  

Dit eerste schooljaar staat vooral in het teken van een nadere (onderwijskundige) 

inrichting en afstemming. Dat geldt ook voor de samenwerking met de partners op het 

gebied van de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Dit 

schooljaar zal tevens in het teken staan van het voorbereiden, vaststellen en 

implementeren van beleidskeuzes die voortvloeien uit de gekozen richtingen, alsmede op 

de terreinen waarop de school ambities heeft. 

Terugblikkend constateren wij dat bijna alle ouders met hun leerlingen voor de nieuwe 

school hebben gekozen. Tevens constateren wij dat het leerlingenaantal (licht) stijgend is. 

Dat ouders en team positief staan t.o.v. de school. Dat kinderen steeds meer mixen, dat 

de groepsvorming positieve resultaten tot gevolg heeft en dat het in de klassen goed 

draait. Het dorpsgevoel is versterkt. 

Vooruitkijkend zien we een wenkend perspectief voor de Lisdodde, waarbij de 

gezamenlijke huisvesting een belangrijke speerpunt is. Zowel vanuit de tijdelijke 

huisvesting in de twee bestaande scholen, als vanuit het perspectief van nieuwbouw. Voor 

beide situaties geldt dat één voorziening cruciaal is voor een succesvol vervolg op een 

vliegende start van deze samenlevingsschool in Wanneperveen. 

Naar verwachting zal per 1-8-2018 Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn worden 

toegevoegd aan de stichting. Het betreft de samenvoeging van SBO Burgemeester 
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Voetelinkschool (nu nog behorend tot Stichting Op Kop) en SO Ambelt (nu nog 

ondergebracht bij Stichting OOZ).  

 

College van Bestuur Stichting Samenlevingsscholen 

Alberto Boon (tevens directeur-bestuurder van Stichting Op Kop) 

Jan Spanjer (tevens voorzitter College van Bestuur van Stichting Accrete) 

 

April 2018 
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Inleiding 
Stichting Samenlevingsscholen is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is in 

Giethoorn en ook kantoorhoudend is in Giethoorn. Zij is ontstaan vanuit de behoefte om in 

de kleine kernen van de gemeente Steenwijkerland het onderwijs op openbare grondslag 

en het onderwijs op Christelijke grondslag te behouden. Bij een fusie van beide scholen 

hoeft er niet voor een openbaar of een Christelijk bestuur gekozen te worden maar kan de 

fusieschool ondergebracht worden onder het neutraal bijzondere bestuur stichting 

Samenlevingsscholen. 

Binnen Passend onderwijs maakt de school deel uit van regio PO2203 

Steenwijk/Meppel/Hoogeveen 

De school is een dorpsschool, dagelijks bezoeken ruim 120 leerlingen vanuit Wanneperveen 

de school. De baten worden ontvangen op 1 BRINnummer. De school hanteert derhalve 1 

financieel verslag. In totaal zijn er op 1 augustus 2017 6 groepen basisonderwijs. De school 

kent een totaal FTE van 7,6819 ingevuld door ongeveer 15 personeelsleden. 

Op 1 augustus 2017 is de school ontstaan uit een fusie van CBS de Wennepe en OBS ’t 

Vonder. Gelijktijdig met de oprichting van de school is stichting Samenlevingsscholen 

ontstaan. De bestuurders van stichting Op Kop en stichting Accrete treden gezamenlijk op 

als bestuurder van stichting Samenlevingsscholen. 

De medezeggenschapsraad adviseert over het beleid van Samenlevingsschool De Lisdodde 

en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid.  

Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke gelden, wil de school 

transparant zijn. Daarom zullen wij jaarlijks met een inzichtelijke verslaglegging, in de 

vorm van een jaarverslag, verantwoording afleggen over de wijze waarop onze plannen 

zijn gerealiseerd en welke resultaten er zijn bereikt.  

Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en gaat over 

kalenderjaar 2017, vanaf 1 augustus. 
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Missie en visie 
Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen is een school voor ieder kind, voor elke 

richting. Leerlingen op de samenlevingsschool in Wanneperveen verwonderen, verbinden, 

verrijken en vernieuwen zich. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie bij het uitdragen 

van deze visie. 

Zij… 

- zijn wereldburgers, ze onderzoeken de wereld dichtbij (Wanneperveen) en ver weg (de 

wereld); 

- staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen in de wereld; 

- staan duurzaam in het leven, vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving; 

- leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit doen zij in 

vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit een respectvolle houding. 

Om dit te bereiken is het van belang dat leerlingen kennismaken met andere culturen en 

overtuigingen. We kijken hierbij naar wat er leeft in de school; we ‘benutten’ 

achtergronden van leerlingen in de klas. 

Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van het kind. 

We willen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, op het gebied van 

theater, muziek, presenteren, bewegen en creatieve vakken. Ook dagen we leerlingen uit 

buiten de eigen ‘comfort zone’. 

Uitgangspunten: 

- leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing; 

- geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk, moskee, synagoge of tempel) 

plaats. De school biedt hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school 

 

 

Strategisch beleid 

De missie en visie van de school worden vertaald in het Schoolplan, beschrijvende het 

meerjaren strategisch beleid. De uitgangspunten van het strategisch beleid zijn meetbaar 

en resultaatgericht. 
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Organisatie 
Het organisatieschema ziet er als volgt uit: 

Raad van toezicht  

   

 

 

 

Organogram van de school: 

Bestuur Stichting Samenlevingsscholen  

 

 

 

 

Stichting 

Samenlevingsscholen 

Directeur bestuurders 

Samenlevingsschool De 

Lisdodde 

Directie 

MR 

Toekomstige school

  

Toekomstige school 

Directeur 

LB-leerkracht met aanvul. taken 

Intern begeleider 

Rekencoördinator  Leescoördinator  coördinator 

Team Samenlevingsschool 

De Lisdodde 

Team Samenlevingsschool 

De Lisdodde 

 

Team Samenlevingsschool 

De Lisdodde 
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Samenstelling  

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende personen: 

Naam Functie 

Lidewij Gerner Vice-voorzitter 

Alex Dul Lid 

Merlijn Norder Lid 

Berto Smelt Lid 

Henk van Velthuizen Lid 

Harry de Wit Voorzitter 

 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Naam functie 

Alberto Boon Voorzitter college van bestuur 

Jan Spanjer Lid college van bestuur 

  

De directie bestaat uit: 

Naam functie 

Yvonne van Spil Directeur 

Renate Pinxterhuis LB-leerkracht met aanvullende taken 

 

De personele en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te 

Meppel 

Code goed bestuur 

Stichting Samenlevingsscholen hanteert de Code Goed Bestuur. Er is een Raad van 

Toezicht. De RvT leden zijn ook RvT lid van Stichting Op Kop respectievelijk Stichting 

Accrete. De statuten van Stichting Samenlevingsscholen zijn notarieel vastgelegd op 10 juli 

2017. 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht voert haar wettelijke taken als intern toezichthoudend orgaan 

richting de school uit. De Raad van Toezicht vergadert 4 maal per jaar, waarin o.a. de 

begroting en het jaarverslag over het boekjaar van de school worden behandeld.  
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Directeurenoverleg 

De directeur en de adjunct-directeur hebben wekelijke overleg. Het overleg is gericht op 

uitwisseling van relevante informatie, het nemen van besluiten, het vergroten van synergie 

binnen de totale organisatie en het voorbereiden van bestuursbeleid. 

De directeur heeft eens per kwartaal overleg met de directeur bestuurders. 

Horizontale verantwoording 

Verantwoording richting de ouders en personeel van de Stichting vindt plaats via de 

medezeggenschapsraad. 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen: 

Naam functie 

Mw. Mirjam Mooiweer Voorzitter (oudergeleding) 

Mw. Suzan Zandbergen Secretaris (oudergeleding) 

Dhr. Joris Vroom Lid (oudergeleding) 

Klaas-Jan Rossing Lid (oudergeleding) 

Karla Bakker Lid (personeelsgeleding) 

Liesbeth Bouhuis Lid (personeelsgeleding) 

Marlou de Boer Lid (personeelsgeleding) 

Mirjam Heidinga Lid (personeelsgeleding) 

 

Klachtenrecht 

Voor het klachtenrecht zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 

onderwijs. Onze vertrouwenspersoon is mw. Wilma van Duuren, leerkracht en Ingrid 

Hagendijk, ib’er. Het klachtenrecht staat vermeld in onze schoolgids. In 2017 zijn er geen 

klachten gemeld. 

Onderzoek en internationalisering 

Mochten er in het belang van de school onderzoek nodig zijn in welke vorm dan ook dan zal 

de school daarvoor zorgdragen. In 2017 heeft er een onderzoek vanuit de gemeente naar 

de verkeersafwikkeling rondom onze school plaatsgevonden. Dit in het kader van de 

toekomstige nieuwbouw van onze school. 

Zaken met politieke of maatschappelijk impact 

De vakbonden hebben de medewerkers in het Primair Onderwijs opgeroepen om het werk 

op 5 oktober en 12 december 2017 neer te leggen. Het bestuur van Stichting 

Samenlevingsscholen stond achter de uitgangspunten van de stakingen. 
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Verbonden partijen  

Stichting Samenlevingsscholen maakt deel uit van samenwerkingsverband Hoogeveen-

Steenwijk-Meppel (SWV 2203).  
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Personeel 
De ontwikkeling van het onderwijs vraag om personeelsleden die zich voortdurend blijven 

ontwikkelen binnen hun vakgebied. Samenlevingsschool De Lisdodde wil een goede 

werkgever zijn voor al haar werknemers.  

De directie wil hierbij uitgaan van de principes van de lerende organisatie als bouwstenen 

voor het continu werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het 

onderwijsgevend personeel binnen onze school.  

Integraal Personeelsbeleid (IPB) 

De school is druk bezig met het opzetten van dit beleid. Op 1 augustus 2006 is de Wet BIO 

(Wet op beroepen in het onderwijs) in gegaan. Deze wet bevordert dat het 

onderwijspersoneel aan een bepaalde minimum kwaliteit blijft voldoen. Het gaat dus niet 

alleen om bekwaam zijn, maar ook om bekwaam blijven. De resultaten van de 

inspanningen door de medewerker worden in een persoonlijk (digitaal)dossier vastgelegd 

en bijgehouden. 

Ontslagbeleid 

Bij ontslag of vertrekkende medewerkers neemt de school, indien noodzakelijk, afscheid 

van medewerkers met zo weinig mogelijk financiële consequenties. Mocht dit wel 

noodzakelijk zijn dan wordt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehanteerd. 

Medewerkers van Stichting Accrete en Stichting Op Kop die met ingang van 1 augustus 2017 

zijn overgaan naar de nieuwe stichting Samenlevingsscholen hebben een terugkeergarantie 

tot 1 augustus 2020. 

Competentiemanagement 

Competentie van medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de 

beoogde onderwijskwaliteit. Een belangrijk instrument daarvoor is de gesprekkencyclus 

waarin het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker is opgenomen. De 

gesprekkencyclus bestaat voor alle medewerkers uit een jaarlijks functioneringsgesprek. 

Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling krijgen minimaal 3 maal per jaar een 

tussentijds beoordelingsgesprek. Bij gebleken geschiktheid en formatieruimte kan het 

contract omgezet worden in een vast dienstverband. Bij niet gebleken geschiktheid neemt 

de school afscheid van de medewerker. Met vrijwilligers, gedetacheerd personeel en 

langdurige invalkrachten vinden jaarlijks voortgangsgesprekken plaats. Voor alle 

teamleden zijn competenties geformuleerd. Competenties en functie- en taakinhoud zijn 

voor iedere functie/taak apart beschreven. De school hanteert taakbeleid. Iedere 

medewerker bespreekt aan het einde van het schooljaar zijn inzet voor de school voor het 

volgende schooljaar met de directie. Dit wordt vanaf juni 2018 vastgelegd in Cupella. 
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Arbo 

De school heeft een contract met de Bedrijfsartsen groep afgesloten. Mw. G.M. Drent 

begeleidt intern, conform de Wet Poortwachter, de zieken. Een overzicht van het 

ziekteverzuim van de laatste 5 jaar is nog niet mogelijk omdat de school op 1 augustus 

2017 van start is gegaan. Het verzuim van 2017 ziet u hieronder. 

 

Personeelsgegevens 
Bij de Stichting is 7,6819 fte werkzaam. De 7,6819 fte zijn als volgt verdeeld per 

leeftijdscategorie.   

 

Leeftijdsgroep  

 

Aantal 

FTE 

Percentage 

v. totaal 

25 t/m 34  0,6174 8,0% 

35 t/m 44  3,6218 47,1% 

45 t/m 54  1,6841 21,9% 

55 t/m 67  1,7587 22,9% 

Totaal fte  7,6819 100% 
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Onderwijs 
De geformuleerde missie en visie dient op de eerste plaats tot uiting te komen in het 

onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt het gaat 

uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de klas/on ondersteuningsteam. 

De school organiseert voor iedere leerling onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van 

de schooolorganisatie.  

Het onderwijsaanbod ligt in alle groepen op de 4 leer- en vormingsgebieden: 

 Persoonlijke zelfredzaamheid 

 Cognitieve ontwikkeling 

 Sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling 

 Praktische vorming en maatschappelijke redzaamheid 

Wij gebruiken voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling het digitale 

leerlingvolgsysteem van Cito en voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling 

het volgsysteem Kanvas. 

Indien noodzakelijk beschrijven wij voor de leerling een ontwikkelingsperspectief. De 

school hanteert een jaarlijkse cyclus voor het plannen van het onderwijs, uitvoering van 

het onderwijs op planmatige wijze, evaluatie van de resultaten die leidt tot bijstellen van 

de planning. Dit is opgenomen in de jaarplanning voor het team. 

Op onze school worden resultaten van de kinderen in beeld gebracht in het Cito 

leerlingvolgsysteem.  

De resultaten worden besproken met de ouders. De opbrengsten zijn tevens bruikbaar om 

het functioneren van de school onder de loep te nemen. De resultaten worden anoniem 

verwerkt. Om deze gegevens goed te kunnen interpreteren en analyseren wordt gebruik 

gemaakt van schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten.  

De gegevens/analyses van deze schoolzelfevaluatie kunnen handvatten geven om het 

onderwijs op school te optimaliseren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het 

bestuur te informeren over de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs.   

Onze leerlingen hebben in dit schooljaar te maken gekregen met een grote verandering 

door de fusie van 2 scholen. Dit hebben ze goed opgepakt, de eindopbrengsten van groep 8 

zijn ruimschoots voldoende. Ook de Cito M en E toetsen laten een stabiele ontwikkeling 

zien. 
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Onze verwijzing naar het VO is volgens verwachting verlopen. Aandachtspunten voor het 

komende jaar zijn: 

- Spelling, borging methode ‘Spelling op maat’ 

- Rekenen borging methode Math 

- Begrijpend lezen blijft een aandachtspunt. 

Kortom onze onderwijsopbrengsten zijn op orde. 

Kwaliteitszorg 

2017 heeft vooral in het teken gestaan van het opstarten van de school. In 2018 zal het 

intern kwaliteitssysteem verder worden opgepakt en uitgewerkt. 
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Identiteit 
Ons onderwijs kent de neutraal bijzondere identiteit. Dit geeft richting aan onze keuzes en 

ons omgaan met de leerlingen in de school, de ouders en hoe wij als team met elkaar 

werken . Deze identiteit geeft ons een visie op mens en maatschappij. In vieringen met 

personeel en leerlingen en in ons dagelijks handelen geven wij vorm aan deze visie.  

De school stelt zich open voor leerlingen van alle gezindten.  

Uitgangspunten  

 

Deze uitgangspunten zijn een aanzet voor een verdere uitwerking in een missie/visie voor 

de nieuwe school. 

Levensbeschouwing1 

De identiteit komt op allerlei gebieden tot uiting in de school, maar heel specifiek in het 

curriculum waarin levensbeschouwelijk onderwijs centraal staat. De werkwijze die 

gekozen wordt moet passen bij de uitgangspunten van de school.  

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de 

vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van 

kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, 

vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van 

levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot 

een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit 

laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een 

                                                             

1
 Bron: SWS de Lispeltuut - http://www.lispeltuut.net/Identiteit%20Lispeltuut.pdf  
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van de bouwstenen die nodig zijn voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te 

kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting. Belangrijk zijn het vergroten van 

geestelijke rijkdom, het oog krijgen voor de rol van religie en levensbeschouwing in de 

maatschappij, de taal, de beeldende kunst en de muziek.2 

Uitgangspunten: 

 leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing; 

 geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk) plaats. De school biedt 

hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school  

 Voor de samenlevingsschool is een team nodig dat past bij de uitgangspunten van 

de school. Teamleden moeten achter de visie van de school staan: zij moeten de 

kernwaarden kunnen doorleven en uitdragen in de praktijk. Het team bestaat uit 

leerkrachten die ambitieuze doelen stellen, zij weten het maximale uit elk kind te 

halen. 

 

 

                                                             

2
 Kerndoel 38; aandacht voor geestelijke stromingen en diversiteit 
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Materiële zaken en huisvesting 

In 2017 is er niet geïnvesteerd in materiële zaken en huisvesting. De gemeente 

Steenwijkerland heeft in het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) opgenomen dat er 

in Wanneperveen nieuwbouw van de school wordt gerealiseerd tussen 2018 en 2022. De 

investeringen in huisvesting zullen daarom de komende jaren teruggebracht worden tot het 

hoogst noodzakelijke. 
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Financiën 

Omdat de Stichting bestaat vanaf 1 augustus 2017 hebben alle financiële gegevens 

betrekking op de periode augustus tot en met december.  
 

Algemene Ontwikkeling 

Het aantal leerlingen van de Stichting op 1 oktober staat in onderstaande tabel. Deze 

leerlingtelling wordt gebruikt voor de bekostiging voor het schooljaar daarop volgend.  

Teldatum Aantal leerlingen Personele Bekostiging  

01-10-2017 117 Schooljaar 2018-2019 

 

De veronderstelling is dat de school qua leerlingenaantal de komende jaren licht zal gaan 

stijgen de komende 4 jaar.  

 

Vermogenspositie 

 signaleringswaarde 2017 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,71 

Solvabiliteit 2 < 30% 46,3% 

Weerstandsvermogen < 5% 39,9% 

Rentabiliteit < - 10% 15% 

 

Met een liquiditeitsratio van 1,71 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen  

voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen.  

Met een solvabiliteitsratio van 46,3% is het eigen vermogen plus voorzieningen voldoende 

om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te 

voldoen.  

Wordt het eigen vermogen verminderd met het in de vaste activa vastgelegde vermogen en 

gedeeld door de totale baten van 2017, dan blijft voor tegenvallers een vrij beschikbaar 

weerstandsvermogen over van 39,9% 

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van de organisatie met 

elkaar in evenwicht zijn. Bij een positieve waarde is er spraken van een positief 

exploitatieresultaat, bij een negatieve waarde is er dus sprake van een negatief 

exploitatieresultaat. Bij De Stichting Samenlevingsscholen is er sprake van een positief 

exploitatieresultaat. 
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Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de Stichting er financieel gezien er goed 

voor staat en in voldoende mate in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te 

vangen.  

 

Exploitatieresultaat 

BATEN Realisatie 

2017 

Rijksbijdrage OC en W 360.431 

Overige 

Overheidsbijdragen 

2.957 

Overige Baten 9.368 

Totale Baten 372.756 

 

LASTEN Realisatie 

2017 

Personele Lasten 261.142 

Afschrijvingslasten 2.554 

Huisvestingslasten 11.949 

Overige Lasten 42.185 

Totale lasten 317.829 

 

RESULTAAT Realisatie 

2017 

Rente baten - 

Netto Exploitatie 

resultaat 

54.927 

 

De Stichting heeft het kalenderjaar 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat 

van € 54.927. Het resultaat gaat naar de reserve, welke uitsluitend kan worden aangewend 

voor onderwijskundige doeleinden. 
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Baten 

De rijksbekostiging bestaat uit de personele en materiële bekostiging. Daarnaast komt er 

geld binnen voor personeel en arbeidsmarkt beleid en de presatiebox. Door het ministerie 

zijn bij de start van de Stichting op 1 augustus fouten gemaakt in de bekostiging. Er is pas 

in november geld ontvangen bij de Stichting, daarvoor is geld overgemaakt naar de 

besturen waar de twee scholen deel vanuit maakten voor de fusie. Er zijn gelden binnen 

gekomen van het vervangingsfonds en participatiefonds inzake correctienota’s.  

 

Lasten 

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit personele lasten. Er worden daarnaast nog mensen 

ingeleend, het gaat om de Ib-er, een administratieve kracht en een leerkracht.  

De huisvestingslasten bestaan uit lasten voor energie, schoonmaak onderhoud en 

beveiliging. De school is gehuisvest in twee gebouwen. Dat betekent dus ook dubbele 

huisvestingslasten. Daardoor liggen zijn deze kosten verhoudingsgewijs erg hoog. De 

verwachting is dat de school op termijn naar 1 schoolgebouw zal gaan.  

Onder de post overige laten vallen oa kosten voor leermiddelen, ICT, kosten tlv subsidies 

en het administratiekantoor. Er zijn reguliere kosten gemaakt voor verbruiksmiddelen, ict 

leermiddelen, licenties en onderhoudscontracten.  
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Treasury 
Treasurybeleid en doelstelling 

Het primaire doel van Stichting Samenlevingsscholen is het verzorgen van onderwijs, een 

en ander vastgelegd in de statuten van de stichting. Als gevolg hiervan is het financieren 

en beleggen ondergeschikt en dienend aan het primaire doel. Het algehele doel van de 

treasuryfunctie bij de Stichting is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie 

waarborgt. Dit wordt in de volgende doelen en voorwaarden gesplitst: 

•  liquiditeit op korte en lange termijn; 

•  liquideerbare en risicomijdende beleggingen; 

•  kosteneffectief betalingsverkeer; 

•  beheersing van renterisico’s; 

•  het waar nodig op verantwoorde wijze aantrekken van aanvullende financiële middelen . 

De gelden staan op reguliere betaalrekeningen en zijn direct opeisbaar. 

Plaats binnen de organisatie 

Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door 

de Raad van Toezicht. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de totale uitvoering 

van het treasurybeleid.  

Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het 

beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie.  
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Toekomstige ontwikkelingen 
Onderstaande tabel geeft de personele verwachtingen en de ontwikkeling van het 

leerlingaantal voor de komende jaren weer. De personele inzet zal naar verwachting de 

komende jaren een constant beeld laten zien. Er wordt voor de komende jaren een stijging 

voorzien van het aantal leerlingen. Er is een grote groep jonge gezinnen in Wanneperveen 

en daardoor een geboortegolf in de laatste twee jaren. De stijging van het aantal 

leerlingen kan worden opgevangen in de huidige groepen.  

Kengetal 2017 2018 2019 2020 2021 

Personele bezetting (excl 

inleen): 

- Bestuur/management 

- Personeel primair proces 

- Ondersteunend 

personeel 

 

 

 

1 

6,3758 

0,3061 

 

 

1 

6,9425 

0,6821 

 

 

1 

6,6985 

0,6821 

 

 

 

1 

6,6985 

0,6821 

 

 

1 

6,6985 

0,6821 

Leerlingaantallen 117 123 137 133 136 

 

 

Op basis van de meerjarenbegroting volgt hier de geprognosticeerde balans voor de 

komende 4 jaar. 

Balansprognose Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Activa

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

materiele vaste activa 33.400 €                 74.426 €                 112.547 €               121.878 €               109.488 €               

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

Totaal vaste activa 33.400 €                 74.426 €                 112.547 €               121.878 €               109.488 €               

voorraden - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             

vorderingen 83.793 €                 88.553 €                 90.981 €                 97.600 €                 97.501 €                 

effecten - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             

liquide middelen 287.562 €               554.336 €               694.635 €               889.931 €               1.118.319 €           

Totaal vlottende activa 371.355 €               642.889 €               785.616 €               987.531 €               1.215.820 €           

Totaal Activa 404.755 €               717.315 €               898.163 €               1.109.409 €           1.325.308 €           

Passiva

algemene reserve 182.196 €               319.277 €               485.560 €               675.736 €               886.668 €               

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

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

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

Totaal eigen vermogen 182.196 €               319.277 €               485.560 €               675.736 €               886.668 €               

voorzieningen 5.061 €                    11.061 €                 17.061 €                 23.061 €                 29.061 €                 

langlopende schulden - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             

kortlopende schulden 217.498 €               386.977 €               395.542 €               410.612 €               409.579 €               

Totaal overige passiva 222.559 €               398.038 €               412.603 €               433.673 €               438.640 €               

Totaal Passiva 404.755 €               717.315 €               898.163 €               1.109.409 €           1.325.308 €            

 



 22 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa (lesmethoden, computers, meubilair etc)  is 

afhankelijk van de investeringen en de afschrijvingen. Er wordt vanwege de investeringen in 

ICT en inventaris meer geïnvesteerd dan afgeschreven, daarom stijgt de waarde van de 

aanwezige activa. 

De vorderingen worden verondersteld te variëren met de baten. Een belangrijke post hierin is 

de vordering per 31-12 op het ministerie. 

Bij de passiva wordt het eigen vermogen beïnvloed door het jaarlijkse exploitatieresultaat. 

Zichtbaar is dat het eigen vermogen toeneemt door begrote positieve resultaten en afneemt 

door begrote negatieve resultaten. De jubileumvoorziening wordt jaarlijks verhoogd met de 

dotatie. De jaarlijkse uitgaven worden weer in mindering gebracht op de voorziening.  

De kortlopende schulden zijn afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van de lasten. Een 

belangrijke post hierin is de schuld per 31-12 aan de belastingdienst, de pensioenmaatschappij 

en de rechten van de medewerkers op vakantiegeld. 

Hieronder volgt de meerjaren staat van baten en lasten.  

Staat van Baten en Lasten Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Baten

Rijksbijdrage 360.431 €           835.031 €           859.428 €           896.765 €           918.391 €           

Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.957 €                3.000 €                2.000 €                - €                         - €                         

Overige baten 9.368 €                - €                         - €                         - €                         - €                         

Totaal Baten 372.756 €           838.031 €           861.428 €           896.765 €           918.391 €           

Lasten

Personeelslasten 261.142 €           596.176 €           584.766 €           589.520 €           587.169 €           

Afschrijvingen 2.554 €                3.774 €                10.179 €              16.669 €              19.890 €              

Huisvestingslasten 11.949 €              42.700 €              40.700 €              40.400 €              40.400 €              

Overige lasten 42.185 €              58.300 €              59.500 €              60.000 €              60.000 €              

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

Totaal Lasten 317.830 €           700.950 €           695.145 €           706.589 €           707.459 €           

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 54.926 €              137.081 €           166.283 €           190.176 €           210.932 €           

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

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

Totaal resultaat 54.926 €              137.081 €           166.283 €           190.176 €           210.932 €            

De realisatie van 2017 bestaat uit 5 maanden vanaf 2018 betreft het boekjaren. In de 

begroting is de aanname gedaan dat de school in 2020 over kan gaan naar een nieuwe 

danwel aangepast gebouw. Hierdoor zullen de huisvestingslasten lager uit gaan komen.   

Zoals eerder opgemerkt verwachten we een licht stijgend leerlingaantal. De stijging van de 

rijksbijdrage OC en W komt door de stijging van het aantal ll.  
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Hieronder volgt de liquiditeitsprognose:  

Kasstroom Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 137.081 €           166.283 €           190.176 €           210.932 €           

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 3.774 €                10.179 €              16.669 €              19.890 €              

- - mutaties voorzieningen 6.000 €                6.000 €                6.000 €                6.000 €                

- - overige mutaties EV - €                         - €                         - €                         - €                         

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 4.760- €                2.428- €                6.619- €                99 €                      

- - kortlopende schulden 169.479 €           8.565 €                15.070 €              1.033- €                

Ontvangen interest - €                         - €                         - €                         - €                         

Betaalde interest - €                         - €                         - €                         - €                         

Buitengewoon resultaat - €                         - €                         - €                         - €                         

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 311.574 €           188.599 €           221.296 €           235.888 €           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

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

(Des)investeringen materiële vaste activa 44.800- €              48.300- €              26.000- €              7.500- €                

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

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 44.800- €              48.300- €              26.000- €              7.500- €                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden - €                         - €                         - €                         - €                         

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

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 287.563 €           554.337 €           694.636 €           889.932 €           

Mutaties liquide middelen 266.774 €           140.299 €           195.296 €           228.388 €           

Eindstand liquide middelen 554.337 €           694.636 €           889.932 €           1.118.320 €         

 

Risicobeheersings- en controlesysteem: 

De Lisdodde opereert in een dynamische en complexe omgeving en dit brengt ook risico’s 

met zich mee. Door de veranderingen in de onderwijsomgeving moeten we enerzijds goed 

sturen en beheersen, anderzijds moeten we zorgen voor adequaat toezicht en transparante 

verantwoording. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de 

managementrapportage, en behelst alle beleidsterreinen zoals financiën personeel en 

onderwijskunde. Als controle systeem geldt onder andere het 

managementinformatiesysteem (MIS) Tobias van het Onderwijsbureau Meppel. Daarmee 

beschikt de school over een zeer uitgebreid en veelzijdig MIS waarmee onder andere de 

financiële en personele ontwikkelingen op alle niveaus van de organisatie eenvoudig te 

volgen zijn. Hetzelfde geldt voor het personeelsinstrument Onderwijsbureau Self Service 

(OSS).  

De managementrapportages en het jaarverslag zijn een inhoudelijke aanvulling op de meer 

zakelijke informatie vanuit het MIS.  
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Risico’s en onzekerheden: 

Voortdurend nieuwe ontwikkelingen en veranderende keuzes vanuit het Ministerie van 

Onderwijs en het kabinet zorgen ervoor dat deze éénpitter rekening moet houden met 

financiële gevolgen van deze keuzes. De mogelijk nieuwe ziektewet met daarin 

verantwoordelijkheden voor oud-werkgevers, de gevolgen van de nieuwe cao en het 

mogelijk verdwijnen van het Participatiefonds zijn hiervan voorbeelden.  

We beschikken over betrouwbare cijfers met betrekking tot personeelsverloop en 

personeelsopbouw.  

Elk jaar met het opstellen van de meerjaren begroting wordt bekeken of de kosten van de 

formatie nog passen bij de inkomsten. Indien nodig kan tijdig worden bijgestuurd.  

Met betrekking tot huisvesting kan worden opgemerkt dat de school voldoet aan de 

minimale eisen. Opgemerkt moet wel worden dat de vergoedingen voor energie, 

schoonmaak en het onderhoud van gebouwen onvoldoende zijn om de kosten te dekken.  
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Verslag Raad van Toezicht 
Stichting Samenlevingsscholen is opgericht op 10 juli 2017.Deze stichting is sinds 1 

augustus 2017 het bevoegd gezag van Samenlevingsschool de Lisdodde. 

De uitgangspunten voor de samenlevingsschool zijn:  

a. Vanuit openbaar en algemeen bijzonder onderwijs is er principiële 

gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke 

achtergrond van ouders, leerling en personeelsleden. 

b. Voor het christelijk onderwijs is de Bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het 

omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle 

ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng. 

c. De samenlevingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen 

toegankelijk. 

d. De samenlevingsschool baseert haar activiteiten op waarden en normen die 

voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke overtuigingen.  

e. De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het 

pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van 

de school. 

f. Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen 

overtuiging en handelen. Het uit zich door het omgaan met elkaar, het 

pedagogisch handelen en het onderwijs. 

De stichting heeft de vereiste scheiding van bestuur en toezicht ingericht via een Raad van 

Toezicht en een College van Bestuur. Met dit beknopte jaarverslag legt de Raad van 

Toezicht verantwoording af over haar inzet en uitvoering van taken. Het betreft hier de 

periode van 1 augustus 2017 t/m 31 december 2017. 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden: 

 Uit de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Op Kop: 

o Mevr. L. Gerner; 

o Mevr. M. Norder; 

o Dhr. A. Dul. 

 Uit de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Accrete: 

o Dhr. H. de Wit; 

o Dhr. B. Smelt; 

o Dhr. H. van Veldhuizen. 
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Gezien de omvang van de stichting heeft de Raad van Toezicht besloten om geen aparte 

commissies in te stellen.  

Verslaglegging 

In 2017 is de Raad één keer bij elkaar geweest. De vervolgvergaderingen vonden plaats in 

het boekjaar 2018. Bespreek- en of beslispunten waren: 

 Benoeming College van Bestuur; 

 Rooster van Aftreden; 

 Onkostenvergoeding Raad van Toezicht; 

 Bestuurskosten; 

 Begroting 2018; 

 Aanstelling Accountant; 

 Kennismaking directeur van de school; 

 Tussen de twee schoolbesturen die samen het bestuur vormen van Stichting 

Samenlevingsscholen wordt niet geconsolideerd; 

 Code “Goed Bestuur” als richtlijn voor functioneren; 

 Toevoeging Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn; 

 Stand van zaken m.b.t. identiteit en huisvesting. De Raad heeft twee 

vertegenwoordigers aangewezen die in gesprek gaan met de identiteitscommissie 

van de school. 

Toekomst 

Het schooljaar 2017-2018 wordt gezien als een startjaar. Dat geldt min of meer voor alle 

geledingen binnen de stichting. De Raad van Toezicht verwacht dat kaders voor beleid, 

(financiële) processen alsmede procedures de komende tijd helder(der) worden. De eerste 

maanden van 2017 (sinds 1 augustus 2017) geven vertrouwen voor een positieve toekomst 

met kwalitatief goede scholen in een organisatie waarin de Raad van Toezicht haar taken 

en bevoegdheden op een adequate manier kan uitvoeren.  

 

 

 

Namens de Raad van Toezicht Harry de Wit (voorzitter) 

April 2018 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2017

Rentabiliteit 15%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 1,71

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 45,0%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 46,3%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 39,9%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 7,68

Personeelskosten per FTE 34.003
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A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 33.400 -

Totaal vaste activa 33.400 -

1.5 Vorderingen 83.793 127.269

1.7 Liquide middelen 287.562 -

Totaal vlottende activa 371.355 127.269

Totaal activa 404.755 127.269

31 december 2017 1 augustus 2017
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 182.196 127.269

2.2 Voorzieningen 5.061 -

2.4 Kortlopende schulden 217.498 -

Totaal passiva 404.755 127.269

31 december 2017 1 augustus 2017
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting*

2017 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 360.431 -

3.2 Overige overheidsbijdragen 2.957 -

3.5 Overige baten 9.368 -

Totaal baten 372.756 -

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 261.142 -

4.2 Afschrijvingen 2.554 -

4.3 Huisvestingslasten 11.949 -

4.4 Overige lasten 42.185 -

Totaal lasten 317.829 -

Saldo baten en lasten 54.927 -

Netto resultaat 54.927 -

* Er is voor het jaar 2017 geen begroting opgesteld. Wel is er

voor 2018 t/m 2020 een meerjaren begroting opgesteld. Deze

is opgenomen in het bestuursverslag.
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 54.927

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 2.554

- Mutaties voorzieningen 5.061

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 43.476

- Kortlopende schulden 217.498

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 323.516

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 323.516

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 35.954-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 35.954-

Mutatie liquide middelen 287.562

Beginstand liquide middelen -

Mutatie liquide middelen 287.562

Eindstand liquide middelen 287.562
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Samenlevingsscholen bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide

uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Oprichting bestuur per 1-8-2017

De Stichting Samenlevingsscholen is per 1-8-2017 opgericht. Hierdoor wordt er in deze jaarrekening alleen

verantwoording afgelegd over de periode 1-8-2017 tot en met 31-12-2017.

Er zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

-ICT 25% en 20% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 5% en 13% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de

nominale waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van

vorderingen.

Pagina 3442788 Jaarrekening 2017



Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de

verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 101,5% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschafwaarde

per 1 augustus

2017

Afschrijvingen

tot en met 1

augustus 2017

Boekwaarde

per 1 augustus

2017

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.2 Inventaris en

apparatuur - - - 34.852 - 2.519- - 34.852 2.519- 32.333

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen - - - 1.102 - 35- - 1.102 35- 1.067

Materiële

vaste activa - - - 35.954 - 2.554- - 35.954 2.554- 33.400

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

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

Vanuit stichtingen Op Kop en Accrete is wegens de afsplitsing activa overgenomen om niet, met een geschatte waarde van € 37.000.

Dit heeft geen waarde op de balans, maar wordt volledigheidshalve hier tekstueel toegelicht.
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1.5 Vorderingen

1.5.2 Vorderingen OCW 64.961 -

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Overige overlopende activa 17.745 127.269

Vervangingsfonds 1.087 -

1.5.8 Overlopende activa 18.832 127.269

Totaal Vorderingen 83.793 127.269

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 287.562 -

287.562 -

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 1 augustus

2017

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2017

2.1.1 Algemene reserve 127.269 54.927 - 182.196

127.269 54.927 - 182.196

Mutaties 2017

31 december 2017 1 augustus 2017

31 december 2017 1 augustus 2017
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017

Boekwaarde

per 1 augustus

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel - 5.061 - - 5.061 - 5.061

Jubilea - 5.061 - - 5.061 - 5.061

- 5.061 - - 5.061 - 5.061

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 35.013 -

2.4.7.1 Loonheffing 14.110 -

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 7.553 -

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 21.663 -

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 6.153 -

2.4.9 Overige kortlopende schulden 564 -

-
2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 94.690 -

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 12.504 -

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 46.912 -

2.4.10 Totaal overlopende passiva 154.105 -

Totaal kortlopende schulden 217.498 -

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2017 1 augustus 2017
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

Schoonmaak

GOM Schoonhouden BV verzorgt het schoonmaken en glasbewassing van de school. De jaarlijkse kosten

zullen naar verwachting ongeveer € 12.120 bedragen.

Energiekosten

De jaarlijkse kosten gas van Fenor Energie zullen naar verwachting ongeveer € 8.200 bedragen.

De kosten elektra van Fenor Energie zullen naar verwachting ongeveer € 5.400 per jaar bedragen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

N.v.t. - -

- -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

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

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

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

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie

2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 337.700

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 9.008

Totaal rijksbijdragen via OCW 346.708

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 13.723

Totaal rijksbijdragen 360.431

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie

2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 361

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 2.596

2.957

3.5 Overige baten

Realisatie

2017

3.5.5 Ouderbijdragen 1.759

3.5.6 Overig 7.610

9.368
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4.1 Personele lasten

Realisatie

2017

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 163.989

4.1.1.2 Sociale lasten 34.482

4.1.1.3 Pensioenlasten 22.223

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 220.694

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 5.061

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 26.675

4.1.2.3 Overig 7.806

4.1.2.4 Scholing/opleiding 2.232

4.1.2 Overige personele lasten 41.774

4.1.3 Af: Uitkeringen 1.325-

261.142

Realisatie

2017

7,68

4.2 Afschrijvingen

Realisatie

2017

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 2.519

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 35

2.554

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie

2017

4.3.3 Onderhoud 721

4.3.4 Water en energie 4.506

4.3.5 Schoonmaakkosten 5.773

4.3.8 Overige huisvestingslasten 948

11.949

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie

2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 21.297

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 614

4.4.2.2 Leermiddelen 7.959

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 8.573

4.4.4 Overig 12.315

42.185

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.420

Accountantslasten 2.420

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen-Steenwijk-Meppel Stichting Gemeente Hoogeveen 4

Stg Op Kop Openbaar Primair Onderwijs Stichting Gemeente Steenwijkerland 4

Stichting PCO Accrete Stichting Gemeente Zwartewaterland 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 (bedragen in €)

Naam A.R. Boon J.A. Spanjer

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB

Kalenderjaar 2017 2016 2017 2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar

(aanvang-einde) 1/8-31/12 1/8-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in

het kalenderjaar 5 5

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief dat geldt voor het

kalenderjaar 176 175 176 175

Individueel toepasselijk maximum voor

betreffende periode 122.500 122.500

Individueel toepasselijk maximum gehele

periode kalendermaand 1 t/m 12 122.500 122.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum

uurtarief j/n, €.. j, € 40 j, € 40

Bezoldiging in de betreffende periode 1.598 1.598

Totale bezoldiging gehele periode

kalendermaand 1 t/m 12 1.598 1.598

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 1.598 1.598

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

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

De hierboven weergegeven bezoldigingen worden overgemaakt aan Stichting Op Kop en Stichting Accrete.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

H. de Wit Voorzitter RvT

L. Gerner RvT

M. Norder Lid RvT

A. Dul Lid RvT

B. Smelt Lid RvT

H. van Veldhuizen Lid RvT

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 107.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Samenlevingsscholen van toepassing is.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

54.927€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur:

- A.R. Boon

- J.A. Spanjer

Raad van Toezicht:

- H. de Wit

- L. Gerner

- M. Norder

- A. Dul

- B. Smelt

- H. van Veldhuizen
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 42788

Naam instelling Stichting Samenlevingsscholen

KvK-nummer 69193266

Statutaire zetel Giethoorn

Adres Veneweg 67

Postadres -

Postcode 7946 LE

Plaats Wanneperveen

Telefoon 0522-281202

E-mailadres directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Website n.v.t.

Contactpersoon Yvonne van Spil

Telefoon 0522-281202

E-mailadres directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl

BRIN-nummers 04LJ De Lisdodde
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Overige gegevens

Controleverklaring
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