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‘wij maken alles, onzelf’ – Frank Kuhlman  
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Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag van de Jenapleinschool voor het jaar 2018. We leggen hierin als bestuur 
verantwoording af voor het reilen van onze school in het voorbije jaar, voor iedereen die er 
belangstelling voor heeft.  
 
We zijn benieuwd wat u van het jaarverslag vindt. Reacties zien we graag: bestuur@jenapleinschool.nl  
 
Namens het schoolbestuur, 
Thomas van der Staak 
Voorzitter 
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Deel A: Algemeen deel 

1 Bestuursverslag 
 

1.1 Organisatiegegevens    

 

Jenapleinschool 

Adres:    Enkstraat 69 

Postcode:   8012 VA Zwolle 

Telefoonnummer:  038 4228240 

Email:    jenaplein@jenapleinschool.nl 

Website   www.jenapleinschool.nl 

Bestuursnummer:  41626 

Brinnummer:   15 XK 

Interim-directeur:   Ilse van Hal 

 

1.2 Organisatie  
 
De Stichting Jenapleinschool is een onderwijsorganisatie en statutair gevestigd in Zwolle. De stichting 
bestaat uit één school voor primair onderwijs. Wij werken vanuit het Jenaplanconcept. 
De Jenapleinschool staat aan het Assendorperplein in een vooroorlogse centrumwijk van Zwolle. De 
naam ‘Jenaplein’ is een samenvoeging van beide.  
Onze school werkt samen in het Samenwerkingsverband 2305, deelverband De Stroming en is lid van de 
Nederlandse Jenaplanvereniging (het NJPV), participeert als actief deelnemer in regioverband met 
andere Jenaplanscholen. Er wordt samengewerkt om het gedachtengoed van Peter Petersen uit te 
dragen en Jenaplanonderwijs vanuit visie verder gestalte te geven. De Jenapleinschool is een door het 
NJPV erkende Jenaplanschool. 
 
Bijzonder neutraal 
De grondslag van de Jenapleinschool is bijzonder neutraal. De school is ruim 30 jaar geleden door ouders 
opgericht. ‘Bijzonder’ wil zeggen dat deze school nooit rechtstreeks onder de gemeente heeft gevallen, 
maar een eigen schoolbestuur heeft. ‘Neutraal’ wil zeggen dat onze school zich richt op een diversiteit 
aan (geloofs)overtuigingen en leefwijzen. Bij ons is iedereen welkom! Wij willen dat onze kinderen elkaar 
en elkaars leefwijze (leren) begrijpen. 
 
Doelstelling 
De Jenapleinschool is een leefwerkgemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders. Wij zijn gericht 
op de ontwikkeling van kinderen, waardoor zij toegerust zijn om een sociaal bewuste, actieve, 
individuele bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
De Jenapleinschool is een professionele organisatie waar; 

 Kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen; 

 Kinderen, medewerkers en ouders trots op zijn;  

 Kinderen, medewerkers en ouders worden gewaardeerd; 
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 Kinderen, medewerkers en ouders zich onderscheiden door actieve betrokkenheid op elkaar en 
de omgeving; 

 Kinderen, medewerkers en ouders zich onderscheiden door bereidheid tot samenwerking;  

 Kinderen worden voorbereid op het vervolgonderwijs op individueel maximaal haalbare per 
kind; 

 Kinderen, medewerkers en ouders de uitgangspunten onderschrijven van het jenaplanonderwijs 
en dit ondersteunen. 

 

1.3 Visie 
 
Wij zijn een inspirerende school voor kinderen, medewerkers en ouders en onze omgeving. Dat geeft 
energie en betrokkenheid en het houdt ons nieuwsgierig en in beweging. Dit is vooral zichtbaar in 
vieringen en tijdens gesprekken. Wij maken gebruik van kwaliteiten van kinderen, van ouders, van 
medewerkers en deskundigen. Zo geven wij meer inhoud en betekenis aan het onderwijs en maken wij 
van elke dag een geïnspireerde dag. 
 
Onze school is een jenaplanschool. Wij spreken, spelen, werken en vieren vanuit het concept 
Jenaplanonderwijs dat is ontwikkeld door Peter Petersen in de periode 1920-1950. Het jenaplanconcept 
is een concept waarin relaties centraal staan: de relatie van het kind met zichzelf, de relatie van het kind 
met de ander en het andere, de relatie van het kind met de wereld. Dat houdt in dat naast de cognitieve 
(kennis verwervende) ontwikkeling van het kind de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Het 
Jenaplanconcept is een sociaal pedagogisch en didactisch concept waarbij het welzijn van het kind 
centraal staat. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren. Hierbij gaat het om 
participatie van kinderen en ouders (als volwaardige partners) in de vormgeving van schoolleven en 
onderwijs, om het leren van en met elkaar (coöperatief leren) en het zorgen voor elkaar (helpen), samen 
spreken, -spelen, -beslissen, -vieren, het delen van vreugde en verdriet, democratisch (sociocratisch) 
leren handelen en denken.  
 
De Jenapleinschool is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Bovenstaande missie willen 
we realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te werken vanuit de twintig basisprincipes 
en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs.  
 
De 20 basisprincipes 
 
Het jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept. De theorie en de praktijk komen daarin samen.  
De twintig basisprincipes van het jenaplan geven antwoord op de vraag: “Waarom doen we wat we 
doen, zoals we het doen?”.  
De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor het denken en handelen over de 
ontwikkeling van Jenaplanscholen. Op de website (www.jenaplein.nl) kunt u meer lezen over de 20 
basisprincipes. 
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12 kwaliteitskenmerken 
 
De afgelopen jaren ontstond in toenemende mate bij de NJPV en bij Jenaplanscholen behoefte om 
gezamenlijke en concrete kenmerken van het Jenaplanonderwijs te benoemen. Een denktank van 
mensen uit het veld heeft zich vervolgens als doel gesteld om, naast de basisprincipes en de 
kwaliteitscriteria, een aantal specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken van Jenaplanscholen te 
formuleren.  
 
Om zowel vanuit de praktijk als de opleiding inbreng te hebben, maakten stamgroepleiders, directeuren 
en opleiders deel uit van de denktank. De denktank formuleerde dat relaties de essentie van het 
Jenaplanonderwijs zijn, te weten: relatie met jezelf, met de ander en het andere en met de wereld om je 
heen. Zo kwamen zij tot twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als 
zij een erkende Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere 
(vernieuwings)scholen, deze moeten erkennen, onderschrijven en in de praktijk vormgeven.  
 
Organisatiekernwaarden 
 
Het team heeft de volgende organisatiekernwaarden benoemd: 

 Inspiratie 

 Groei/ontwikkeling 

 Betrokkenheid 

 Samenwerken 

 Speelsheid 

 Kwaliteit 
De organisatiewaarden zijn beschreven en onderverdeeld in wat die keuzes concreet betekenen als we 
spreken over kinderen, over medewerkers, over ouders, over de omgang met materiaal, met onze 
omgeving en met ontwikkeling in brede zin van het woord.  
 
In het afgelopen jaar heeft het team de visie opnieuw onder de loep genomen met als doel de visie af te 
stemmen, op te frissen en verstevigen en daarmee onze visie op leren te voelen en voeden vanuit de 
praktijk. 
 
 

1.4 Omgevingskenmerken 
 
Omgeving 
Assendorp is een gezellige wijk. De school is al net zo karakteristiek als het Assendorperplein, levendig 
middelpunt van de wijk. Op het openbare plein wordt onder- en na schooltijden en tijdens weekenden 
veel gespeeld door kinderen uit de buurt. Het plein is op zon- en feestdagen vaak een ontmoetingsplek 
voor de gehele wijk. De conciërge ziet dagelijks toe op een nette schoolomgeving en onderhoudt 
daarover contacten met de beheerder van het naastgelegen wijkcentrum.  
 
Kinderen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om op onze school te zijn en we stellen alles in het 
werk om aan hun basisbehoeften (een veilige omgeving, autonomie, competentie en relatie) te voldoen. 
De kinderen zijn trots op onze school en gaan met plezier naar school. De kinderen vallen momenteel 
allen in de wegingscategorie 1,0, of van een enkeling is het niet bekend. 
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De kind-populatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken: 

 De verhouding jongens meisjes is nagenoeg gelijk; 

 Voornamelijk autochtonen kinderen; 

 Enkele kinderen zijn geadopteerd; 

 Ouders zijn over het algemeen hoog opgeleid 

 Veel kinderen nemen actief deel aan het verenigingsleven; 

 De spreektaal is ABN;  

 Het voedingsgebied is voornamelijk de schoolwijk Assendorp Zwolle en directe omgeving. 
 
Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij verder moeten kijken dan onze wijk groot is. Wereldoriëntatie 
is immers het hart van ons onderwijs.  
De kinderen bij ons op school zijn vooral een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking in het 
levendige stadsdeel Assendorp en omgeving. Ouders kiezen bewust voor jenaplanonderwijs, zijn heel 
betrokken en hebben hoge verwachtingen van de school. Een reden voor ouders om te kiezen voor de 
Jenapleinschool is, dat onze school bekend staat als  een sterk pedagogische school en veel aandacht 
heeft voor de sociale veiligheid van de kinderen en weinig pestgedrag kent.  
Daarnaast vinden veel ouders ons concept een antwoord op vragen van deze tijd, bijvoorbeeld hoe kan 
een school bijdrage aan een brede persoonlijke ontwikkeling? 
In het afgelopen jaar is het onderwerp ouderbetrokkenheid op de kaart gezet vanuit de gedachte dat de 
context van onze school (zie hierboven beschreven punten) aanleiding geeft om ouders nog meer te 
gaan betrekken op de inhoud van ons onderwijs. 
Een voorbeeld van het betrekken van ouders zijn de diverse avonden die we belegd hebben met ouders; 
panelavond (waar ouders komen brengen in plaats van halen, koffieochtenden (waar op informele wijze 
met ouders over allerlei lopende zaken wordt gesproken)  en stamgroepavonden. Tijdens deze laatste 
avond zijn ouders meer dan voorheen over de inhoud van ons onderwijs geïnformeerd.  
 
In 2017 is de methode KIVA ingevoerd, omdat deze naadloos aansluit bij onze pedagogische visie. Wij 
werken in stamgroepen, deze methode richt zich ook op de groep. 
 
De gezinssamenstelling van de schoolpopulatie is divers; traditionele gezinnen, gescheiden gezinnen, 
eenoudergezinnen, gezinnen met twee vaders of twee moeders of samengestelde gezinnen. De school 
vindt extra aandacht en inzet voor maatschappelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van wezenlijk 
belang voor de verdere persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. 
 
Het sociaal wijkteam heeft een vaste plek gekregen binnen de school in de persoon van de 
schoolmaatschappelijk werkster. Zij is de verbinding naar meer specialistische zorg. 
 
Ouders  
De Jenapleinschool is in 1986 opgericht door een aantal enthousiaste ouders uit de wijk Assendorp. Dat 
zegt veel over de nog steeds hoge ouderbetrokkenheid. De meeste ouders zijn woonachtig in Assendorp, 
veel van hen zijn zelfstandige ondernemer. Onze ouders worden weleens beschreven in termen van 
‘betrokken ouders’, ‘artistiek’, ‘kunstzinnig’, ‘creatief’, ‘positief kritisch’ en ‘bewuste ouders die gaan 
voor mens, wereld en milieu’.  
 
De school stimuleert ouders bij veel activiteiten aanwezig te zijn, om betrokken te blijven bij het 
schoolleven van het kind. We zijn een gemeenschap met kinderen, ouders en teamleden. De 
ouderparticipatie op school is vooral merkbaar door de deelname van ouders aan diverse (werk)groepen 
zoals de kampgroep, door hulp te geven tijdens onderwijsactiviteiten, door het bezoeken van avonden 
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en met elkaar inhoudelijk dialoog te voeren, door mee te helpen op schoonmaak avonden, doordat het 
schoolbestuur bestaat uit ouders, door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad enzovoorts. Wij 
organiseren als Jenapleinschool veel activiteiten waar ouderhulp bij nodig is (rijden naar een activiteit, 
hulp bij het lezen, mee organiseren en uitvoeren van feesten, het kamp, knutselen, keuzecursussen 
enzovoorts).  
 
Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op: 

 Nauwe contacten onderhouden met onze ouders; 

 Betrokkenheid tonen van de school t.a.v. wijkbelangen en activiteiten; 

 Het onderhouden van onze contacten met medewerkers van Doomijn (de TSO en de BSO); 

 Het onderhouden en verbeteren van onze contacten met het naastgelegen wijkcentrum de Enk; 

 Het onderhouden van onze contacten met maatschappelijke instanties, wijkagent, andere brede 
scholen uit de wijk, scholen van voorgezet onderwijs en de gemeente Zwolle. 

 

1.5 Verantwoording 
 
Op onze school is de verantwoording als volgt geregeld. 
Verticaal toezicht 

 De jaarrekening (verantwoording bestuur);  
 Vergaderingen van het bestuur met de directeur; 
 Het jaarverslag (verantwoording naar ouders, MR, bestuur);  
 Ouderavonden (verantwoording van school aan ouders); 
 Rapportage inspectie (verantwoording aan overheid) 

 
Horizontaal toezicht 
Bij meervoudig publieke verantwoording legt de school verantwoording af aan al haar belanghebbenden.  

 De ouders via de schoolgids (onder andere rapportage van schoolresultaten aan ouders). 

 Via de schoolgids en de tweewekelijkse nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte 
gehouden van het beleid van de stichting. 

 Overzichten van enquêtes en vragenlijsten.  

 De toeleverende scholen; er vindt jaarlijks uitwisseling plaats van de resultaten van de 
vertrokken kinderen.  

 De buurt: er wordt contact gehouden met omwonenden.  

 Horizontale dialoog met partners rondom de school (KPZ, JenaXL, regio van NJPV, andere 
besturen binnen SWV, BLOZ, Fredeshiem). 

 
In het algemeen zijn belanghebbende organisaties of personen diegenen die beïnvloed worden door de 
school of die invloed uitoefenen op de school. Bij meervoudig publieke verantwoording onderhoudt de 
school een dialoog met haar belanghebbenden en legt de school verantwoording af over haar 
functioneren en over de effecten ervan aan de onderscheiden belanghebbenden. 
 
De MR (Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de school en heeft op een aantal 
beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. De MR bestaat deels uit een oudergeleding, waardoor ook 
ouders worden betrokken bij het beleid. 
In het afgelopen jaar heeft de MR een nadrukkelijk rol gespeeld in het ontwikkelen van het taakbeleid en 
de verkenning van bestuurlijke versterking. 
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1.6 Interne organisatiestructuur  
 
Interne organisatiestructuur 
Het afgelopen jaar is er verder gewerkt met een interim directeur aan de verbeteropdracht van de 
inspectie. In de zomer van 2018 is deze gerealiseerd en is de opdracht verlengd door de interim directeur 
te vragen het advies om bestuurlijke versterking te zoeken, uit te voeren.  
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met diverse besturen uit het PO en ook met een enkele andere 
mogelijke partners, meer om programmatische redenen.  
Het bestuur heeft besloten om met 3  besturen een verdiepende verkenning op bestuurlijke versterking 
te doen. Het is de bedoeling om medio 2019 deze versterking te effectueren.  
De PO raad, in de vorm van ondersteuning vanuit B&T, is bij dit project betrokkenen en ondersteunt het 
bestuur bij het formuleren van haar bestuurlijke kaders enerzijds en het formuleren van afspraken voor 
bestuurlijke samenwerking anderzijds. 
 
Binnen het systeem van feitelijke scheiding heeft in de afgelopen periode geen verdere verschuiving  
naar een toezichthoudend bestuur plaatsgevonden. De belangrijkste reden daarvoor is hierboven 
beschreven. De interim directeur-bestuurder was immer belast met het uitvoeren van het advies om 
bestuurlijk versterking te organiseren. Daarbij kwam ook dat de inspectie op het onderdeel KA1 
(kwaliteitszorg), het bestuur nog een onvoldoende heeft gegeven. 
Daar waar de focus van de opdracht van de interim directeur bestuurder ligt (onderwijs, kwaliteit, 
personeel), is merkbaar dat het bestuur meer toeziet. Op de terreinen waar het bestuur nog een 
specifieke verantwoordelijkheid heeft (mn financiën en beheer) is dat niet altijd evident. 
 
De rol van de MR is in het afgelopen jaar nadrukkelijker neergezet. De interim directeur is meer zaken 
gaan beleggen bij de MR, daar waar ze in het verleden vooral op de tafel van het bestuur lagen. 
Wel is afgesproken dat in dit intensieve traject het bestuur en de MR elkaar twee keer per jaar 
ontmoeten, om afstemming te bevorderen. 
Naast deze ontmoeting is er ook 2 keer per jaar een ontmoeting tussen het team en het bestuur om 
dezelfde reden. De ene ontmoeting is meer gericht op de inhoud (bijvoorbeeld pitches vanuit het team 
aan het bestuur), de andere meer op een informele ontmoeting.  
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Organogram Jenapleinschool 
  Toezichthoudend  / 

uitvoerend bestuur 
  

   
 
 

  

  Directeur / bestuurder  MR 
   

 
 

  

     
  MT: Directeur en IB-

ers 
 

 
 
 
             Team: 
 

  

  Leerkrachten  
 

OOP  

Samenstelling 
Bestuur 

Het bestuur van de Jenapleinschool bestaat in 2018 uit: 

Naam Functie 

Thomas van der Staak Voorzitter  

Frank Wijnandts Secretaris  

Raymon Liesveld Financiën 

Ans Netjes Personeel & Organisatie tot juli 2018 

Joost Houtkamp Personeel & Organisatie vanaf september 2018 

Bob Haze Onderwijs 

Detmer Hoekstra Huisvesting & Facilitaire Zaken 

 
De (interim) directeur/bestuurder is belast met de dagelijkse leiding. Deze stuurt de medewerkers aan. 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in het 
managementstatuut. 
 

Medezeggenschapsraad 

De MR vergadert maandelijks. De medezeggenschapsraad bestaat uit: 

Naam Functie 

Niels van Eijk Lid (medewerker en secretaris)  

Christiaan Huiskamp Lid (medewerker) tot augustus 

Nienke Boersma Lid (medewerker) vanaf september 

Ruben Palland Lid (medewerker) 

Nienke Lantinga Lid (ouder) 

Erik-Jan Stegeman Lid (ouder)  tot augustus 

Olivier van Bekkum Lid (ouder) vanaf …> februari 2019 

David Smit Lid (ouder en voorzitter) 
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Medewerkers 

De medewerkers op 31 december 2018: 

Naam  Functie/taak 

Ilse van Hal Interim directeur/ bestuurder 

Anneke Scholten Overkoepelend intern begeleider 

Iris Bevers Intern begeleider  

Lea Loosman Intern begeleider 

Maaike Remmers Medewerker Passend onderwijs 

Christiaan Huiskamp Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Donja Laan Conciërge 

Heidi van Wijk Administratief ondersteuner 

Marloes Winters Stamgroepleider en Boco 2.0 bovenbouw 

Daphne Bouwman Stamgroepleider en Boco 2.0 onderbouw 

Nienke Boersma Stamgroepleider 

Merel Beunk Stamgroepleider en Jenaplan coördinator  

Marion Dijkstra Stamgroepleider 

Tiny Folkerts Stamgroepleider 

Gert Jan Grotenhuis Stamgroepleider en Boco 2.0 middenbouw 

Cathrine Hodge Stamgroepleider 

Wendel Kraan Stamgroepleider 

Frank Kuhlmann Stamgroepleider 

Marrit Smits Stamgroepleider 

Astrid van Haren Stamgroepleider 

Lysanne Dumont Stamgroepleider 

Frederique Westendorp Stamgroepleider 

Leonoor Berghuis Stamgroepleider 

Niels van der Eijk Stamgroepleider 

Hilja Bruining Stamgroepleider 

Doreen Willemsen Stamgroepleider 

Sonja Prins Stamgroepleider 

Ruben Palland Stamgroepleider 

 
 
Formatie 
In 2018 werken bij de stichting gemiddeld 29 medewerkers verdeeld over 18,70fte. Hiervan is 16,87fte 
onderwijzend personeel. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel: 

 2017 2018 

DIR 0 0 

OOP 1,65 1,83 

OP 16,53 16,87 

Totaal 18,18 18,70 
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Van de 18,70fte personeelsleden hebben 16,14fte een dienstverband voor onbepaalde tijd en de overige 
2,56fte een tijdelijk dienstverband. Het merendeel van het personeel werkt parttime, te weten 10,91fte. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Parttime-factor (in % van aantal fte’s) 46% 52% 56% 57% 58% 

Personeel met dienstverband voor onbepaalde tijd  93% 94% 94% 94% 86% 

 

In de volgende tabel is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd in leeftijdscategorieën. Het 
personeel bestaat voor een belangrijk deel uit de leeftijdscategorie van 45 t/m 54 jaar gevolgd door 25 
t/m 34 jaar, 4,1% van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. 

 DIR OOP OP Totaal 

0 t/m 24 0 0,25 0,40 0,65 

25 t/m 34 0 0 5,22 5,22 

35 t/m 44 0 0,63 3,92 4,55 

45 t/m 54 0 0,95 6,57 7,52 

55 t/m 64  0 0 0,69 0,69 

65+  0 0 0,07 0,07 

Totaal 0 1,83 16,87 18,70 

 

Verzuim 
In de onderstaande tabel is het ziekteverzuim van de aflopen vijf jaar weergegeven. Het gemiddelde 
ziekteverzuim in 2018 is uitgekomen op 7,49%. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaar, te 
verklaren door enkele langdurig zieken in 2018. 

 
 

1.7 Kwaliteitszorg 
 
In schooljaar 2016-2017 is gekozen voor Schoolmonitor als instrument om kwaliteitszorg te borgen.  
Sinds schooljaar 2017-2018 zijn de projecten in Schoolmonitor breder belegd in het hele team.  
De invulling van de projecten vonden aan het begin van 2018 voor het overgrote deel hun oorsprong in 
de herstelopdracht van de inspectie. De meeste plannen uit het oorspronkelijke schoolplan zijn daarmee 
komen te vervallen of uitgesteld. Het tweede deel van 2018 heeft het team zich meer kunnen richten op 
eigen plannen, er heeft daarmee een verschuiving plaatsgevonden van –zoals we dat intern zijn gaan 
noemen- “moet werkjes”, naar “mag werkjes”.  
 
Een belangrijk aandachtspunt na het inspectiebezoek van medio mei 2018 is KA1 gebleven de 
zogenaamde Kwaliteitszorg. Het bestuur zal diepere analyses moeten doen en scherpere doelen moeten 
stellen en deze in een cyclus moeten aanbieden, zodat er zicht is op de ontwikkeling van de ingezette 

 Ziekte % 

2014 2,52% 

2015 3,92% 

2016 8,49% 

2017 2,22% 

2018 7,49% 
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verbeteringen. De eindopbrengsten zijn een belangrijk neven doel van de extra verbeteropdracht die we 
in juni 2019 hopen te laten zien. 
Naast bovengenoemde punten op schoolniveau, heeft het bestuur van de Jenapleinschool zich ook 
voorgenomen om zelf scherpere kaders en doelen te formuleren op de belangrijke gebieden (onderwijs, 
kwaliteit, personeel, financiën en gebouw). Zij worden daarin bijgestaan door de PO raad die B&T heeft 
gevraagd de uitvoering ervan voor haar rekening te nemen. 
Behalve het formuleren van bestuurlijk kaders, helpt B&T het bestuur ook bestuurlijk versterking te 
organiseren, om op die manier de kwetsbaarheid van een zogenaamde 1-pitter te ondervangen. Door 
niet te fuseren, maar wel intensief samen te werken op een aantal met name facilitaire zaken, houden 
we de wendbaarheid, maar vergroten we de kwaliteit. 

 
Jaarplan 
Sinds schooljaar 2016-2017 wordt een jaarplan opgesteld. Hier worden concrete plannen door het team 
uit het schoolplan in gezet. De Schoolmonitor gebruiken we als middel om te volgen en borgen (PDCA-
cyclus).  
In de tweede helft van 2018 (schooljaar 2017-2018) draaien we 26 projecten op schoolniveau. 

 11 daarvan onder de Vormgever RIJKE LEEROMGEVING  

 7 daarvan onder de Vormgever GOED-BETER-BEST  

 5 daarvan onder de Vormgever VERBING MET DE OMGEVING  

 3 onder de Vormgever GEDEELDE LESPRAKTIJK  
Verreweg de meeste projecten zijn ontwikkel projecten; 16 stuks (zogenaamde “mag-werkjes”), van 4 
projecten hebben we gezegd dat het verbeter projecten zijn, 6 projecten zijn we aan het implementeren. 
Kortom; veel ontwikkeling op Rijke leeromgeving, veel implementatie op Goed-beter-best, borgen 
verdient nog meer aandacht, maar zal toenemen naarmate projecten langer lopen. 
 
Jaarverslag 
In het jaarverslag verantwoorden bestuur, MR, directie en team zich over het afgelopen kalenderjaar. 
Schoolmonitor wordt ook ingezet om tussen rapportages te genereren door de directie voor het bestuur 
en de MR. 
 
Bepaling en borging van kwaliteit 
Het bepalen en borgen van de kwaliteit gebeurt sinds augustus 2016 met behulp van de Schoolmonitor 
(PDCA). 
 

1.8 Afhandeling van klachten 
 
Op de Jenapleinschool proberen we zorgvuldig om te gaan met klachten van diverse partijen. We 
stimuleren als directie dat dit wordt opgelost door de betreffende medewerkers. Mocht dit niet lukken 
dan wordt er gekeken of de Intern begeleiders of directie hierin kunnen bemiddelen.  
 
Voor de klachtenprocedure zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Op de 
Jenapleinschool is een contactpersoon aangesteld en in de schoolgids is informatie opgenomen over de 
klachtenregeling. In 2018 zijn er geen klachten geweest bij de landelijke klachtencommissie. Op de 
Jenapleinschool is een contactpersoon aangesteld en in de schoolgids is informatie opgenomen over de 
klachtenregeling. Stichting geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO) / Postbus 82324 / 2508 EH 
Den Haag / tel. 070-3861697  
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2 Personeel 
 

2.1 Relevante personele zaken 
 

Organisatie 

 E.J. Stegeman heeft afscheid genomen van de MR als ouder lid 

 A. Netjes heeft afscheid genomen van het bestuur als portefeuille houder Personeel  

Personeel en zorg 

 Per 1-9-2018 is I. van Hal opnieuw benoemd als interim directeur met een nieuwe opdracht. 

 Per 1-9-2018 is A. Scholten opnieuw aangenomen als extra IB-er met een verlenging van haar 
opdracht. 

 Per 1-8-2018 is afscheid genomen van E. de Bie (contract liep af, ziek uit dienst) 
 Per 1-8-2018 heeft D. Regelink een andere baan betrokken 

 Per 1-9-2018 is H. Bruining benoemd als stamgroepleider in de onderbouw 

 Per 1-9-2018 is D. Willemsen benoemd als stamgroepleider in de middenbouw 

 Per 1-9-2018 is S. Prins benoemd als stamgroepleider in de onder- en middenbouw 

 

2.2 Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag    

 
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.  
Dit bestuur heeft niet te maken met krimp, sterker nog er is sprake van een stabiele instroom, en hoeft 
derhalve geen medewerkers te het plaatsen in het risicodragende deel van de formatie (RDDF). 

 

2.3 Herbenoemingsverplichting 
 
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun 
vacature met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. 
Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers die vanuit de afloop van een dienstverband een ontslaguitkering 
ontvangen. Tweejaarlijks wordt vanuit het Participatiefonds een lijst ontvangen met de eigen 
wachtgelders. Op dit moment zijn er geen eigen wachtgelders aan wie bij voorrang een vacature moet 
worden aangeboden. 

 

2.4 Professionalisering 
 
Het onderwijs op de Jenapleinschool, zoals je van een ontwikkelingsconcept mag verwachten 
voortdurend in beweging.  
In 2018 is er een medewerker opgeleid als RT-er, zijn de overkoepelende IB-er en de directeur gestart 
met een leergang Kwaliteitszorg, volgt een andere IB-er een opleiding als didactisch beeldcoach en 
volgen de teamleden die nog geen Jenaplan diploma hebben, de bijbehorende opleiding in company. Het 
voordeel van dat laatste is dat de huidige plannen ter verbetering van ons onderwijs, in het programma 
aan bod komen, zodat er betekenisvol geleerd wordt. 
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Daarnaast heeft het team scholing gehad in de invoering van onderdelen uit Parnassys, de invoering van 
Gynzey en het gebruik van Parro. De directie heeft samen met de functionaris gegevens bescherming 
een seminar over het toepassen van de wet- en regelgeving van de AVG gevolgd. 
 
Opleiding Jenaplan:  
Plan: 
In 2016 (schooljaar 2016-2017) is de school gestart met de opleiding Jenaplan. Het idee was om op die 
manier het gehele team opnieuw te scholen om vanuit een gezamenlijke visie te werken aan de 
onderwijsverbetering.  
Deze scholing is met de komst van de interim directeur gestopt, het bleek niet de behoefte te zijn van 
het team en bovendien lag er een verbeteropdracht vanuit de inspectie die urgent was en voorrang had. 
Resultaten:  
Het team is gestopt met de Jenaplanopleiding. Er was kritiek vanuit het team op de werkwijze van de 
docent en op het feit dat het hele team eenzelfde opleiding diende te volgen. Schoolmonitor is ingezet al 
teambrede interventie om samen de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. 
Vervolg:  
Teamleden die dat willen zijn in de gelegenheid gesteld om zelf de opleiding te vervolgen. Daar is door 
geen van de teamleden gebruik van gemaakt. Tijdens de 2-daagse in april 2018 is een doorstart gemaakt 
met het herijken van de visie en het bepalen wat het team nodig heeft om verder te ontwikkelen. In 
2018-2019 is gestart met de teamleden die nog geen Jenaplan diploma hebben. De bijbehorende 
opleiding (JAS) wordt in company aangeboden. Het voordeel van dat laatste is dat de huidige plannen ter 
verbetering van ons onderwijs, in het programma aan bod komen, zodat er betekenisvol geleerd wordt. 
Het staat de overige teamleden vrij om op onderwerp bij de bijeenkomsten aan te sluiten. Zij worden 
middels informatie in de memo op de hoogte gehouden. In Schoolmonitor en op Sharepoint staat ook de 
inhoud van de bijeenkomsten.  
 
Studiedagen in 2018 
Schooljaar (2017)-2018 en 2018-(2019): 

 12 februari: toetsen en rapportage 

 29 maart na schooltijd en 30 maart: herijken concept, indeling wereldoriëntatie JAS (Echten) 

 6 juni: leiderschapsdag Windesheim 

 3 juli: piekdag 

 10 oktober: Jenaplan 

 17 oktober: Gynzy 

 29 oktober: Gynzy 

 1 en 2 november: Jenaplanconferentie  

 9 november: Jenaplan 

 21 november: KIVA regiobijeenkomst 

 28 november: BHV 

 29 november: Parnassys training 

 30 november: piekmiddag 

 12 december: BHV 
 



17 
 

3 Onderwijs 
 
Op 1 oktober 2018 zijn er 318 kinderen op de Jenapleinschool. Deze zijn verdeeld over 13 groepen. Er 
zijn 4 onderbouwgroepen, 5 middenbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen.  

 

3.1 Onderwijsprestaties   

 
Zie bijlage voor specifieke getallen 
Gezien de populatie van onze school is het reëel om een score op of boven het landelijk 
gemiddelde te halen.   
Blauw =             1. Ver boven het gemiddelde 
 Groen =             2. Boven het landelijk gemiddelde 
 Zwart =             3. Landelijk gemiddelde 
 Oranje =            4. Onder het landelijk gemiddelde 
 Rood =               5. Ver onder het gemiddelde 
We bekijken de resultaten vanuit de landelijke norm en de door Jenaplein gestelde doelen. 
Op advies van de inspectie gebruiken we de vaardigheidsscores (landelijke norm) om naar de 
resultaten te bekijken. 
  
Rekenen voor kleuters Landelijke norm Juni 2018 
E2 87 88,2 
Taal voor kleuters Landelijke norm Juni 2018 
E2 68 70,8 
 
Technisch lezen (Cito Drie-Minuten-Toets)                                      
Landelij
ke norm 

 Januari 
2018 

Doel 
juni 

Landelij
ke norm 

 Juni 
2018 

M3  20 20,3 36 E3 34 35,7  
Onder 
doel 

M4  54 53,7 65 E4 63 64,9 
Op doel 

M5  73 66,0 77 E5 77 74,9 
Onder 
doel 

M6  83 85,1 90 E6 87 89.8 
Op doel 

M7  90 91,4 98 E7 95 97,1 
Onder 
doel 

M8  97 99,8 --- E8 nvt --- 
  
Begrijpend lezen (Cito Begrijpend lezen)                                       
Landelij
ke norm  

 Januari  
2018 

Doel 
juni 

Landelij
ke norm  

 Juni 
2018 
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M3 Nvt --- 125 E3 117 130,7 
Boven 
doel 

M4  134 143,6 148 E4 139 156,9 
Boven 
doel  

M5  156 162,4 173 E5 160 171,1 
Onder 
doel 

M6  175 189,3 194 E6 179 198,7 
Boven 
doel 

M7 * 46 52,5 Nvt E7* Nvt  --- 
M8 * 55 62,4 Nvt  E8 Nvt  --- 
*Vorige versie CITO LOVS 
  
Spelling (Cito Spelling)      
Landelij
ke norm  

 Januari 
2018 

Doel 
juni 

Landelij
ke norm  

 Juni 
2018 

M3  153 133,4 201 E3 201 211,8 
Boven 
doel 

M4  238 245,9 270 E4 263 290,3 
Boven 
doel 

M5  296 301,8 318 E5 311 312 
Onder 
doel 

M6  318 312,7 334 E6 334 347 
Boven 
doel 

M7  139 140,7 145 E7 140 143 
Onder 
doel 

        E7 ww 97 95,5 
M8  143 145,6   E8 Nvt  --- 
M8 ww 109 103,3   E8 Nvt  --- 

  
  
Rekenen (Cito Rekenen en wiskunde)                                            
Landelij
ke norm  

 Januari 
2018 

Doel 
juni 

Landelij
ke norm 

 Juni 
2018 

M3  116 121,2 145 E3 139 146,5 
Boven 
doel 

M4  163 168,8 189 E4 183 193,5 
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Boven 
doel 

M5  203 216,1 225 E5 216 225,8 
Op doel 

M6  229 233,8 245 E6 241 250,2 
Boven 
doel 

M7  100 100,7 108 E7 106 109,5 
Boven 
doel 

M8  112 115,7 Nvt  E8 Nvt  --- 

 

 

 
Resultaten eindtoets groep 8: 
IEP 

 School Landelijke 

Advies schooltype 79,6 81,0 
Taalverzorging 80 82 

Lezen 84 84 
Rekenen 79 78 
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Uitstroom   

    

  2017 / 
2018 

VWO 4 

HAVO t/m VWO 9 

HAVO 8 

VMBO TL t/m HAVO 3 

VMBO GL t/m VMBO TL 
 

VMBO KL t/m VMBO TL 2 

VMBO TL 4 

VMBO BL 
 

VMBO BL, met LWOO   

VMBO BL t/m VMBO KL 2 

VMBO BL t/m VMBO KL, met 
LWOO   

VMBO GL   

VMBO KL 1 

VMBO KL, met LWOO   

VMBO KL t/m VMBO GL   

  33 

  
 

3.2 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 
 
Medio 2017 zocht de Jenapleinschool naar een nieuwe directeur, deze werd niet gevonden. De 
toenmalige interim directeur is gestopt met zijn werkzaamheden. In dezelfde periode heeft er een 
inspectiebezoek plaatsgevonden met een forse verbeteropdracht tot gevolg. 
In september is er een nieuwe interim directeur gestart met de opdracht het verbeterplan uit te voeren. 
Dat heeft gemaakt dat de lopende plannen vanuit het schoolplan tot nader order zijn uitgesteld en dat 
alleen relevante plannen zijn meegenomen in het nieuwe jaarplan van 2017-2018 en het jaarplan 2018-
2019.  
Bij de evaluatie van het jaarplan hebben we met elkaar bepaald welke projecten we wilden doorzetten 
naar het huidige schooljaar, welke nieuwe projecten we wilden opzetten en welke stoppen (later hebben 
we ook nog bepaald met elkaar welke we wilden vertragen). De projecten zijn geclusterd onder 
zogenaamde VORMgevers. In willekeurige volgorde: 
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Rijke leeromgeving 

 O: Werken met doelen- rekenen 

 O: Taal/spelling in de stamgroep 

 O: Inhoud en randvoorwaarden ICT 

 O: Cultuureducatie 

 V: Jenaplanonderwijs 

 O: Kindportfolio en rapportage 

 O: Schrijfonderwijs 

 V: Wereldoriëntatie 

 O: Aansprekend en betekenisvol leren 

 O: Muziekonderwijs 

 O: Visie op en inrcichting van middenplein en lokalen onderbouw 
 

Goed-beter-best 

 I: Didactisch handelen 

 V: Eindopbrengsten PvA 

 I: Sociale veiligheid en KIVA 

 I: Basiszorg in de stamgroep 

 O: Leren analyseren 

 O: (Extra) Ondersteuning geven 

 I: Parnassys 
 

Verbinding met de omgeving 

 O: nieuwe schooltijden 

 O: bestuurlijke versterking 

 O: AVG beleid en uitvoering 

 I: Oudercommunicatie via PARRO 

 O: Communicatie en afstemming 
 
Gedeelde lespraktijk 

 O: Intervisie/supervisie 

 V: R&O cyclus 

 I: Scholing en traject met JAS 
O= ontwikkelen/ V=verbeteren/ I=implementeren 
 
Hieronder een opsomming van de plannen (uit schoolplan 2016-2020, schooljaar 2017-2018/ schooljaar   
2018-2019), voor een uitwerking en (tussen) evaluatie van de plannen verwijzen we naar de bijlage uit 
Schoolmonitor. De verbeterplannen zijn groen gemarkeerd.  
 
Schoolplan  
 
Onderwijskundig beleid:  
Traject JAS 
Behalen hele team van Jenaplandiploma 
Werken met doelen: leerkrachtvaardigheden en kinderen zicht op leerlijnen (aanvankelijk en technisch 
lezen) 
W.O werken met doelen en uitdagen toptalent 
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ICT invoeren mediakring (regels, afspraken) 
ICT Digitale leermiddelen inzetten (rekenen, taal en gepersonaliseerd leren) 
ICT Onderzoek, pilot en invoeren doorgaande lijn programmeren 
ICT Onderzoek en pilot digitaal portfolio + advies 
ICT Onderzoek doen en vervanging digiborden eind schooljaar 
Evalueren gesprekkencyclus 
Evalueren taakbeleid 
 
Kwaliteitszorg: 
Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie-observatiesysteem OB) 
Zorg in de stamgroep (als basis gebruik maken van Jenaplan routeboek groepszorg en verduidelijken 
basiszorg voor stamgroepleiders 
(Leren) coachen van stamgroepleiders door IB en Mat 
 
Organisatie en beleid:  
Leren werken met “kartrekkersgroepen” 
Schoolmonitor is ingevoerd aan het einde van 2016. Dit systeem bevat naast de onderdelen uit het 
schoolplan waaraan gewerkt wordt, de verbeteropdracht van de inspectie. Om de medewerkers te 
ondersteunen in het uitvoeren van de plannen is er, begin schooljaar 2017-2018, een korte cursus 
scrummen, aangeboden. Binnen Schoolmonitor kunnen de bouwen via de scrum methode werken aan 
hun korte praktisch projecten. 
In ieder project participeren op basis van interesse en kwaliteiten medewerkers uit verschillende 
bouwen en iemand vanuit het MT. Met ingang van 2017-2018 heten de projecten binnen Schoolmonitor 
niet langer kartrekkersgroepen maar kernteams. Met ingang van 2018-2019 is een koppeling gemaakt 
met taakbeleid. 

 
Gebouw en inrichting: 
 

1. Inrichting middenruimte BB 
2. Inrichting achterplein 

 
Evaluatie: 
Inrichting middenruimte BB is zeer succesvol verlopen (zie Schoolmonitor), vanwege dit succes is ook 
besloten vaart te maken met de plannen voor de middenruimte van de MB. Daarnaast is ook de 
docentenkamer en de bibliotheek in dezelfde lijn aangepakt en in overleg met medewerkers en 
vrijwilligers herontworpen. 
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3.3 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg  
 
De geformuleerde missie en de kernwaarden van het Jenaplanonderwijs komen tot uiting in het 
onderwijsbeleid. Het gaat om kwaliteit van het geboden onderwijs in de groep. 
De Jenapleinschool streeft naar onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie 
en de competenties van de medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen 
kinderen. 

 
Zorgstructuur 
 
Hoewel er al enkele jaren met een zorgkalender, waarin toetsen, observaties en rapportage gepland 
staan, gewerkt werd, is deze kritisch bekeken en afgestemd op de zorgroute Jenaplan onderwijs (bron: 
Jenaplan routeboek groepszorg). Deze laatste laat zien hoe het jaar ingedeeld is in periodes. De 
zorgkalender is daar een logische, concrete uitwerking van. Deze zorgkalender heet inmiddels 
ontwikkelingsvolgkalender. Er hebben nog enkele verfijningen plaats gevonden. Er zijn didactische 
tussenevaluaties nadrukkelijker gepland; in november en april PIdictee, TIAT, AVI en/of DMT en bij wijze 
van proef in de bovenbouw Schoolvaardigheidstoets Rekenen & Wiskunde.  
De consultaties met de orthopedagoog van de Stroming zijn gepland in de ronde van de 
kindbesprekingen. Vanuit het team was de wens om ook intervisie en kindbesprekingen met het team te 
plannen. Aan deze wens is tegemoet gekomen en zullen het komend schooljaar in de 
ontwikkelingsvolgkalender opgenomen worden. 
 
In het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) hebben we beschreven welke zorg (basiszorg niveau 1,2 en 3) 
binnen de stamgroep geboden wordt, welke in het verlengde van wat binnen de stamgroep gebeurt bij 
de medewerker Passend Onderwijs en welke daar buiten (breedtezorg en dieptezorg). De volgende stap 
is om dit nog specifieker te beschrijven wanneer we bijvoorbeeld opschalen naar een volgend niveau. En 
bij elk niveau wie betrokken dan wel verantwoordelijk is.  
 
Waar de medewerker Passend Onderwijs in het schooljaar 2017-2018 vooral ingezet werd om alle 
kinderen goed in beeld te krijgen en veelal remediërend bezig was, (m.u.v. de begeleiding van de 
groepjes met meer- en hoogbegaafden.) sluit haar aanbod nu meer aan op het aanbod in de groep. De 
volgende stap, naast de beschrijving van zorgniveaus (betrokkenen en verantwoordelijkheid), is om de 
medewerker Passend Onderwijs meer in te zetten in de bouw en/of bij kinderen die een eigen leerlijn 
(OPP) hebben.  
 
N.a.v. het inspectiebezoek in 2017 zijn een aantal projecten in Schoolmonitor geformuleerd om te 
ontwikkelen of ons onderwijs te verbeteren.  

a. Werken met doelen taal/spelling 
b. Werken met doelen rekenen 
c. Didactisch handelen 
d. Zorg in de stamgroep 
e. Leren analyseren 
f. ParnasSys/LVS SEO 

Deze projecten hebben we allemaal ‘meegenomen’ naar het jaarplan 2018-2019 waarbij e. leren 
analyseren meer richting verdiepte analyse gaat. Op alle niveaus: kind-groep-bouw-school. Met name in 
het bespreken van resultaten op bouw- en schoolniveau is een flinke slag gemaakt. Er worden goede 
gesprekken gevoerd over welke factoren aan de resultaten ten grondslag liggen.   
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Passend onderwijs 
 
De Jenapleinschool is aangesloten bij deelverband de Stroming. Dit betekent voor onze school dat wij tot 
op zekere hoogte voor deze kinderen (al dan niet met extra ondersteuning) een onderwijsaanbod 
verzorgen.  
Met cluster-1 (blinden en slechtzienden) heeft de Jenapleinschool beperkte ervaring. Begeleiding van 
kind met problematiek van deze aard heeft al jaren geleden plaatsgevonden i.s.m. Bartimeus. 
De Jenapleinschool heeft ervaring met voorheen cluster-2 kinderen (kinderen met een 
taal/spraakstoornis en slechthorenden). Voor deze kinderen werkt de Jenapleinschool samen met de 
expertise vanuit cluster 2 (Kentalis). 
Vanuit het verleden heeft de Jenapleinschool al ervaring opgebouwd met voorheen cluster-4 leerlingen, 
waarmee er al enige kennis aanwezig is ten aanzien van het begeleiden van deze doelgroep. Het gaat 
hierbij om kinderen met (ernstige) gedragsproblematiek.  
Momenteel zijn wij ervaring aan het op doen op het gebied van flexischoling.  
Met kinderen die voldoen aan de criteria voor het sbo, is ook ervaring. 
Met langdurig zieke kinderen (momenteel van toepassing en in samenwerking met ouders, thuiszorg en 
de Twijn) en/of kinderen die zeer moeilijk lerend zijn, is ervaring.  
  
We zullen in alle gevallen moeten kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de Jenapleinschool om deze 
kinderen met hun specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Daarnaast kijken we altijd naar de 
expertise in ons netwerk en hoe we die in kunnen zetten. Altijd in samenspraak met ouders/verzorgers. 
Soms met de orthopedagoog van het SWV, preventief ambulant begeleider of andere externe(n). 
  
Kijkend naar de mogelijkheden op de Jenapleinschool, dan is er op verschillende gebieden expertise 
aanwezig. Zo zijn er medewerkers geschoold in remedial teaching, pedagogiek en M-Sen. Ook zijn er 
medewerkers die ervaring hebben in het SO (Ambelt), VSO (Praktijkonderwijs) en hebben we 2 
medewerkers die zich middels een master (MLI) gespecialiseerd hebben in rekenen. De opgeleide 
taalspecialist heeft afscheid genomen van de school. Er ligt een concreet voornemen om 3 nieuwe 
taalgidsen op te leiden 2019-2020. 

 
Soms ligt er een zorgvraag die om expertise vraagt die de Jenapleinschool niet kan bieden. Voor deze 
specifieke zorgvragen (zowel op sociaal als op cognitief gebied) bestaat de mogelijkheid om een 
preventief begeleider in te zetten. Dit kan alleen in samenspraak met onze orthopedagoog.  
 
Andere vaste ketenpartners in en om de school (logopedie, dyslexiebegeleiding etc.): Vakleerkracht is 
tevens motorisch remedial teacher en kan medewerkers en ouders/verzorgers adviseren op motorisch 
gebied/ Connect logopedie/ RT Pro/ Pento- KBC- Braams/ Pluslessen Spaans/ Kiescoaching/ 
Fysiotherapie 
 
Sinds januari 2018 is vanuit het Sociaal Wijkteam een schoolmaatschappelijk werken aan onze school 
verbonden. Vaak wordt gedacht dat er ernstige problemen moeten spelen voordat je hulp inschakelt. 
Dat is niet het geval. Juist in een eerder stadium, als problemen nog niet zo zwaar zijn, kan het heel 
helpend zijn om een gesprek te hebben. Geen maandenlange hulpverlening maar kortdurende 
ondersteuning, juist om ernstige problemen te voorkomen. Aangezien het Sociaal Wijkteam in het 
gebouw naast huist, zijn de lijntjes extra kort. 
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Kinderen 
Onze school telde in het schooljaar 2017-2018 6 kinderen waar een ontwikkelingsperspectief voor is 
opgesteld en in het schooljaar 2018-2019 6 waarvan er 1 zal worden afgesloten en 1 worden opgesteld.  
De gelden zijn afkomstig vanuit het Samenwerkingsverband De Stroming. Hierdoor is het voor kinderen 
mogelijk om een passend leeraanbod te krijgen op de Jenapleinschool, binnen het reguliere 
basisonderwijs. We gebruiken de gelden (uren) door de orthopedagoog in te zetten, de preventief 
ambulant begeleider en voor deelname aan de Kangoeroe- en Cnopiusgroep voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. In 2018 hebben we 4 kinderen aangemeld voor de pilot Praktisch Leren (pilot 
geïnitieerd door SWV de Stroming). Zij zijn in 2019 gestart.  
 
Ten aanzien van de zorgplicht:  
Er zijn geen kinderen verwezen naar een andere basisschool en geen naar een school voor speciaal 
onderwijs. Er zijn 2 kinderen verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Er zijn 0 procedures 
bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs geweest. Voor 1 kind zijn we een traject van 
flexischoling gestart.  
Vanuit ouders van kind van de Twijn en ouders hebben wij het verzoek gekregen om een dagdeel in de 
week een kind mee te laten draaien in ons onderwijs (een zgn. Combiplaatsing). Op deze wijze kan het 
kind contacten leggen met leeftijdsgenoten die in de buurt wonen. Ook om na schooltijd speelafspraken 
mee te kunnen maken.  
 

3.4 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen  
 
Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Stichting Passend onderwijs PO 23-05. 
Samenwerkingsverbanden zorgen voor een dekkend netwerk van voorzieningen rond leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wet op het passend onderwijs. Passend onderwijs PO 23-05 
is onderverdeeld in deelverbanden. Onze school is aangesloten bij deelverband de Stroming. Een verslag 
van het deelverband van de Stroming is geplaatst op de website van onze school. 
Er hebben in 2018 geen wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de verbonden partijen, er 
worden in 2019 ook geen wijzigingen verwacht. 
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4 Huisvesting, ICT en facilitaire zaken 
 
Huisvesting 
Sinds 2009 is de Jenapleinschool gehuisvest in het huidige gebouw. Dit gebouw wordt door kinderen, 
ouders en medewerkers als zeer prettig ervaren.  
De onderwijsvisie van de school; aandacht voor zelfstandig werken en sociale competenties, is in het 
gebouw terug te vinden. De klaslokalen van onder- midden- en bovenbouw bevinden zich rondom de 
centrale middenruimte. Kinderen kunnen hier met elkaar samenwerken of juist even rustig gaan zitten 
lezen of werken. 
 
Het gebouw is een aantal jaren in gebruik en het intensieve gebruik laat zijn sporen na. In 2015 zijn 
ouders gevraagd om mee te denken om het gebouw in een nette staat te krijgen en te houden. In 2016 is 
dit daadwerkelijk ingezet waarbij de kwaliteit van het onderhoud van het gebouw en de inrichting sterk 
zijn verbeterd. 
In 2017 heeft dat geresulteerd in de onder Gebouw & inrichting beschreven projecten en een uitbreiding 
van de plannen met het aanpakken van het middenbouwplein en de docentenkamer. 
 
In 2016 is een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld op basis van een conditiemeting. De 
kwaliteit van het onderhoud is op vrijwel alle elementen zeer goed. Het MOP wordt elk jaar scherp 
gesteld met de nieuwste inzichten. In het najaar van 2019 zal dit met hulp van externen gedaan worden. 
De financiële kaders van het MJOP blijven overeind tenzij de ronde in het najaar aanleiding geeft om de 
meerjarenbegroting aan te passen. 
 
 
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
In een Jenaplanschool heeft de computer in midden- en bovenbouw een geïntegreerde plaats en ligt de 
nadruk bij de ontwikkeling van het computergebruik op wereldoriëntatie. 
De computer en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) leveren een eigen 
bijdrage aan de vorming van de kinderen. Ze mogen, niet in de plaats komen van directe, zintuiglijke 
ervaringen met de dingen. Zelf ervaren, zelf vragen stellen en op zoek gaan naar antwoorden is de basis 
voor wereldoriëntatie. Doelstelling: de kinderen maken verantwoord en doelbewust gebruik van 
communicatiemiddelen waaronder nieuwe media.  
 
In 2018  is er flink geïnvesteerd in ICT, zowel in de voorwaarden sfeer (digiborden en  
vaardigheidstrainingen van medewerkers), als in de uitvoering. In de middenbouw zijn iPads aangeschaft 
en in de bovenbouw chromebooks. Via de inhoud van ons onderwijs hebben we de implementatie ervan 
laten verlopen. In een online leeromgeving zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar om gekoppeld 
aan onze visie op leren, ICT als ondersteunend middel in te zetten. Daar zijn verschillende wegen in 
verkend en worden inmiddels die van rekenen en spelling bewandeld.   
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A 2 Jaarverslag toezichthoudend orgaan 
 
De formele werkgever van de Jenapleinschool is de stichting Jenapleinschool, waarvan het bestuur wordt 
gevormd door een toezichthoudend deel van 6 personen. Daarnaast is er een directeur met 
gemandateerde uitvoerende bestuurstaken. Als werkgever heeft de stichting met haar werknemers 
individuele arbeidscontracten afgesloten. 
Het bestuur is lid van de werkgeversorganisatie “Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op 
algemene grondslag” (VBS) en de PO-raad. Ingevolge de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft 
de school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel de ouders als het personeel 
vertegenwoordigd zijn.  
Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit 6 leden, te weten een voorzitter, een penningmeester, 
secretaris, een lid met als aandachtsgebied personeel en organisatie, een lid met als aandachtsgebied 
huisvesting en faciliteiten en een lid met als aandachtsgebied onderwijs.  
Het bestuur conformeert zich aan de Code Goed Bestuur zoals die door de leden van de PO-raad op 21 
januari 2010 is vastgesteld en op 1 augustus 2017 is aangescherpt. De stichting Jenapleinschool is sinds 
2016 lid van de PO-raad en is derhalve ook gehouden te handelen naar deze code. 
Er wordt gewerkt met het beheermodel: systeem van feitelijke scheiding. 
Het model feitelijke scheiding wordt gehanteerd en werkt met een scheiding tussen de toezichthouders 
en de feitelijke bestuurder. De directeur geniet gemandateerde bestuurstaken. Op die manier oefent de 
directeur de verschillende bestuurlijke taken en bevoegdheden uit, waarover zij verantwoording aflegt 
aan het toezichthoudende bestuur. Er wordt gewerkt middels toezichtkaders. Het bestuur blijft wel 
eindverantwoordelijk. De directeur doet eens in de zes weken verslag en legt verantwoording af tijdens 
de bestuursvergadering. Door de frequente vergaderingen komen alle aspecten die van belang zijn om 
goed te kunnen besturen en toezicht te houden aan bod. Hierdoor is op alle beleidsterreinen voldoende 
transparantie en een open communicatie. Het bestuur ziet toe op kwalitatief goed onderwijs en een zich 
voortdurend ontwikkelende organisatie. Leidend is het waarborgen van de visie en missie zodat kinderen 
zich tot zelfbewuste wereldburgers kunnen ontwikkelen.  
 
Het bestuur; 

 Bestuurt de stichting en voert als zodanig het bevoegd gezag over de onder de stichting 
ressorterende school; 

 Oefent zijn taken uit op basis van een concept van feitelijke scheiding. Feitelijke scheiding 
betekent dat veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden door een algemene volmacht 
door het bestuur aan de directeur worden overgedragen. Het bestuur vervult in dit 
systeem vooral een toezichthoudende rol; 

 Is verantwoordelijk voor de goedkeuring van zaken als de meerjarenbegroting, het 
jaarverslag en het schoolplan; 

 Is eindverantwoordelijk voor de gehele school. Een precieze taak -en 
bevoegdheidsverdeling is opgenomen in het managementstatuut.  

 
Terugblik 2018 

Het toezichthoudend bestuur kijkt tevreden terug op 2018. Onder leiding van de interim-directeur en het 
MT zijn grote stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarover staat elders 
in dit jaarverslag het nodige beschreven. De verbeteringen blijken ook uit het rapport dat de 
onderwijsinspectie heeft opgesteld na het herstelonderzoek dat in juni van het afgelopen jaar heeft 
plaatsgevonden.  
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In 2018 heeft het bestuur kritisch gekeken naar de bestuurlijke organisatie van de Jenapleinschool. De 
Jenapleinschool is een éénpitter en dat brengt kwetsbaarheden met zich mee. Het bestuur streeft naar 
een toekomstbestendige organisatie waarbij op langere termijn goed onderwijs voor de leerlingen is 
verzekerd. Het bestuur heeft daarom de interim-directeur, Ilse van Hal, gevraagd een advies uit te 
brengen over de toekomstige bestuurlijke organisatie. Vervolgens is onder begeleiding van VBS verder 
gesproken over de toekomstige bestuurlijke organisatie van de Jenapleinschool. De conclusie van het 
bestuur is dat versterking van de bestuurlijke organisatie nodig is. Daarbij wil het bestuur de 
zelfstandigheid van de school behouden en streeft het daarom niet naar aansluiting bij een grotere 
stichting. Op dit moment loopt daarom een traject om te kijken of het mogelijk is een samenwerking aan 
te gaan met een grotere stichting, zonder de zelfstandigheid op te geven. Maar waar wel een beroep 
gedaan kan worden op de kennis en organisatie van de samenwerkingspartner om zo de bestuurlijke 
organisatie van de Jenapleinschool te versterken en de toekomstbestendigheid te verbeteren.  De 
bedoeling is dit traject in 2019 af te ronden. Het bestuur laat zich in dit proces adviseren door 
organisatieadviesbureau B&T. 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2018, net als in 2017, 11 keer vergaderd. Dat is meer dan normaal gesproken. Dat 
heeft alles te maken met het veranderingsproces waarin de school zich op dit moment bevindt, zowel 
onderwijskundig als bestuurlijk. Tijdens de bestuursvergaderingen informeert de directeur bestuur over 
onderwerpen als personeelszaken, financiën, facilitaire zaken en (opbrengsten van) het onderwijs. Een 
belangrijk gespreksonderwerp tijdens de vergaderingen vormt de stand van zaken van de uitvoering van 
het jaarplan.  

Het bestuur heeft ook een aantal keren met de medewerkers van de school en met de MR gesproken 
over de ontwikkelingen binnen de school en de plannen voor de toekomstige bestuurlijke organisatie. 
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A 3 Jaarverslag MR 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op 
medezeggenschap. De MR bestaat uit een afvaardiging van het (onderwijzend en 
onderwijsondersteunend) personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals verbetering in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een 
lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, de veiligheid op school, passend 
onderwijs, het zorgplan en de wijze waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij 
andere activiteiten.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en het bestuur van de school de MR om 
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven; 
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.  

De directie heeft instemming nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, 
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).  

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal 
voor ouders en leerkrachten met vragen of opmerkingen.  

In 2018 bestond de medezeggenschapsraad uit: 
Ouder geleding (OMR): 
David Smit (voorzitter) 
Nienke Kroes  
Erik-Jan Stegeman (tot 31-7) 
Vacant (vanaf 1-9) 
 
Personeelsgeleding (PMR): 
Christiaan Huiskamp (tot 31-7) 
Ruben Palland 
Niels van der Eijk (secretaris) 
Nienke Boersma (vanaf 1-9) 
 
De Medenzeggenschapsraad heeft in 2018 6 keer vergaderd en wel: 
1 Maandag 12 februari 
2 Maandag 23 april 
3 Donderdag 14 juni 
4 Donderdag 12 juli 
5 Donderdag 4 oktober 
6 Donderdag 13 december 
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Inhoudelijke onderwerpen tijdens de vergaderingen: 
Vaste jaarlijks terugkomende onderwerpen 

 Schoolgids (instemming) 

 Vakantierooster (instemming) 

 Formatieplan (instemming) 

 Ouderbijdrage (instemming) 

 Jaarafrekening (informatief) 

 Begroting (advies) 

 
Andere onderwerpen in 2018 die besproken zijn tijdens de vergaderingen: 

 Werkdruk en staking (informatief) 

 Taakbeleid (instemming) 

 Documenten sociale veiligheid (instemming) 

 Vakantierooster 2018-2019 (instemming) 

 Jaarplan 2018/2019 (instemming) 

 MR reglement en statuten (instemming) 

 Sociaal ondersteuningsprofiel (advies) 
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Deel B: Jaarrekening 

5 Financiën 
 
Algemene ontwikkeling 
 

Teldatum Aantal kinderen Perc. onderbouw Personele bekostiging  

01-10-2005 270 53% schooljaar 2006-2007 

01-10-2006 275 52,3% schooljaar 2007-2008 

01-10-2007 272 52,6% schooljaar 2008-2009 

01-10-2008 269 56,5% schooljaar 2009-2010 

01-10-2009 276 54,7% schooljaar 2010-2011 

01-10-2010 287 54,4% schooljaar 2011-2012 

01-10-2011 295 51,2% schooljaar 2012-2013 

01-10-2012 309 49,8% schooljaar 2013-2014 

01-10-2013 314 51,9% schooljaar 2014-2015 

01-10-2014 312 52,6% schooljaar 2015-2016 

01-10-2015 310 53,2% schooljaar 2016-2017 

01-10-2016 312 52,6% schooljaar 2017-2018 

01-10-2017 302 48,3% schooljaar 2018-2019 

01-10-2018 318 50,9% schooljaar 2019-2020 

Prognose 01-10-2019 316 48,7% schooljaar 2020-2021 

Prognose 01-10-2020 315 47,6% schooljaar 2021-2022 

Prognose 01-10-2021 314 47,1% schooljaar 2022-2023 

 
Het is de verwachting dat het aantal leerlingen zich de komende jaren op 1 oktober zal handhaven rond 
de 315 leerlingen. 
 
Vermogenspositie 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de stichting zijn liquiditeit, solvabiliteit en 
weerstandsvermogen.  
 

 2017 2018 

Liquiditeit 3,84 2,59 

Solvabiliteit 70,7 68,8 

Weerstandsvermogen 22,6% 11,4% 

 
Met een liquiditeitsratio van 2,59 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen voldoende om de 
kortlopende schulden te kunnen voldoen. De norm is dat deze waarde minimaal 1,5 moet bedragen.  
 
Met een solvabiliteitsratio van 68,8% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval 
van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Groter of gelijk aan 25% wordt als 
goed aangemerkt.  
 
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan van het eigen vermogen verminderd met de 
materiële vaste activa in relatie tot de totale baten. Met een weerstandsvermogen van 11,4% voldoet de 
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stichting ruimschoots aan de norm. Een percentage tussen de 5% en de 20% wordt gezien als voldoende 
buffer. 
 
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de stichting er financieel gezien gezond voor staat en 
voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen. 
 
Exploitatieresultaat 
 

 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2018 
Verschil  

Realisatie 
2017 

      

3. Baten      

3.1 Rijksbijdrage OCW € 1.515.324 € 1.672.910 € 157.585  € 1.546.890 

3.2 Overige overheidsbijdragen € 0 € 6.021 € 6.021  € 460 

3.5 Overige baten € 57.920 € 72.543 € 14.623  € 68.637 

Totaal 3. Baten € 1.573.244 € 1.751.473 € 178.229  € 1.615.987 

      

4. Lasten      

4.1 Personele lasten € 1.254.673 € 1.396.856 -€ 142.183  € 1.254.934 

4.2 Afschrijvingslasten € 34.333 € 36.244 -€ 1.911  € 26.511 

4.3 Huisvestingslasten € 75.100 € 81.807 -€ 6.707  € 74.326 

4.4 Overige lasten € 194.818 € 216.612 -€ 21.794  € 189.512 

Totaal 4. Lasten € 1.558.924 € 1.731.519 -€ 172.595  € 1.545.283 

      

5. Financiële baten en lasten      

5.0 Financiële baten en lasten € 1.500 € 332 -€ 1.168  € 628 

Totaal 5. Financiële baten en lasten € 1.500 € 332 -€ 1.168  € 628 

      

Resultaat € 15.820 € 20.286 € 4.466  € 71.332 

 
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 20.286 positief. Dit is hoger dan begroot, maar lager dan 
voorgaand boekjaar.  
 
Baten 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is de stichting in belangrijke mate, voor ongeveer voor 96%, 
afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de 
rijksbijdragen van het OC en W (96%). Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal kinderen en 
de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is de ontwikkeling van het 
kinderenaantal belangrijk. Dit risico is in beeld en onder controle. 
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De totale baten zijn 11,3% hoger uitgekomen dan begroot en 8,4% hoger ten opzichte van voorgaand 
boekjaar. 
 
De rijksbijdragen zijn € 157.585 (10,4%) hoger uitgekomen ten opzichte van de begroting 2018 en zijn 
met € 126.020 (8,1%) gestegen ten opzichte van 2017. De rijksbijdragen bestaan uit rijksvergoedingen 
OCW, niet geoormerkte subsidies en doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband. 
De rijksvergoedingen OCW zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand jaar door de toegekende 
werkdrukmiddelen en normaanpassingen van het ministerie in verband met salarisverhoging en een 
eenmalige uitkering als gevolg van de nieuwe cao. Daarnaast is er groeibekostiging ontvangen. 
De niet geoormerkte subsidies bestaan met name uit de rijksvergoeding prestatiebox. In de beschikking 
2018-2019 is het bedrag per leerling voor de prestatiebox verhoogd. 
De doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand 
jaar door uitbetaling van het resultaat 2017 en een extra eenmalige uitkering in 2018. 
 
De overige overheidsbijdragen bestaan met name uit baten van een project voor Jantje Beton. Hier staan 
salariskosten tegenover. 
 
De overige baten liggen € 14.623 (25,2%) hoger dan begroot en € 3.905 (5,7%) hoger in vergelijking met 
2017. De hogere overige baten worden met name veroorzaakt door een bonus van het 
vervangingsfonds. 
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Lasten 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de kosten in belangrijke mate bestaan uit de personele lasten, te 
weten 81%. Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 5% en de overige 
lasten met een aandeel van 12%. 
 

 
 
De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten. Het aandeel van de salariskosten onderwijzend 
personeel is 75%. Dit is weergegeven in de navolgende grafiek.  
 

 
 
De personele lasten zijn € 142.183 (11,3%) hoger dan begroot en € 141.922 (11,3%) hoger dan vorig jaar. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de salarisstijging en de extra eenmalige uitkering als gevolg van de 
nieuwe cao, hier staan baten tegenover. Daarnaast is er extra inzet ten laste van de werkdrukmiddelen, 
ook hier staan baten tegenover. 
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De kosten voor vervanging ziekte zijn hoger, doordat deze kosten niet volledig worden gedekt door de 
uitkeringen van het vervangingsfonds. De kosten voor scholing zijn lager uitgekomen dan begroot, maar 
hoger dan voorgaand jaar. 
 
De afschrijvingslasten bestaan, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, voor een groot deel uit 
afschrijvingen inventaris en apparatuur (90%).  
 

 
  
De afschrijvingen liggen in lijn met de begroting, maar hoger dan voorgaand jaar door de gedane 
investeringen. 
 
De verdeling van de huisvestingslasten is in de navolgende grafiek weergegeven: 
 

 
 
De huisvestingslasten bedragen € 81.807 en zijn € 6.707 hoger dan begroot (8,9%) en € 7.481 (10,1%) 
hoger dan voorgaand jaar. De energiekosten en de schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen. 
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De overige lasten hebben betrekking op kosten van administratie en beheer (30%), Inventaris en 
apparatuur (3%), leermiddelen (23%) en overige lasten (44%). Dit komt onder andere tot uitdrukking in 
de onderstaande grafiek.  
 

 
 
De overige lasten zijn € 21.794 (11,2%) hoger uitgekomen dan begroot en € 27.099 (14,3%) hoger ten 
opzichte van 2017. De representatiekosten zijn hoger uitgevallen door de ontwikkeling van een nieuwe 
huisstijl, schoolgids en website. Het onderwijsleerpakket verbruik en de kosten samenwerkingsverband 
zijn hoger uitgekomen en daarnaast is er een leasecontract voor ICT apparatuur afgesloten. De 
advieskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 
 
Treasurybeleid 
Het beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. Het bestuur heeft besloten 
de aanwezige liquide middelen niet te beleggen, maar deze te plaatsen op een spaarrekening. Het 
renteresultaat 2018 is uitgekomen op € 332. Dit is zowel lager dan begroot en lager dan voorgaand jaar 
in verband met de lage rentestand.  
 

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
De stichting is in zeer hoge mate afhankelijk van de overheid. De onvoorspelbaarheid van 
overheidsbeleid en regelingen leidt ertoe dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid 
plaatsvinden die het uitwerken en volgen van een strakke begroting niet goed mogelijk maken.  
Er deden zich verder geen zaken met politieke of maatschappelijke impact voor. 
 
Werkdrukmiddelen  
Er is in het team middels een speciale themabijeenkomst gesproken over werkdruk (al voordat de 
middelen bekend werden). Daarbij zijn met name voorstellen naar voren gekomen die te maken hebben 
met het vereenvoudigen van de werkwijze (formulieren, mails,…). Het bestuur heeft geïnvesteerd in het 
aanschaffen en implementeren van Office365 buiten de werkdrukmiddelen regeling om. De verwachting 
is dat het werken met Office365 voor een professionaliseringsslag gaat zorgen die misschien bij 
implementatie tijd vraagt, uiteindelijk winst gaat opleveren. Een sterk verbeterde mail functie, 
zoekfunctie, gedeelde agenda en SharePoint gaan daar zeker aan bijdragen. 
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De verwachting is dat de werkdruk verminderd als er ingezet gaat worden op ondersteuning in de groep 
door: inzet van een Onderwijsassistent, het investeren in extra schoonmaak zodat onze conciërge zich op 
taken kan richten die de leerkrachten ondersteunen (bijvoorbeeld ondersteuning in ICT) en de inzet van 
een vakleerkracht gymnastiek. Door de inzet van extra personeel (OA en OOP) kunnen de leerkrachten 
zich meer richten op de voor hun werkzaamheden belangrijke klussen (nakijken, voorbereiden, 
overleggen,...) 
 
Naast het plan van aanpak dat is opgesteld met het team is er ook gesproken met de MR en heeft de 
PMR instemming verleend. 

Het bedrag aan werkdrukmiddelen is € 46.976 in schooljaar 2018-2019, waarvan € 19.574 betrekking 
heeft op 2018. Er zijn alleen financiële maatregelen genomen. De besteding van deze ontvangen 
middelen kan als volgt worden toegelicht.  
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
(kalenderjaar) 

Eventuele toelichting 

Personeel € 19.574 Inhuur schoonmaakbedrijf á 5 uur per week; 
inzet gymleerkracht voor 0,1677fte; 
inzet OA voor 0,6fte; 
inzet projecten. 

Materieel 0  

Professionalisering 0  

Overig 0  
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6 Continuïteit  
 
Hieronder wordt het toekomstperspectief van de stichting Jenapleinschool uiteengezet. De stichting 
Jenapleinschool is een financieel gezonde school en wil dat blijven door deze financiële gezondheid te 
borgen met elkaar. Deze verantwoording is vanaf het jaar 2013 verplicht gesteld door het Ministerie. De 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs is hierop aangepast. 
 
Dit hoofdstuk is erop gericht de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud en 
het proces van het risicomanagement en de uitvoering van de Code Goed Bestuur te beschrijven. Het 
geeft inzicht in: de mate waarin het risicomanagement van de stichting toereikend is, de 
aandachtsgebieden in de (nabije) toekomst en de realisatie tussen het risicoprofiel en de financiële 
positie van de stichting. 
 

6.1 Meerjarige kengetallen 
 
In de onderstaande tabel worden personele kengetallen en kinderenaantallen weergegeven. De 
kengetallen 2018 betreft de gerealiseerde gemiddelde bezetting over kalenderjaar 2018 en het 
gerealiseerde leerlingenaantal op 01-10-2018. De gegevens die worden weergegeven vanaf kalenderjaar 
2019 zijn geprognotiseerde kengetallen. 
 

Kengetal 2018 2019 2020 2021 

Personele bezetting:     

Directie 0 0,53 0,80 0,80 

Onderwijzend personeel 16,87 16,45 16,13 16,13 

Overige medewerkers 1,83 2,63 2,63 2,63 

Totaal 18,70 19,61 19,56 19,56 

     

Leerlingaantallen 318 316 315 314 

 
De personele bezetting directie is tot begin schooljaar 2019-2020 begroot op nihil. Er wordt een interim-
directeur ingehuurd. In de begroting is opgenomen dat er tot einde schooljaar 2018-2019 een interim-
directeur wordt ingehuurd. Verwacht wordt dat het aantal fte onderwijzend personeel in loondienst 
redelijk stabiel zal blijven. De formatie is in balans met het leerlingenaantal. 
 
Op basis van de samenstelling in de wijk, het aantal klassen en het aantal kinderen per klas verwacht de 
school een stabiel kinderenaantal voor de komende jaren. Een kans voor de school is de aanbouw van 
een nieuwe wijk op de ontwikkellocatie ziekenhuis Weezenlanden in de stad. Hier worden de komende 
jaren totaal 230 nieuwe woningen gebouwd. De kinderenprognose van de Gemeente Zwolle van 
december 2015 bevestigt een licht stijgend kinderenaantal de komende 5 jaar. 
 

Prognose Gemeente Zwolle dec 
2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kinderenaantallen 312 311 312 314 316 318 
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6.2 Meerjarenbegroting 
 
Hieronder is de meerjarige balans en de meerjarige begroting gesitueerd. 

 

6.2.1 Meerjarige balans  
Hieronder wordt de gerealiseerde balans 2018 weergegeven en de meerjarige balans naar de huidige 
inzichten. 
 

 Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

     

Immateriële Vaste Activa € 0 € 0 € 0 € 0 

Materiële Vaste Activa € 404.725 € 499.003 € 454.276 € 415.382 

Financiële Vaste Activa € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale vaste activa € 404.725 € 499.003 € 454.276 € 415.382 

     

Vorderingen € 104.531 € 106.933 € 106.285 € 106.115 

Effecten € 0 € 0 € 0 € 0 

Liquide middelen € 369.480 € 167.368 € 241.870 € 298.425 

Totale vlottende Activa € 474.011 € 274.301 € 348.155 € 404.540 

     

TOTALE ACTIVA € 878.736 € 773.304 € 802.431 € 819.922 

     

Algemene reserve € 525.377 € 478.440 € 508.106 € 516.445 

Bestemmingsreserve 
publiek € 0 € 0 € 0 € 0 

Bestemmingsreserve 
privaat € 79.432 € 79.432 € 79.432 € 79.432 

Eigen Vermogen € 604.808 € 557.872 € 587.538 € 595.877 

     

Voorzieningen € 91.033 € 36.743 € 45.143 € 53.543 

     

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0 

     

Kortlopende schulden € 182.894 € 178.689 € 169.750 € 170.502 

     

TOTAAL PASSIVA € 878.736 € 773.304 € 802.431 € 819.922 

 
Algemeen 

- De materiele vaste activa neemt toe door de begrote investeringen. Er zal met name worden 
geïnvesteerd in inventaris, technisch onderhoud en ICT. 

- De verwachting is dat de stand van de vorderingen in de komende jaren op het niveau van 2018 
zal blijven liggen. 

- Het is de verwachting dat de liquide middelen zullen afnemen door het begrote verlies in 2019 
en de geplande investeringen. Er is voldoende buffer om dit op te vangen en vanaf 2020 worden 
positieve resultaten verwacht. 
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- De verwachting is dat het eigen vermogen afneemt in 2019 als gevolg van het begrote verlies, 
maar zal daarna weer toenemen. 

- De voorzieningen zullen in 2019 afnemen. Dit komt doordat er in 2019 grote onttrekkingen uit 
de voorziening voor onderhoud worden verwacht.   

- De verwachting is dat de kortlopende schulden in 2019 en verdere jaren nagenoeg op het niveau 
van 2018 zal blijven liggen. 

 
Financieringsstructuur 
Het vermogen van de stichting wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met eigen vermogen, te 
weten met 70%.  
 
Huisvestingsbeleid 
In 2016 is de meerjarenonderhoudsplanning (mop) geactualiseerd. De dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de mop.  
 
Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen 
De hoogte van de twee voorzieningen (voor onderhoud en jubilea) is gebaseerd op het geplande 
onderhoud aan de schoolgebouwen in de komende jaren voor zowel preventief als buitenonderhoud en 
de verwachte kosten voor jubilea.  
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6.2.2 Meerjarige staat van baten en lasten 
 

  
Realisatie 

2018 
 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

  
 

   
3. Baten      

3.1 Rijksbijdrage OCW € 1.672.910  € 1.663.443 € 1.684.130 € 1.676.361 

3.2 Overige overheidsbijdragen  € 6.021  € 0 € 0 € 0 

3.5 Overige baten € 72.543  € 58.400 € 58.500 € 58.600 

Totaal 3. Baten € 1.751.473  € 1.721.843 € 1.742.630 € 1.734.961 

 
     

4. Lasten      

4.1 Personele lasten € 1.396.856  € 1.452.924 € 1.396.731 € 1.416.221 

4.2 Afschrijvingslasten € 36.244  € 48.350 € 48.727 € 42.894 

4.3 Huisvestingslasten € 81.807  € 69.650 € 69.650 € 69.650 

4.4 Overige lasten € 216.612  € 198.257 € 198.257 € 198.257 

Totaal 4. Lasten € 1.731.519  € 1.769.181 € 1.713.365 € 1.727.022 

 
     

5. Financiële baten en lasten      

5.0 Financiële baten en lasten  € 332  € 400 € 400 € 400 

Totaal 5. Financiële baten en lasten € 332  € 400 € 400 € 400 

 
     

Resultaat € 20.286  -€ 46.938 € 29.665 € 8.339 

 
Het begrote resultaat 2019 komt uit op € 46.938 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de extra formatie. 
De Jenapleinschool beschikt over een voldoende financiële buffer om het negatieve resultaat op te 
vangen. De personeelskosten nemen in 2019 toe en dalen in 2020 in verband met eenmalige kosten in 
2019. Het is de verwachting dat het resultaat in de opvolgende jaren weer positief zal zijn. 
 
 

6.3 Overige continuïteitsonderwerpen 
 

6.3.1 Interne risicobeheersing- en controlesysteem 
 
In deze paragraaf wordt de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem nader beschreven. Het bestuur is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersing- 
en controlesysteem van de stichting en voor de beoordeling van de effectiviteit van dit systeem.  
 
Verticale verantwoording 
De directeur legt in het bestuur verantwoording af over het personeelsbeleid en de onderwijsresultaten. 
Dat gebeurt via periodieke rapportages; 4 keer per jaar. De portefeuillehouder financiën van het bestuur 
legt via een managementrapportage periodiek verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. In 
de praktijk werkte de scheiding tussen het dagelijks bestuur en het toezichthoudend deel van het 
bestuur niet goed. Daarom is in 2015 het bestuursmodel van ‘feitelijke scheiding’ (onder begeleiding van 
het VBS) ingevoerd per 4 december 2015.  
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In 2018 heeft het bestuur de interim directeur de opdracht gegeven om de bestuurlijke samenwerking 
verder te gaan verkennen en een partner te vinden waar dat mee mogelijk is, nadat zij in 2017 het advies 
gekregen heeft om -vanwege haar kwetsbare positie als éénpitter- versterking te gaan zoeken .  
Hiermee is ook de vraag over verantwoording weer actueel en vooralsnog is daar in principe geen 
wijziging is. De directeur blijft verantwoordelijk voor de verantwoording naar het bestuur. Het bestuur 
op haar beurt blijft verantwoordelijk voor de verantwoording naar “buiten”.  
Wel is de verwachting dat de directeur door de bestuurlijk samenwerking met een professioneel bestuur, 
ondersteund kan worden in de uitvoering van een aantal zaken die als éénpitter extra zorg en aandacht 
behoeven.  
 
 
Statuten/Reglementen/Beleid 
Op 4 december 2014 zijn de statuten in overeenstemming gebracht met het hiervoor genoemde systeem 
van ‘feitelijke scheiding’. In 2015 is een nieuw managementstatuut opgesteld dat op 10 februari 2016, na 
een positief advies door de medezeggenschapsraad, door het bestuur is vastgesteld. Het nieuwe 
managementstatuut is daarmee ook in overeenstemming gebracht met de wet Goed onderwijs, goed 
bestuur. In 2016 volgde nog een nieuw bestuursreglement. In 2017 heeft het bestuur advies ingewonnen 
bij de VBS (vereniging voor schoolbesturen) over het onderzoeken van bestuurlijke samenwerking. 
 
Treasurystatuut 
Het doel van treasurybeleid is het beheersen van financiële risico’s. Het beleid is conform het voorschrift 
beleggen en belenen van het ministerie. Het bestuur heeft besloten de aanwezige liquide middelen niet 
te beleggen, maar deze te plaatsen op een spaarrekening. Dit beleid blijft ongewijzigd. 
 
Volmachten en procuratie 
Eind 2011 is de stichting gaan werken met het digitale fiatteringssysteem van het Onderwijsbureau 
ProActive. In het systeem zijn de autorisatiegrenzen conform interne afspraak opgenomen. Het systeem 
fungeert als controle/autorisatiemiddel alsmede als factuurarchief. Alle facturen zijn voor de gebruikers 
inzichtelijk. Dit systeem werkt goed en heeft de oude ‘handmatige’ procesgang en fiattering in zijn 
geheel vervangen.  
 
De administratie heeft zelfstandige fiatteringsgrens van € 3000 , facturen lopen merendeels via de 
directie, de schooldirecteur stemt overige facturen af met de penningmeester van het bestuur. Uitgaven 
dienen in lijn met de begroting te zijn. 
 
Rapportagestructuur 
Enkele keren per jaar wordt er een managementrapportage opgesteld. In deze rapportage zijn de 
financiële en personele cijfers tot de desbetreffende periode weergegeven en toegelicht. Bovendien is 
hierin de voortschrijdende prognose voor het gehele kalenderjaar opgenomen met bijbehorende 
toelichting. Deze wordt door het bestuur gebruikt om te kunnen sturen binnen de organisatie. 
 
Managementinformatiesysteem 
Voor de financiële aspecten van een school wordt gebruik gemaakt van een 
managementinformatiesysteem, Tobias. Hiermee kunnen de schooldirecteur en het bestuurslid 
financiën de financiële huishouding monitoren en op basis daarvan bijsturen. Middels Tobias is er op de 
school een actueel inzicht van de financiële situatie beschikbaar.  
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Elektronische inzage centrale bank 
Bij de bancaire autorisatie wordt er gewerkt met een voorbereider en een 3 tal autorisatie 
gemachtigden, het Onderwijsbureau, de directeur en in geval van nood het bestuurslid financiën. Iedere 
gebruiker beschikt over een eigen toegang op naam. 
 
Kasprocedure 
In 2013 is de contante kasprocedure vervangen voor een meer overzichtelijke en minder fraudegevoelige 
manier van verwerken. Alle contante bouwbudgetten zijn gecentraliseerd bij de medewerker 
administratie op de school, deze beheert en controleert de kas. Het bestuurslid financiën voert met 
regelmaat een steekproef uit. Het bedrag in kas bedraagt maximaal ongeveer €2.000. 
 

6.3.2 Risico’s en onzekerheden 
 
Risicobeoordelingen zijn een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning- en control cyclus. Hieronder 
worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven die in de komende jaren wellicht voor 
kunnen gaan komen en welke maatregelen hiervoor zullen worden genomen om deze risico’s en 
onzekerheden te reduceren.  
 
Wet- en regelgeving 
Niet voorziene wijzigingen in de wet- en regelgevingen kunnen grote impact hebben op de stichting. Op 
dit moment geldt dat in grote mate voor de Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe CAO. De school 
probeert te anticiperen op de mogelijke effecten van de WWZ door de verschillende scenario’s uit te 
werken en aangesloten te blijven bij landelijke en regionale overleggen.  
 
Doordecentralisatie huisvestiging 
In verband met de actuele wijziging van het buitenonderhoud blijft dit onderwerp in beeld bij het 
bestuur. Er bestaat het risico dat de daadkracht bij de gemeente met betrekking tot nieuwbouw en 
renovaties verminderd.  
 
Formatie 
Binnen de stichting bestaat het personeelsbestand voor een belangrijk deel uit vaste formatie. Dit brengt 
financiële risico’s met zich mee. Door de natuurlijke afvloeiing van personeel in 2015 is hier enige 
flexibiliteit ontstaan met de vervanging van deze medewerkers.  
Nieuwe medewerkers krijgen in eerste instantie een tijdelijk contract, totdat duidelijk wordt of deze 
omgezet kan worden in vaste formatie. 
In de ons omringende schoolbesturen horen we dat het steeds moeilijk wordt om aan nieuw personeel 
te komen. Tot op heden is dat voor ons geen probleem geweest, vermoedelijk vanwege onze 
onderwijskundige profiel. Ook zou het mogelijk kunnen zijn vanwege het feit dat we een éénpitter zijn, 
maar veel waarschijnlijker is het dat dat juist niet aantrekkelijk is voor een nieuwe medewerker. 
Vervanging van ziekte is, net als in de rest van het land, de afgelopen periode een groot probleem 
geworden vanwege de Wet Werk en zekerheid en een tekort aan leerkrachten. 
 
Invoering Passend Onderwijs 
De invoering van Passend Onderwijs blijft een risico voor onze school als éénpitter, door indeling in 
samenwerkingsverband PO2305 is het financiële risico enigszins beperkt. Het samenwerkingsverband 
treedt op als collectief en regelt de zorg met elkaar en verdeelt op basis van behoefte de financiële 
middelen. De besluitvorming omtrent de verdeling van het geld in het deelverband De Stroming, is een 
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risico. De school heeft de tot nu toe toegekende gelden zorgvuldig maar voorzichtig opgenomen in de 
begroting. 
In 2018 hebben we bij de evaluatie van schooljaar 2017-2018 aangeven dat we van mening zijn dat het 
goed zou zijn als eer een herverdeling zou komen van de deelverbanden in het samenwerkingsverband.  
 
Ziekteverzuim 
Andere risico’s zijn o.a. ziekteverzuim. Veel wisselingen in formatie gaan ten koste van de kwaliteit van 
onderwijs. In paragraaf 2.1 is een overzicht te vinden van de wijzigingen, ook die het gevolg zijn van 
ziekte.  
In 2018 liep het contract van een zieke medewerker af en is er afscheid genomen van hem.  
Een ander risico is dat er door inhuur van derden, meer geld uit gegeven wordt dat er vergoed wordt 
door het UWV of het Vervangingfonds. Het vinden van geschikte invallers staat sterk onder druk en 
wordt meer en meer ingevuld door relatief dure flexcontracten. 
 
Kwaliteit onderwijs 
De kans bestaat dat de kwaliteit van het onderwijs kan afnemen. Dit wordt voorkomen door de 
kwaliteitsbewaking op school zelf. Het bestuur heeft inzage in de kwaliteit/opbrengsten. Wanneer er 
signalen komen dat onze school in kwaliteit achteruit gaat, wordt er vanuit het bestuur direct actie 
ondernomen. 
Doordat het inzicht is ontstaan dat de mate van kwaliteit en het kritisch vermogen sterk samenhangt 
met het éénpitterschap, heeft het bestuur de interim directeur de opdracht gegeven de bestuurlijke 
samenwerking verder vorm te geven in schooljaar 2018-2019. 
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Bijlagen  
Prestatiebox PO 
 
Over de besteding van de middelen uit de Prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks verantwoording af 
volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van bijzondere bekostiging en 
niet van een subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten.  
 
Bedrag per leerling en een bedrag per school 
De bekostiging in de Prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per 
school.  
 
Inzet middelen 
De Stichting Jenapleinschool heeft de middelen van de Prestatiebox ingezet op de doelstellingen die de 
Prestatiebox beoogt. De Jenapleinschool is mede door de Prestatiebox beter in staat om haar ambities 
waar te maken. Onderstaande ontwikkellijnen uit het Bestuursakkoord hebben allemaal hun plek 
gekregen in ons jaarplan. 
 
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
3. Professionele scholen 
4. Doorgaande ontwikkellijnen 
 
Cultuureducatie 
Elk schooljaar staat in het teken van een gebied van cultuureducatie. In schooljaar 2017-2018 hebben we 
gekozen om ons te verdiepen in Cultureel Erfgoed. Gedurende het jaar zijn er activiteiten die kinderen 
brengen in dat gebied.  
Het schoolproject staat in het teken van dat gebied. We kozen dit schooljaar als onderdeel van Cultureel 
Erfgoed voor ‘oude ambachten’. Gedurende 3 weken krijgen kinderen aanbod (actief, receptief en 
reflectief). Als (jenaplan) school werken dan ook op momenten door elkaar, bouw doorbroken met de 
maatjesgroepen.  
 
Daarnaast is er een vast cyclus van drie jaar: 

 Jaar 1 (2017-2018) Jaar 2 (2018-2019) Jaar 3  

bb Fundatie (in een museum) Batavia Westerbork 

 Vuurvogel Vuurvogel Vuurvogel 

 1e twee weken 
kampliedjeshulp 

1e twee weken 
kampliedjeshulp 

1e twee weken 
kampliedjeshulp 

mb Fundatie (in een museum) Muziek: kampliedjeshulp Drama of dans 
workshop/voorstelling 

ob Fundatie (in een museum) Muziek(instr) impuls Drama/dans impuls 

 
De interne coördinator cultuureducatie zorgt voor onze participatie in het Fond Cultuureducatie Zwolle 
en daarmee voor cultuureducatie binnen onze school. 
Dat houdt in: contact en afstemming met Stadkamer, maken van beleidsplan cultuureducatie, 
jaarplanning maken, beheer financiële middelen, m.a.w. voor de drie pijlers in de school: 
1: implementatie/verdieping/ontwikkeling curriculum CE 
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2: deskundigheidsbevordering voor het team (o.a. middels workhops gedurende het jaar) 
3: versterken relatie culturele en sociale omgeving van leerlingen 
 
De werkgroep cultuureducatie is opgericht als klankbord vanuit de bouwen voor de cultuurcoördinator. 
Ze zijn ook aanspreekpunt en contactpersoon voor de bouw. Ze denken mee over het programma 
gedurende het schooljaar en ontwerpen 1x per jaar het schoolproject cultuureducatie nav het gekozen 
jaargebied cultuureducatie. 
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Passend Onderwijs 
 
Passend onderwijs binnen de Jenapleinschool 
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschrijven wat de mogelijkheden zijn om 
leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De 
afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband 
gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op 
onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De 
extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de 
afspraken over de basisondersteuning. Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen 
het schoolteam tot stand gekomen en vastgesteld. 
  
Het Schoolondersteuningsprofiel is opgezet in mei- september 2018. In het kader van passend onderwijs 
voor alle kinderen is dit profiel opgesteld om inzichtelijk te maken waar de mogelijkheden en de grenzen 
van de zorg binnen onze school liggen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er geen enkel kind meer 
tussen wal en het schip kan vallen.  
  
Dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze 
school  de kinderen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke externe zorg onze  school deze 
grenzen beslecht. Daarbij maakt de Jenapleinschool onderscheidt tussen basiszorg en aanvullende 
preventieve en curatieve ondersteuning.   
Zorgroute 
De zorgroute kent 4 niveaus van zorg en kan in het volgende schema gezet worden.  
In blauw eronder de terminologie vanuit het Jenaplanonderwijs (bron: Jenaplan routeboek groepszorg) 
  
Zorgniveau 1. 
Adaptief onderwijs: 
De leerkracht past daar waar mogelijk het onderwijs aan de onderwijsbehoefte van het kind aan. 
Basiszorg niveau 1 in de stamgroep. 
  
Zorgniveau 2A. 
Interne leerlingenzorg: 
Leerlingen worden intern regelmatig en planmatig besproken, onderzocht en behandeld. De 
onderwijsbehoeften van het kind worden in een overzicht en een groepsplan weergegeven. 
Basiszorg niveau 2: Extra zorg in de groep of in het verlengde van de extra zorg in de groep bij de 
medewerker Passend onderwijs. 

                                                               
Zorgniveau 2B. 
Externe leerlingenzorg:           
Advies aan en begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten na bespreking met aan de school 
gekoppelde externe deskundigen (schoolarts, orthopedagoog/psycholoog, schoolmaatschappelijk 
werkende) 
Basiszorg niveau 3: Speciale zorg. 
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Zorgniveau 3. 
Vervolg op het advies en begeleiding van zorgniveau 2B kan onder meer het verzorgen van 
arrangementen zijn (seo, rekenen en begrijpend lezen), expertise binnen de school halen (OPP  wordt 
geschreven). 
Breedtezorg niveau 4. In of buiten de stamgroep. 
  
Zorgniveau 4. 
Speciale zorg wordt voorgelegd aan het CTT (commissie toewijzing en toelating) wat kan leiden tot 
verwijzing van het kind naar een andere school. 
Dieptezorg niveau 5. 
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Grafieken met resultaten over 2018 
 
Resultaten, in januari (=II) en juni (=III) per groep  
Zwarte lijn = schoolgemiddelde 
Groene lijn = landelijk gemiddelde 
Blauw, oranje en rood = de scores van school uitgesplitst in 3 niveaus. 
 

1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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2. Spelling: CITO Spelling 3.0 - Totaal 
Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 

 

 
 

2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Werkwoorden 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
 

 

 
 
 

3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen 3.0 - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen 3.0 - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 

 
 

 
 
 
 
 

4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde 3.0 - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
 

 

 
 
 

5. Overig: CITO Rekenen voor kleuters LOVS - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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5. Overig: CITO Taal voor kleuters LOVS - Totaal 

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 

Gemiddelde schaalscore t.o.v. ABCDE-normgrenzen 
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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 2018 2017

Rentabiliteit 1% 4%

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 2,59                3,84        

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 68,8% 70,7%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 79,2% 80,9%

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 11,4% 22,6%

(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.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 302 312

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 18,70              18,18      

Personeelskosten per FTE 74.680             69.034    
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A.1.1 Balans per 31 december 2018

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 404.725           219.190              

Totaal vaste activa 404.725          219.190              

1.5 Vorderingen 104.531           96.264                

1.7 Liquide middelen 369.480           511.588              

Totaal vlottende activa 474.011          607.852              

Totaal activa 878.736         827.042             

31 december 2018 31 december 2017
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 604.808           584.522              

2.2 Voorzieningen 91.033             84.279                

2.4 Kortlopende schulden 182.894           158.240              

Totaal passiva 878.736         827.042             

31 december 2018 31 december 2017
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.672.910       1.515.324          1.546.890       

3.2 Overige overheidsbijdragen 6.021             -                       460                

3.5 Overige baten 72.543           57.920              68.637           

Totaal baten 1.751.473       1.573.244          1.615.987       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.396.856       1.254.673          1.254.934       

4.2 Afschrijvingen 36.244           34.333              26.511           

4.3 Huisvestingslasten 81.807           75.100              74.326           

4.4 Overige lasten 216.612          194.818             189.512          

Totaal lasten 1.731.519       1.558.924          1.545.283       

Saldo baten en lasten 19.954           14.320              70.704           

5 Financiële baten en lasten 332                1.500                628                

Netto resultaat 20.286           15.820               71.333           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 19.954          70.704          

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 36.244          26.511          

- Mutaties voorzieningen 6.754           4.673           

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 8.267-           72.172          

- Kortlopende schulden 24.654          7.271-           

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 79.339          166.789        

Ontvangen interest 332              628              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 79.671          167.417             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 221.779-        62.554-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 221.779-        62.554-               

Mutatie liquide middelen 142.109-        104.864             

Beginstand liquide middelen 511.588        406.725        

Mutatie liquide middelen 142.109-        104.864        

Eindstand liquide middelen 369.479        511.589             
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Jenapleinschool 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.

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:

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 33% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11% 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.
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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.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

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 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.

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 onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor 

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen 

van de voorziening groot onderhoud.

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 103,8% (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 2018

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2018

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2017

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2017

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2018

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde per 

31 december 

2018

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 441.112      235.387-      205.725     219.143       -                  32.758-      -                   660.255     268.145-      392.110       

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 30.514       17.049-       13.464       2.637           -                  3.486-        -                   33.151       20.536-       12.615         

Materiële 

vaste activa 471.626      252.436-      219.190     221.779       -                  36.244-      -                   693.405     288.680-      404.725       

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

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

1.5.1 Debiteuren -                  450                

1.5.2 Vorderingen OCW 75.459         77.950           

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

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden -                  7.912             

     Overige overlopende activa 17.178        9.536             

     Vervangingsfonds 11.894        416               

1.5.8 Overlopende activa 29.072         9.952             

Totaal Vorderingen 104.531       96.264           

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 91               5                    

1.7.2 Banken 369.389       511.584         

369.480       511.588         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2018

2.1.1 Algemene reserve 517.075        8.302           -                  525.377         

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 67.447          11.985         -                  79.432           

584.522        20.287         -                  604.808         

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Mutaties 2018

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2018

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 4.713           56                -                  -                  4.769           -                    4.769           

Jubilea 4.713          56               -                  -                 4.769          -                   4.769           

2.2.3 Overige 

voorzieningen

79.566         6.900           202-              -                  86.264         62.690           23.574          

Onderhoud 79.566        6.900           202-              -                 86.264        62.690           23.574          

84.279         6.956           202-              -                  91.033         62.690           28.343          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 41.011         10.126           

2.4.7.1      Loonheffing 47.449        38.832           

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 8.021          5.921             

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 55.471         44.753           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 14.437         13.469           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 3.287           3.010             

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt -                 14.845           

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 40.100        35.207           

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 28.588        36.831           

2.4.10 Totaal overlopende passiva 68.688         86.883           

Totaal kortlopende schulden 182.894       158.240         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2018 31 december 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.

Er is een huurovereenkomst voor tablets met Econocom met een looptijd van 4 jaar. 

De ingangsdatum is 01-09-18. De jaarkosten zijn € 14.256.

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 2018

Subsidie voor studieverlof 2.267                2.267         

2.267                2.267         

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 (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

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 (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

X

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 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.513.617        1.392.094     1.412.633       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 58.128             53.647          51.591            

Totaal rijksbijdragen via OCW 1.571.745        1.445.741     1.464.224       

3.1.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 101.165           69.583          82.666            

Totaal rijksbijdragen 1.672.910        1.515.324     1.546.890       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies -                      -                   460                

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 6.021               -                   -                     

6.021               -                   460                

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.5.1 Verhuur 6.920               6.920            6.920              

3.5.5 Ouderbijdragen 51.966             51.000          50.653            

3.5.6 Overig 13.657             -                   11.064            

72.543             57.920          68.637            

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 916.572           833.364        865.901         

4.1.1.2 Sociale lasten 218.512           198.675        185.237         

4.1.1.3 Pensioenlasten 118.618           107.849        113.406         

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.253.702        1.139.888     1.164.544       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 56                   1.500           2.669-             

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 119.679           96.250         57.993           

4.1.2.3      Overig 28.295             24.968         58.780           

4.1.2.4      Scholing/opleiding 30.618             50.000         17.545           

4.1.2 Overige personele lasten 178.647           172.718        131.649          

4.1.3 Af: Uitkeringen 35.494-             57.933-          41.259-            

1.396.856        1.254.673     1.254.934       
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Realisatie Realisatie

2018 2017

19 18

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 32.758             30.755          23.553            

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 3.486               3.578            2.957              

36.244             34.333          26.511            

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.3.3 Onderhoud 17.902             17.500          18.278            

4.3.4 Water en energie 21.867             18.750          17.439            

4.3.5 Schoonmaakkosten 32.924             27.000          27.700            

4.3.6 Heffingen 1.685               2.500            1.997              

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 6.900               7.600            8.100              

4.3.8 Overige huisvestingslasten 529                  1.750            811                

81.807             75.100          74.326            

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 64.040             71.450          61.287            

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 6.852              1.500           1.657             

     4.4.2.2      Leermiddelen 49.979             38.050         46.753           

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 56.831             39.550          48.410            

4.4.4 Overig 95.741             83.818          79.816            

216.612           194.818        189.512          

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.511               2.420              

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 1.755               -                     

Accountantslasten 4.266               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.

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

5.1 Rentebaten 332                  1.500            628                

332                  1.500            628                
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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

Stichting Passend onderwijs PO 23-05 Stichting Zwolle 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

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam I.J. van Hal

Functiegegevens Interim Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/9-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking j/n nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 32.191

Beloningen betaalbaar op termijn    0

Subtotaal      32.191

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                     37.101 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Totaal bezoldiging      32.191

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling 2017

Omvang dienstverband 2017 in FTE

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal      

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       

Totaal bezoldiging 2017

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 111.000.

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

Naam I.J. van Hal

Functiegegevens Interim Directeur

Kalenderjaar 2018 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang-einde) 1/1-31/08 1/9-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar 8 4

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum       
Maximum uurtarief dat geldt voor het 

kalenderjaar 182 176

Individueel toepasselijk maximum voor 

betreffende periode 165.200 98.000

Individueel toepasselijk maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12 263.200

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief j/n, €.. ja, € 61 ja, € 122

Bezoldiging in de betreffende periode 61.330 35.078

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 96.408

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 61.330 35.078

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

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

Naam Functie

T. van der Staak Voorzitter

R. Liesveld Bestuurslid

F. Wijnandts Bestuurslid

A. Netjes Bestuurslid tot 31 juli

D. Hoekstra Bestuurslid

B. Haze Bestuurslid

J. Houtkamp Bestuurslid vanaf 27 september

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

8.302€            wordt toegevoegd aan de algemene reserve

11.985€          wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- I.J. van Hal

Toezichthouder:

- T. van der Staak

- H. Bekkema

- F. Wijnandts

- D. Hoekstra

- B. Haze

- J. Houtkamp
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41626

Naam instelling Stichting Jenapleinschool

KvK-nummer 05083027

Statutaire zetel Gemeente Zwolle

Adres Enkstraat 69

Postadres Postbus 762

Postcode 8000 AT

Plaats Zwolle

Telefoon 038-4228540

E-mailadres jenaplein@jenaplein.nl

Website www.jenapleinschool.nl

Contactpersoon I.J. van Hal

Telefoon 038-4228240

E-mailadres jenaplein@jenaplein.nl

BRIN-nummers 15XK De Jenapleinschool
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Overige gegevens

Controleverklaring
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