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Voorwoord 
Dit is het jaarverslag van de Jenapleinschool voor het jaar 2019. We leggen hierin als bestuur verantwoording af voor 
het reilen van onze school in het voorbije jaar, voor iedereen die er belangstelling voor heeft. 

1. Het schoolbestuur 
 

1.1 Organisatie 

Contactgegevens 
- De Jenapleinschool 
- Bestuursnummer: 41626 
- Brinnummer: 15 XK  
- Adres: Enkstraat 69 
- Telefoon: 038 4228240 
- Email: jenaplein@jenapleinschool.nl 
- Website: www.jenapleinschool.nl 

 

Contactpersoon 
- Sjoerd van Slageren 
- Functie: directeur vanaf februari 2020 

 

Juridische structuur 
 De Jenapleinschool is een stichting 

 

Organisatiestructuur   
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Governance Code 
Het bestuur conformeert zich aan de Code Goed Bestuurd zoals die door de leden van de PO-raad op 1 augustus 

2017 is vastgesteld. De stichting Jenapleinschool is sinds 2016 lid van de PO-raad en is derhalve ook gehouden te 

handelen naar deze code.  

Functiescheiding  
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 
organisaties voor primair onderwijs.  
De stichting Jenapleinschool werkt met het beheermodel van feitelijke scheiding.  
  

Bestuur: 

Naam Functie 

Thomas van der Staak Voorzitter  

Frank Wijnandts Secretaris  

Harm Bekkema  Financiën vanaf 07-02-2019 

Raymon Liesveld  Financiën tot 07-02-2019 

Joost Houtkamp Personeel & Organisatie  

Bob Haze Onderwijs 

Detmer Hoekstra Huisvesting & Facilitaire Zaken 
 

De 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. 

Tot en met november 2019 was Ilse van Hal aangesteld als interim-directeur, vervolgens is Lea Loosman aangesteld 

als waarnemend directeur. In februari 2020 is Sjoerd van Slageren in dienst getreden als directeur/bestuurder. 

Intern toezichtsorgaan 
 

1. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directie en op de gang van zaken binnen de stichting en de 
onder de stichting ressorterende school. Het bestuur toetst of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 
van zijn taken oog houdt op het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een 
bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft 
gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Het bestuur ziet er op toe dat de 
uitvoering van het beleid strookt met de relevante wet- en regelgeving, inclusief de code goed bestuur, de  
strategische doelstellingen van de stichting, dit managementstatuut en vastgestelde en goedgekeurde 
beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.  

2. Het bestuur stelt schriftelijk kaders vast waarbinnen zij haar toezicht op de directie uitoefent; die kaders vormen 
de leidraad voor de beoordeling. 

3. Teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht en advisering naar behoren 
uit te voeren, draagt de directie er zorg voor dat het bestuur adequaat wordt geïnformeerd over 
aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. 

4. De directie rapporteert het bestuur periodiek, op gestandaardiseerde wijze en met afgesproken termijnen over: 
a. de realisering van de missie en visie van de Jenapleinschool, de strategie inclusief de daaraan 

verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan; 
b. de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en het personeelsbeleid; 
c. de ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages; 
d. de beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de informatievoorziening, in relatie tot 

de doelstelling van de stichting; 
e. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen; 

5. Het bestuur wordt door de directie voorts geïnformeerd over: 
a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen, waaronder wet- en regelgeving, de op de stichting 

van toepassing zijnde CAO’s en andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en 
ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; 
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b. het schoolplan en de schoolgids van de scholen, het medezeggenschapsstatuut,  
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsreglement(en), de klachtenregeling en de 
klokkenluiderregeling; 

c. verslagen van decentraal georganiseerd overleg; 
d. problemen en conflicten van betekenis  in de organisatie alsmede klachten, meldingen en de 

beslissing daarop ingevolge de klachtenregeling en de klokkenluiderregeling; 
e. kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt 

(externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin; 
f. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie; 
g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen (zo mogelijk tevoren); 
h. op de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen 

inspectierapportages); 
i. samenstelling, taakverdeling, voortgang en samenwerking binnen het team en benoeming en 

ontslag van medewerkers; 
j. managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of de 

onder de stichting ressorterende school; 
k. omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten. 
l. alle overige punten waarvan het bestuur het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en 

waarvan in redelijkheid door de directie kan worden verwacht dat dit van belang is voor het bestuur. 
6. Het bestuur wint informatie in door: 

a. de informatieverstrekking door de directie; 
b. ten minste één maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur, de directie en de 

medezeggenschapsraad bij te wonen; 
c. andere manieren waarbij van te voren specifieke afspraken met de directie zijn gemaakt; 
d. na overleg met de directie op kosten van de stichting externe deskundigheid voor zijn oordeel en 

advies in te schakelen. 
 

 Verslag Intern Toezicht: bijlage 1 

Medezeggenschap  
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) 

 
 Jaarverslag MR: bijlage 2 

1.2 Profiel 

Missie en 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 
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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. 
 

Kernactiviteiten 
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.   

 
Door middel van onderstaande documenten heeft het bestuur zich verantwoord over de herstelopdrachten. Het 
heeft hiermee aangetoond dat het aan de schriftelijke opdrachten heeft voldaan.  
  
Op 20 juni 2019 hebben wij door middel van een gesprek met de directie (met bestuurlijke taken) en intern 
begeleiders de uitwerking van de herstelopdrachten en de effecten van de genomen maatregelen geverifieerd. 
Hiermee hebben wij geconstateerd dat de tekortkomingen zijn opgeheven. De analyses van de individuele leerlingen 
die zorg nodig hebben, hebben we tijdens het gesprek op de Jenapleinschool ingezien en als voldoende beoordeeld. 
Hoewel de analyses soms nog meer een verklarend karakter behoeven, voldoen ze nu aan de minimum kwaliteit die 
wij verwachten.  
  
De meest relevante, van een reeks ingestuurde documenten zijn:   

 Kwaliteitsbeleidsplan Jenapleinschool  

 Ontwikkelkalender 2018-2019 versie 4  

 Meerdere opbrengsten rapportages en evaluaties  

 Jaarplanning Managementrapportage, alsmede 3 managementrapportages  

 WMK tevredenheidspeilingen onder medewerkers en ouders. 
 

Strategisch beleidsplan 
2019 heeft in het teken gestaan van het borgen van de kwaliteitsslag die er in de afgelopen 2 jaar is gemaakt. 

Daarnaast zal het op pijl houden van onze eindopbrengsten een doel zijn. Het team zal verder werken aan een aantal 

zaken die zij zelf hebben gekozen, onder 4 pijlers: 

1. Verbinding met de omgeving  

2. Gedeelde lespraktijk  

3. Rijke leeromgeving  

4. Goed-beter-best 

Een greep uit de projecten waaraan gewerkt zal worden; ouderbetrokkenheid (werken met een portfolio), werken in 

doelen bij rekenen, taal integreren in projecten, bestuurlijke samenwerking vorm geven, waarderend onderzoeken 

(IPB) invoeren, Passend onderwijs in de stamgroep geven en niveau instructies in de stamgroep verhogen. 
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Toegankelijkheid en toelating 
Alle belangstellende ouders worden op een informatieavond uitgenodigd. Daar presenteert de school zich, met als 

doel een helder beeld te schetsen van de school. Na de informatieavond kunnen ouders zich opgeven voor een 

rondleiding op school. Dit is onder schooltijd. Na de rondleiding kunnen ouders hun kind inschrijven. Bij de 

berekening of er plaats is gaan we uit van de groepsgrootte van 40 kinderen in groep 1, op 1 oktober. Mocht er geen 

plek zijn, dan komt het kind op de wachtlijst. 

De Jenapleinschool zet zich in voor kinderen die extra zorg vragen. De wijze waarop de school daarmee omgaat is 

vastgelegd in een procedure, die onderdeel is van het SOP (School Ondersteunings Profel). Daarin is tevens 

opgenomen hoe het contact met de betrokken ouders wordt onderhouden. Het zo vroegtijdig mogelijk signaleren 

van problemen in de doorgaande ontwikkeling bij kinderen, is voor het kind en de begeleiding in school van groot 

belang. De extra aandacht die gewenst is wordt altijd in samenspraak met de ouders vastgelegd, besproken en 

geëvalueerd. 

 

1.3 Dialoog  

Belanghebbenden 
Met welke partijen wij contact en / of een samenwerkingsverband hebben, hebben wij in kaart gebracht in onze 

‘sociale kaart’. Onze belanghebbenden zijn onder andere onze leerlingen en hun ouders, medewerkers, de gemeente 

Zwolle en het samenwerkingsverband PO 2305, deelverband De Stroming. 

 

Horizontale verantwoording 
De Jenapleinschool legt minimaal horizontale verantwoording af aan de leerlingen en de ouders. De ouders zijn 

vertegenwoordigd in de MR. Verantwoording aan de MR verloopt volgens de wettelijke rechten van de MR.  

Aanvullend op de MR wordt verantwoording afgelegd aan zowel ouders als leerlingen. Jaarlijks krijgen de ouders een 

informatiebrief waarin de school zich verantwoordt over de behaalde opbrengsten en andere resultaten. Hierbij licht 

de Jenapleinschool ook toe welke keuzes er zijn of worden gemaakt om opbrengsten en resultaten te verbeteren. 

Over de kwaliteit van de organisatie wordt verantwoording afgelegd door middel van een rapportage over de 

resultaten van de oudervragenlijst bij het vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Deze terugkoppeling is in principe 

schriftelijk, maar kan worden uitgebreid met een gesprek met bijvoorbeeld een ouderpanel.  

Aan de leerlingen wordt eveneens verantwoording afgelegd door een terugkoppeling van de resultaten van de 

leerlingenvragenlijst bij het vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Deze terugkoppeling is in principe mondeling 

door de schoolleiding of de eigen leerkracht. De terugkoppeling kan worden uitgebreid met een gesprek met 

bijvoorbeeld een leerlingenpanel. 

 

Klachtenbehandeling  
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. Er zijn in 2019 geen klachten geweest. De externe 

vertrouwens persoon is een telefonisch keer benaderd voor advies m.b.t. een in het verleden moeilijke 

omstandigheid tussen school, leerkracht en ouder met zoon. Vertrouwenspersoon heeft deze ouder terugverwezen 

naar school. Er heeft een goed afrondend gesprek plaatsgevonden.    

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 2019 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. Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg gaat over zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je goed doet wat je zegt en wat je doet 

steeds beter proberen te doen. Om de kwaliteitscyclus vorm te geven, hanteren we vijf hoofdvragen als rode draad 

in onze kwaliteitscyclus en deze vragen zijn in te delen in drie fasen, te weten: 

 

Fase 1: Het expliciteren van kwaliteit en hier normen aan stellen 

Doet de school de goede dingen? 

Doet de school de dingen goed? 

 

Fase 2: Evalueren en toetsen van de normen 

Hoe weet de school dat? 

Vinden anderen dat ook? 

 

Fase 3: Bijsturen en verbeteren van de kwaliteit 

Wat doet de school met die wetenschap? 

 

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het 

onderwijs. Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het 

bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten. 

Het bestuur en de school hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en 

er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende 

onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en school maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg 

mogelijk. 

 

Ontwikkelingen  
Om te anticiperen op de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit is het 

kwaliteitsbeleid geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een herijking van het kwaliteitsbeleid, beschreven in het 

kwaliteitsbeleidsplan.  

Ook is geanticipeerd op de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Het digitale lesaanbod is uitgebreid; het 

programma Gynzy maakt structureel onderdeel uit van het aanbod. Het aantal devices voor de leerlingen is 

uitgebreid naar 50 IPads en 60 Chromebooks.  

Daarnaast heeft er een interne verbouwing plaatsgevonden. Op iedere verdieping is een middenplein gecreëerd 

passend bij de Jenaplan visie. Daar kunnen de verschillende bouwen stamgroep overstijgend werken, spelen, 

spreken en vieren. Ook de lokalen zijn aangepast passend bij de Jenaplan visie. 

 

Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten staan op de site scholen op de kaart: https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10738/De-

Jenapleinschool/categorie/Algemeen 

 

Internationalisering 
De Jenapleinschool heeft geen specifiek beleid op internationalisering. 
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Inspectie  
Uit ‘verantwoording herstelopdracht van bestuur’ komt de inspectie tot: 

Op 20 juni 2019 hebben wij door middel van een gesprek met de directie (met bestuurlijke taken) en intern 

begeleiders de uitwerking van de herstelopdrachten en de effecten van de genomen maatregelen geverifieerd. 

Hiermee hebben wij geconstateerd dat de tekortkomingen zijn opgeheven. De analyses van de individuele leerlingen 

die zorg nodig hebben, hebben we tijdens het gesprek op de Jenapleinschool ingezien en als voldoende beoordeeld. 

Hoewel de analyses soms nog meer een verklarend karakter behoeven, voldoen ze nu aan de minimum kwaliteit die 

wij verwachten. 

Rapportages van de onderwijsinspectie: https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-

vergelijk/sector/po/id/4173 

 

Visitatie 
Er heeft geen visitatie plaatsgevonden. 

 

Passend onderwijs  
1. Het doel in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen vanuit de lumpsum  heeft 

uitgegeven is: Zorg en begeleiding aan leerlingen bieden binnen de stamgroep waar het kan en buiten de 
stamgroep en binnen de school, wanneer het moet. Hiervoor is een medewerker passend onderwijs 
aangesteld. Deze verzorgt co-teaching en begeleiding van groepje leerlingen Praktisch Leren. Er is tevens 
iemand ingehuurd voor ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg.  Daarnaast wordt een deel van de 
werkdrukmiddelen besteed aan het inzetten van onderwijsassistenten die een bijdrage leveren aan het 
mogelijk maken van de uitvoer van passend onderwijs.  

2. Het doel waarvoor het bestuur de middelen vanuit het samenwerkingsverband heeft uitgegeven in het kader 
van passend onderwijs: antwoorden krijgen op hulpvragen met betrekking tot zorgtrajecten bij 
handelingsverlegenheid. Om tot die antwoorden te komen hebben we gebruik gemaakt van 
orthopedagogen en ambulante begeleiders. 

3. Het bestuur is, in samenwerking met onze stakeholders, tot de doelen gekomen. Het 
schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand gekomen en 
vastgesteld, rekening houdend met de afspraken die op het niveau van het samenwerkingsverband zijn 
gemaakt. 

 

2.2 Personeel en Professionalisering.  

Doelen en resultaten 
Ten aanzien van het personeel en de professionalisering zijn de volgende doelen gesteld: 

Groen = doel gehaald 

Blauw = proces loopt nog 

- IPB; integraal personeelsbeleid is herijkt en ingevoerd.  

- Opstellen en werken volgens het Taakbeleidsplan (Cupella). 

- Scholing staat in dienst van de organisatie, het schoolplan. In 2020 is dit terug te zien in het op te stellen 

scholingsplan. 

 

Ontwikkelingen 
Om tot een actueel personeelsbeleid te bewerkstelligen is het personeelsbeleid is herijkt. Dit heeft geleid tot 

vaststelling van het beleidsdocument Personeelsbeleid Jenapleinschool. Het personeelsbeleid is gekoppeld aan het 

werkverdelingsplan.  
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Uitkeringen na ontslag 
Dit is niet aan de orde geweest in 2019. 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. 

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. 

Aanpak werkdruk 
Er is binnen het team geïnventariseerd naar de gewenste besteding van de werkdrukmiddelen, daar is een voorstel 

uitgerold en dat voorstel is besluitvormend geagendeerd. Er is unaniem ingestemd met het voorstel. Vervolgens is 

het voorstel voorgelegd aan de MR en goedgekeurd door MR.  

Bestedingscategorie Besteed bedrag 2019 Toelichting 

Personeel 57.695 Van de middelen bekostigen wij de inzet 
van onderwijsassistenten en de extra 
inzet van de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. 

Materieel   

Professionalisering   

Overig   

 

Er zijn geen specifieke maatregelen genomen die niet financieel van aard zijn. 

Daarnaast geven wij uitvoering aan het IPB beleid, beschreven in Personeelsbeleid Jenapleinschool. 

Strategisch personeelsbeleid  
Onze school is een Jenaplanschool. Wij spreken, spelen, werken en vieren vanuit het concept Jenaplanonderwijs. In 

dit concept staan verbindingen centraal; de relatie van het kind met zichzelf, de relatie van het kind met de ander en 

het andere en de relatie van het kind met de het onzichtbare.  

Het Jenaplanconcept is een sociaal-pedagogisch en didactisch concept, waarbij het welzijn van het kind voorwaarde 

is voor optimaal kunnen leren. Dat houdt in dat de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind 

centraal staan. De ontwikkeling, die wij voor onze kinderen wensen, streven wij ook na voor ons personeel. Elk 

beleid dat wij opstellen is hierop afgestemd. Daarom richten wij ons op de ontwikkeling van alle medewerkers 

binnen onze school, zodat zij toegerust zijn om een sociaal bewuste, actieve, individuele bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. 

Als team onderzoeken we met elkaar de collectieve ambities. Vervolgens heeft iedere medewerker een individueel 

gesprek met de leidinggevende over persoonlijke ambities. In het team brengen we deze collectieve en persoonlijke 

ambities bij elkaar en bespreken we vanuit ieders persoonlijke ambitie en talent wie wat doet om de collectieve 

ambities te verwezenlijken. We reflecteren in het team en de waardering vindt plaats in individuele gesprekken. 
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2.3 Huisvesting en facilitaire zaken 
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 2018 zijn de bovenbouwpleinen en 

lokalen gerenoveerd en opnieuw ingericht met vaste en lossen inrichting. In 2019 zijn vervolgens de lokalen en het 

middenplein van de onderbouw gerenoveerd. 

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.  

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 en 2019 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. 

Er zijn Digiborden vervangen in de middenbouw en de bovenbouw en er zijn nieuwe digiborden geplaatst in de 

onderbouw. 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. 

 

2.4 Financieel beleid 
De stichting besteedt de middelen die zij ontvangt rechtmatig en doelmatig. Dit houdt in dat de stichting de 

ontvangen middelen besteed aan zaken die hieruit betaald mogen worden vanuit de wet- en regelgeving en houdt 

daarbij rekening met de efficiency van de besteding. 

Treasury 
Het beleid is conform het voorschrift beleggen en lenen van het ministerie. Het bestuur heeft besloten de aanwezige 

liquide middelen niet te beleggen, maar deze te plaatsen op een spaarrekening. Het renteresultaat is uitgekomen op 

€ 4. Dit is zowel lager dan begroot en lager dan voorgaand jaar in verband met de lage rentestand en afgenomen 

liquide middelen. 

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. 
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Corona 

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft 

over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op 

balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de 

samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei 2020 is het 

basisonderwijs gefaseerd weer open gegaan en inmiddels is door de overheid besloten dat vanaf 8 juni 2020 het 

basisonderwijs weer volledig open gaat. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat 

digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra 

afstemming met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de 

resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het 

personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de 

huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig 

voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en 

uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de 

onderwijsinstelling. 

Prestatiebox 
Over de besteding van de middelen uit de prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks verantwoording af volgens de 

reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van bijzondere bekostiging en niet van een 

subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten. De bekostiging in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een 

bedrag per leerling en een bedrag per school en bedraagt in 2019 € 60.466. 

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. 

 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 

 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 

 Professionele scholen 

 Doorgaande ontwikkellijnen 

 Cultuureducatie 

Allocatie middelen 
De stichting bestaat uit 1 school, waardoor alle toegekende onderwijsmiddelen op de school zelf worden ingezet. 
 

Onderwijsachterstandenmiddelen 
De stichting ontvangt geen middelen voor onderwijsachterstanden. 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 

Intern risicobeheersingssysteem 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersings- en controlesysteem van de stichting en voor de 

beoordeling van de effectiviteit van dit systeem. Met het interne risicobeheersings- en controlesysteem is bereikt 

dat het management informatie systeem betrouwbaar is en de risico’s voldoende onder controle zijn. Voor komende 

jaren worden er geen grote aanpassingen in het interne risicobeheersings- en controlesysteem verwacht. 

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.  

De stichting onderzoekt mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking en doet onderzoek een partner 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 
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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. 

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.  

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. 

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. 

Belangrijkste 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. De stichting 

houdt ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de gaten en stemt het beleid hierop af. Invoering van 

de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft grote impact op de stichting. Denk hierbij onder andere aan 

opgebouwde verplichtingen en de invoering van de transitievergoeding bij ontslag. 

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. 
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Formatie 

Binnen de stichting bestaat het personeelsbestand voor een belangrijk deel uit vaste formatie. Dit brengt financiële 

risico’s met zich mee. 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 ons 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 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 risico. De school heeft de tot nu toe 

toegekende gelden zorgvuldig maar voorzichtig opgenomen in de begroting.  

Ziekteverzuim 

Andere risico’s zijn o.a. ziekteverzuim. Veel wisselingen in formatie gaan ten koste van de kwaliteit van onderwijs. 

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, wordt onderzoek gedaan 

hoe bestuurlijke samenwerking vormgegeven kan worden. 

 

3. Verantwoording financiën en continuïteit 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat en geeft de belangrijkste financiële gegevens weer. 

De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van 

de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie aan bod. 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 

 
1-10-2018 1-10-2019 Prognose 

1-10-2020 
Prognose 
1-10-2021 

Prognose 
1-10-2022 

Aantal leerlingen 318 317 318 316 319 

 
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 nieuwe wijk op de 
ontwikkellocatie ziekenhuis Weezenlanden in de stad.  
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Personeel 

Aantal FTE 
2018 2019 Prognose 

2020 
Prognose 

2021 
Prognose 

2022 

Bestuur / management 0 0 0,60 0,80 0,80 

Onderwijzend personeel 16,87 17,66 16,89 16,25 16,25 

Ondersteunend personeel  1,83 2,65 3,36 3,36 3,36 

 
In 2018 en 2019 is er een interim-directeur ingehuurd en daardoor was er geen formatieve bezetting op het niveau 
van bestuur/management. Bij het opstellen van de begroting was er vanaf april 2020 0,80fte vacature begroot voor 
een nieuwe directeur. In februari 2020 is er een nieuwe directeur in dienst getreden voor 1fte. 
 
De belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren binnen het schoolbestuur 
beïnvloeden zijn: 

 Ontwikkeling leerlingaantal: Naar verwachting blijft het leerlingaantal stabiel. 

 Omvang werkdrukmiddelen: De besteding wordt afgestemd op de beschikbare middelen. 

 Middelen passend onderwijs: Op basis van de behoefte aan passend onderwijs wordt er een gedeelte van de 
lumpsum gebruikt om de formatie voor passend onderwijs te financieren. 

 Krapte op de arbeidsmarkt: De stichting stuurt aan op voldoende en gekwalificeerde leerkrachten. Waar 
nodig wordt er personeel ingezet via uitzendconstructies. 

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 
Hieronder worden diverse meerjarige overzichten in tabellen nader uiteengezet. Het betreft de meerjarige 
exploitatiebegroting, de meerjarige balans en de meerjarige financiële kengetallen. In onderstaande vastgestelde 
meerjarenbegroting (en de daarvan afgeleide meerjarenbalans) is geen rekening gehouden met de effecten van de 
nieuwe CAO PO 2019-2020, die op 10 januari 2020 is getekend. 
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Staat van baten en lasten 

 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

 Verschil 
2019 t.o.v. 
begroting 

Verschil 
2019 

t.o.v. 2018 

BATEN          

Rijksbijdragen 1.672.910 1.663.443 1.807.874 1.748.248 1.747.947 1.759.678  144.431 134.964 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 6.021 0 0 0 0 0  0 -6.021 

Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0  0 0 

Overige baten 72.543 58.400 63.791 55.650 55.750 55.850  5.391 -8.752 

TOTAAL BATEN 1.751.473  1.721.843 1.871.665 1.803.898 1.803.697 1.815.528  149.822 120.192 

LASTEN          

Personeelslasten  1.396.856   1.452.924 1.518.957 1.454.084 1.448.724 1.465.166  -66.033 -122.101 

Afschrijvingen  36.244   48.350  53.635 57.780 54.270 48.728  -5.285 -17.391 

Huisvestingslasten  81.807   69.650  92.690 77.150 77.150 77.150  -23.040 -10.883 

Overige lasten  216.612   198.257  209.390 215.907 215.907 215.907  -11.133 7.222 

TOTAAL LASTEN 1.731.519 1.769.180 1.874.672 1.804.921 1.796.051 1.806.951  -105.491 -143.153 

SALDO          

Saldo baten en lasten 19.954 -47.338 -3.007 -1.023 7.646 8.577  44.331 -22.961 

Saldo financiële baten en lasten 332 400 4 400 400 400  -396 -328 

TOTAAL RESULTAAT 20.286 -46.938 -3.003 -623 8.046 8.977  43.935 -23.289 
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Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. begroting 
De totale baten zijn € 149.822 hoger dan begroot, dit komt met name door hogere rijksbijdragen. De 
personele bekostiging is in het najaar 2019 aanzienlijk is verhoogd. Dit betrof een normaanpassing 
over de schooljaren 18/19 en 19/20 en een eenmalige bijzondere bekostiging van €99,25 per leerling. 
Beide baten zijn grotendeels ter dekking van de nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging van 4,5%). In 
de CAO is een eenmalige uitkering overeengekomen van €875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) 
en een eenmalige uitkering van 33% van het brutosalaris van januari 2020. Omdat de verhogingen 
van de salariskosten in boekjaar 2020 vallen en de hogere baten in boekjaar 2019 horen (conform 
regelgeving), ontstaat een positief effect in de jaarrekening 2019. In boekjaar 2020 zal een negatief 
effect ontstaan.  
Daarnaast zijn de rijksbijdragen hoger door toegekende groeibekostiging en subsidie voor 
studieverlof, maar tegenover deze extra baten staan hogere kosten van extra inzet van formatie. Ook 
de baten van het samenwerkingsverband zijn hoger uitgekomen dan begroot, dit wordt veroorzaakt 
voor resultaatuitkeringen van het samenwerkingsverband. 
 
De totale lasten zijn € 105.491 hoger uitgekomen dan de begroting. De totale lasten bestaan uit de 
personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten.  
De personeelslasten zijn per saldo hoger dan begroot. De begrote salariskosten directie zijn niet 
gerealiseerd, dit komt door inhuur van interim-directie die langer is doorgegaan dan vooraf was 
ingeschat. De salariskosten onderwijzend personeel zijn hoger uitgekomen dan begroot door hogere  
inzet. Daarnaast is er fors meer gebruik gemaakt van inhuur van personeel, door extra inzet en door 
ziektevervanging. Bij inhuur voor ziektevervanging is het vergoedingstarief van het vervangingsfonds 
niet voldoende om deze kosten te dekken. 
De afschrijvingslasten zijn hoger doordat de investeringen in 2018 hoger zijn uitgekomen dan bij het 
opstellen van de begroting voor 2019 was verwacht. 
De huisvestingslasten zijn met name hoger door hogere kosten voor dagelijks onderhoud en 
schoonmaak.  
De overige lasten zijn hoger dan begroot doordat er meer is uitgegeven aan leermiddelen. De 
bestuurskosten zijn juist lager uitgekomen. 
 

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. 2018 
De baten zijn € 120.192 hoger in vergelijking met voorgaand jaar. De rijksbijdragen zijn met name 
hoger als gevolg van normaanpassingen van de bekostiging en de eenmalige bijzondere bekostiging.  
Daarnaast is de groeibekostiging en de subsidie voor studieverlof hoger. 
In 2018 waren er overige overheidsbijdragen, met name voor een project voor Jantje Beton. Dit 
project is afgelopen.  
 
De lasten zijn € 143.153 hoger in vergelijking met voorgaand jaar. De personeelslasten zijn hoger 
door hogere kosten voor lonen en salarissen voor onderwijzend personeel als gevolg van hogere 
inzet van formatie in vergelijking met 2018 en loonstijging. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van 
inhuur van medewerkers. 
De afschrijvingskosten zijn hoger in vergelijking met 2018. Dit komt door gedane investeringen in ICT 
en inrichting van het schoolpand. 
De huisvestingslasten zijn hoger dan voorgaand jaar door hogere kosten voor dagelijks onderhoud en 
schoonmaak. 
Bij de overige lasten is er minder besteed aan reproductiekosten, leermiddelen en dienstencentrum 
De Stroming. De kosten voor leasecontracten zijn hoger, doordat er eind 2018 een leasecontract voor 
ICT apparatuur is afgesloten. 
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Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 
De rijksbijdragen zijn in 2019 hoger dan in de meerjarenbegroting in verband met de hierboven 
beschreven normaanpassing en eenmalige bijzondere bekostiging. Deze extra baten in 2019 zijn 
grotendeels ter dekking van de nieuwe CAO. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 
was er nog geen nieuwe CAO en daarom is voor de begroting uitgegaan van de destijds geldende 
CAO en de rijksbijdragen op bijbehorende normen. De baten zijn conform regelgeving geboekt in 
2019, maar in 2020 zullen er extra salariskosten (hogere personeelskosten) en een correctie op de 
eenmalige bijzondere bekostiging volgen. Dit geeft een niet begroot negatief effect in 2020. 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

ACTIVA      

VASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 404.725 492.798 444.018 424.876 385.148 

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 

Totaal vaste activa 404.725 492.798 444.018 424.876 385.148 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden 0 0 0 0 0 

Vorderingen 104.531 125.450 120.162 120.971 121.974 

Kortlopende effecten 0 0 0 0 0 

Liquide middelen 369.480 254.077 305.851 282.147 331.116 

Totaal vlottende activa 474.011 379.527 426.013 403.118 453.090 

TOTAAL ACTIVA 878.736 872.324 870.031 827.994 838.238 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 525.377 512.557 511.933 519.979 528.955 

Bestemmingsreserves 79.432 89.248 89.248 89.248 89.248 

Overige reserves en 
fondsen 

0 0 
0 0 0 

Totaal eigen vermogen 604.808 601.805 601.181 609.227 618.203 

VOORZIENINGEN 91.033 100.597 103.997 54.707 54.909 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 182.894 169.922 164.853 164.060 165.126 

TOTAAL PASSIVA 878.736 872.324 870.031 827.994 838.238 
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Belangrijkste mutaties in de balansposten in 2019 t.o.v. 2018 
De materiele vaste activa zijn toegenomen als gevolg van investeringen, met name investeringen in 
inrichting van het pand en ICT. De vorderingen zijn toegenomen als gevolg van hogere 
vooruitbetaalde kosten. De liquide middelen zijn afgenomen als gevolg van de gedane investeringen. 
De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat over 2019. De voorzieningen nemen toe door 
jaarlijkse dotatie, die is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. De kortlopende schulden zijn 
redelijk in lijn met 2018. 
 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans 
Afgelopen jaren is er extra geïnvesteerd in ICT en inrichting van het pand, komende jaren zijn de 
begrote investeringen wat lager. De liquide middelen zullen daardoor weer wat toenemen. De 
vorderingen en kortlopende schulden zullen naar verwachting stabiel blijven.  
 

Belangrijke toekomstige investeringen en ontwikkelingen in kasstroom en financiering. 
In 2021 staat onderhoud van daken, goten en schilderwerk gepland. Er staan geen grote 
investeringen op de planning. De liquide middelen zijn voldoende om de begrote plannen uit te 
kunnen voeren. 
 

3.3 Financiële positie 

 

Kengetallen  

Kengetal Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Signalering 

Solvabiliteit 2 79,2% 80,5% 81,1% 80,2% 80,3% Ondergrens: <0,30 

Liquiditeit 2,59 2,23 2,58 2,46 2,74 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 1% 0% 0% 0% 0% Afhankelijk van 
reservepositie van 
het schoolbestuur. 

 

Reservepositie 
De reservepositie van de stichting is per einde verslagjaar op niveau. De solvabiliteit is ruim boven de 
signaleringswaarde, maar een groot gedeelte van het vermogen zit in de materiele vaste activa en is 
daardoor niet vrij besteedbaar.  

Afgelopen jaren is er extra geïnvesteerd in ICT, inrichting van het pand en extra inzet. Komende jaren 
is het beleid om de lasten in balans te brengen met de baten om de financiële positie van de stichting 
op niveau te houden. 
 
Gelet op de meerjarenbegroting, geplande investeringen en meerjarenonderhoudsplanning is de 
verwachting dat de vermogenspositie in de komende jaren toereikend zal blijven. 
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Bijlage 1 – Verslag Intern Toezicht 
 

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 2019 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 verslag en legt verantwoording af 

tijdens de bestuursvergaderingen. In de 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.  

 Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een accountant 
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Terugblik 2019 

Het toezichthoudend bestuur kijkt tevreden terug op 2019. Onder leiding van de interim-directeur en 

het MT zijn opnieuw stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarover 

staat elders in dit jaarverslag het nodige beschreven. Het rapport dat de onderwijsinspectie heeft 

opgesteld na het herstelonderzoek dat in juni 2018 heeft plaatsgevonden bevatte nog een aantal 

tekortkomingen. In zijn rapport van 25 juni 2019 constateert de Onderwijsinspectie dat deze 

tekortkomingen zijn opgeheven. 

In 2019 heeft het bestuur het proces om te komen tot een versterking van de bestuurlijke organisatie 

voortgezet. Eén van de mogelijkheden is samenwerking met een grotere stichting. Daartoe zijn 

gesprekken gevoerd met besturen van een aantal stichtingen. Uiteindelijk is besloten de gesprekken 

met één bestuur voort te zetten. Van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio (OOZ). In 

eerste instantie is afgesproken dat de Jenapleinschool gebruik kan maken van de kennis en 

organisatie van OOZ. Op dit moment lopen de gesprekken met het bestuur van OOZ over welke 

vormen van samenwerking mogelijk zijn. Van een lichte vorm tot die van een bestuurlijke fusie. In die 

gesprekken wordt het bestuur geadviseerd door organisatieadviesbureau B&T. Naast de gesprekken 

met OOZ brengt het bestuur ook in kaart welke mogelijkheden er zijn om de bestuurlijke organisatie 

te versterken als de school als éénpitter wil doorgaan, zonder samenwerkingspartner. Als de 

verschillende opties voldoende zijn uitgewerkt wil het bestuur in 2020 een keuze maken voor de 

toekomstige bestuurlijke organisatie van de Jenapleinschool. Uiteraard is samenspraak met de MR, 

de medewerkers en ouders.  

In 2019 is het kwaliteitsbeleidsplan vastgesteld. Het bestuur gebruikt het kwaliteitsplan als kader 

voor het toezicht. Op basis van het kwaliteitsplan wordt door de directeur drie keer per jaar een 

managementrapportage opgesteld, waarmee verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd. 

In het najaar van 2019 maakte Ilse van Hal, interim-directeur, bekend dat zij zou gaan vertrekken. Dat 

betekende dat het bestuur op zoek is gegaan naar een nieuwe directeur. Een aantal maanden heeft 

Lea Loosman als waarnemend-directeur gefungeerd. Per 1 februari 2020 is Sjoerd van Slageren 

aangesteld als nieuwe directeur van de Jenapleinschool. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. In 2019 is het bestuur van start gegaan met een 

nieuwe vergaderstructuur. Drie keer per jaar legt de directeur verantwoording af via een 

managementrapportage. Die is gebaseerd op het hierboven genoemde kwaliteitsbeleidsplan zoals 

hierboven genoemd. In het kwaliteitsplan worden de onderdelen personeel, onderwijs, financiën en 

huisvesting in verbinding gebracht met als doel het beste onderwijs voor elk kind. Naast de drie 

verantwoordingsvergaderingen is er drie keer in het jaar ruimte voor een dialoog tussen bestuur en 

directeur. Dan gaat het om een gesprek over (nieuw) beleid en ambities. 
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Bijlage 2 - 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 2019 bestond de medezeggenschapsraad uit: 

Ouder geleding (OMR): 

David Smit (voorzitter) 

Nienke Kroes  

Olivier van Bekkum 

 

Personeelsgeleding (PMR): 

Ruben Palland 

Niels van der Eijk (secretaris) 

Nienke Boersma 

 

De Medenzeggenschapsraad heeft in 2019 6 keer vergaderd en wel: 

7 februari 

4 april 

5 juni 

4 juli 

10 oktober 

12 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 2019 die besproken zijn tijdens de vergaderingen: 

 RI&E scan (advies) 

 Staking (informatief) 

 Nieuw bestuurslid (advies) 

 Aanpassing schooltijden (instemming) 

 nieuwe directeur (advies) 

 bestuurlijke samenwerking (informatief) 

 kwaliteitsbeleid (informatief) 

 werkdrukmiddelen (instemming) 

 privacy en persoonsbescherming  

 School ondersteuningsplan (advies) 

 Taakbeleid (informatief) 

 

 

 

  



25 
 

 

 

 

 

Jaarrekening 2019 
 



Stichting Jenapleinschool

Financieel jaarverslag 2019

19-6-2020

Pagina PagPagina 50 van 25ina] van Pagina 50 van 2525



Inhoudsopgave

Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina

Bestuursverslag 1

Financiële kengetallen 28

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019 29

Staat van baten en lasten over 2019 31

Kasstroomoverzicht 32

Toelichting behorende tot de jaarrekening: 33

Grondslagen 33

Toelichting op de balans per 31 december 2019 36

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 39

Gebeurtenissen na balansdatum 39

Model G, Overzicht doelsubsidies OCW 40

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 41

Overzicht verbonden partijen 43

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 44

Bestemming van het resultaat 46

Gegevens over de rechtspersoon 47

Overige gegevens

Controleverklaring 48

Pagina PagPagina 27 van 25ina] van Pagina 27 van 2525



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 2019 2018

Rentabiliteit 0% 1%

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 2,23                2,59        

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 69,0% 68,8%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 80,5% 79,2%

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 5,8% 11,4%

(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) 318 302

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 20,31               18,70       

Personeelskosten per FTE 74.789             74.680    
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A.1.1 Balans per 31 december 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 492.798           404.725              

Totaal vaste activa 492.798          404.725              

1.5 Vorderingen 125.450           104.531              

1.7 Liquide middelen 254.077           369.480              

Totaal vlottende activa 379.527          474.011              

Totaal activa 872.324         878.736             

31 december 2019 31 december 2018
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 601.805           604.808              

2.2 Voorzieningen 100.597           91.033                

2.4 Kortlopende schulden 169.922           182.894              

Totaal passiva 872.324         878.736             

31 december 2019 31 december 2018
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.807.874       1.663.443          1.672.910       

3.2 Overige overheidsbijdragen -                    -                       6.021             

3.5 Overige baten 63.791           58.400              72.543           

Totaal baten 1.871.665       1.721.843          1.751.473       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.518.957       1.452.924          1.396.856       

4.2 Afschrijvingen 53.635           48.350              36.244           

4.3 Huisvestingslasten 92.690           69.650              81.807           

4.4 Overige lasten 209.390          198.257             216.612          

Totaal lasten 1.874.673       1.769.180          1.731.519       

Saldo baten en lasten 3.008-             47.338-              19.954           

5 Financiële baten en lasten 4                   400                   332                

Netto resultaat 3.003-             46.938-               20.286           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 3.008-            19.954          

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 53.635          36.244          

- Mutaties voorzieningen 9.564            6.754            

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 20.919-          8.267-            

- Kortlopende schulden 12.972-          24.654          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 26.301          79.339          

Ontvangen interest 4                  332               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 26.305          79.671               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 141.708-        221.779-        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 141.708-        221.779-             

Mutatie liquide middelen 115.403-        142.109-             

Beginstand liquide middelen 369.480        511.588        

Mutatie liquide middelen 115.403-        142.109-        

Eindstand liquide middelen 254.077        369.479             
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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.

41626 Jaarrekening 2019 Pagina: 33



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.

Schattingswijziging discontovoet:

In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is 

gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten - 

batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging van de discontovoet is de voorziening circa 20% 

hoger dan wanneer de discontovoet niet was aangepast.

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

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

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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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 95,8% (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.

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 2019

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2019

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2018

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2019

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2019

Boekwaarde per 

31 december 

2019

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 660.255      268.145-      392.110     141.708       0-                 50.611-      0                   801.963     318.756-      483.207       

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 33.151        20.536-       12.615       -                  0                 3.024-        0-                   33.151       23.560-       9.591           

Materiële 

vaste activa 693.405      288.680-      404.725     141.708       0-                 53.635-      0                   835.113     342.316-      492.798       

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

1.5.2 Vorderingen OCW 80.101          75.459           

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

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

     Vervangingsfonds 12.566         11.894           

     Overige overlopende activa 32.783         17.178           

1.5.8 Overlopende activa 45.349          29.072           

Totaal Vorderingen 125.450        104.531         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 127              91                  

1.7.2 Banken 253.950        369.389         

254.077        369.480         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2019

2.1.1 Algemene reserve 525.377        12.819-          -                  512.557         

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 79.432          9.816           -                  89.248           

604.809        3.003-           -                  601.805         

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

Mutaties 2019

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2019

Boekwaarde 

per 31 

december 2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2019

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 4.769           7.169           4.505-           -                  7.433           -                    7.433           

Jubilea 4.769          7.169           4.505-           -                  7.433          -                   7.433           

2.2.3 Overige 

voorzieningen

86.264         6.900           -                  -                  93.164         5.000             88.164          

Onderhoud 86.264        6.900           -                  -                  93.164        5.000             88.164          

91.033         14.069          4.505-           -                  100.597       5.000             95.597          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 30.896          41.011           

2.4.7.1      Loonheffing 53.546         47.449           

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 8.083           8.021             

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 61.630          55.471           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 19.323          14.437           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 1.518           3.287             

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 46.458         40.100           

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 10.097         28.588           

2.4.10 Totaal overlopende passiva 56.555          68.688           

Totaal kortlopende schulden 169.922        182.894         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2019 31 december 2018
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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

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het 

verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 

hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent 

dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei 2020 is het basisonderwijs gefaseerd weer open gegaan en 

inmiddels is door de overheid besloten dat vanaf 8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open gaat. De (gedeeltelijke) 

sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 

2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het 

lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de 

consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te 

schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning 

voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en 

uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2019

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 10.506              10.506       

10.506              10.506       

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 (€) 2018 2018 2019 2019 2019 31-12-19

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 (€) 2018 2018 2019 2019 2019 2019

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 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.640.085         1.524.270      1.513.617              

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 72.294             59.147          58.128                  

Totaal rijksbijdragen via OCW 1.712.379         1.583.417      1.571.745              

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 95.495             80.026          101.165                

Totaal rijksbijdragen 1.807.874         1.663.443      1.672.910              

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.2.2 Overige overheidsbijdragen -                      -                   6.021                    

-                      -                   6.021                    

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.5.1 Verhuur 6.920               7.400            6.920                    

3.5.5 Ouderbijdragen 49.974             51.000          51.966                  

3.5.6 Overig 6.897               -                   13.657                  

63.791             58.400          72.543                  

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 983.782           1.009.166     916.572                

4.1.1.2 Sociale lasten 232.458           238.456        218.512                

4.1.1.3 Pensioenlasten 155.606           159.621        118.618                

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.371.846         1.407.242      1.253.702              

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 7.169               1.500           56                        

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 159.563           61.250          119.679                

4.1.2.3      Overig 26.506             21.335          28.295                  

4.1.2.4      Scholing/opleiding 28.151             33.500          30.618                  

4.1.2 Overige personele lasten 221.389           117.585        178.647                

4.1.3 Af: Uitkeringen 74.278-             71.903-          35.494-                  

1.518.957         1.452.924      1.396.856              

Realisatie Realisatie

2019 2018

20 19Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 50.611             45.157          32.758                  

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 3.024               3.192            3.486                    

53.635             48.350          36.244                  

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.3.3 Onderhoud 23.971             10.000          17.902                  

4.3.4 Water en energie 21.479             19.750          21.867                  

4.3.5 Schoonmaakkosten 36.468             27.250          32.924                  

4.3.6 Heffingen 2.100               1.500            1.685                    

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 6.900               6.900            6.900                    

4.3.8 Overige huisvestingslasten 1.772               4.250            529                       

92.690             69.650          81.807                  

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 60.140             62.100          64.040                  

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 17.890             15.257          6.852                   

     4.4.2.2      Leermiddelen 45.763             35.300          49.979                  

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 63.652             50.557          56.831                  

4.4.4 Overig 85.598             85.600          95.741                  

tonen 209.390           198.257        216.612                

tonen

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.604               2.511                    

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                      1.755                    

Accountantslasten 2.604               4.266                    

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.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

5.1 Rentebaten 4                      400               332                       

4                      400               332                       
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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

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2019 I.J. van Hal L. Loosman

Functiegegevens Interim directeur Waarnemend directeur

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-30/11 1/12-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1 0,8

Dienstbetrekking? nee ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

85.883 3.623

Beloningen betaalbaar op termijn    0 714

Subtotaal 85.883 4.337

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum       

                           105.233                                7.814 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0

Bezoldiging 85.883 4.337

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.

Gegevens 2018

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

Omvang dienstverband 2018 in FTE 1

Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

93.521

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal 93.521

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum       202.301

Totaal bezoldiging 2018 93.521

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 115.000.

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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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

T.S. van der Staak Voorzitter

H.M. Bekkema Bestuurslid vanaf 07-02-2019

R. Liesveld Bestuurslid tot 07-02-2019

F. Wijnandts Bestuurslid

R.D. Hoekstra Bestuurslid

B.F.G. Haze Bestuurslid

J.G. Houtkamp Bestuurslid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 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:

12.819-€           wordt onttrokken aan de algemene reserve

9.816€             wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- S. van Slageren

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 S. van Slageren

Telefoon 038-4228240

E-mailadres jenaplein@jenaplein.nl

BRIN-nummers 15Xk De Jenapleinschool
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Overige gegevens

Controleverklaring

41626 Jaarrekening 2019 Pagina: 48










