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A. Samenvatting

Algemeen bestuurabeleld
ln hot Strategisch Beleldsplan 2015-2019 ls als belofte gekozen voor "Gehecht aan Groel" en zijn als
Merkwaardon genoemd "Zelfbewust", "Verwonderd" en "Ondorgcheldend". De belangrlJkste doel.
stelllngen llggen op het gebled van begrljpend lezen en toepasslng van ICT ln het onderwtJs.

ln dlt bestuursverslag leggen w[ verantwoording af ovsr de ultvoerlng van het stratoglsch belold,

Fusle

ln het kadsr van bestuurllfke schaalvergrotlng is ln 2010 bosloten tot fusle met Stlchtlng Radius,
zijndo hot bestuur van het openbaar prlmalr ondorwljs ln Franekeradeel. Deze bestuurl[ke fusle le

door togenwerking van de gemeente Leeuwarderadeel nog nlet goformalleeerd. Goedkeurlng van de
statuten door rechtsopvolger de gomoente Leeuwarden ls vla een gerechtelljke procedure inmiddels
afgodwongen. Hlerdoor kan de fusle per 1 augustus 2018 alsnog worden gerealleeerd.

Ondenrlfskwalltelt
Ultlmo 201 7 gold voor 16 van de 17 scholen van Ondenru[sgroep Fler het baslsreglme voor
lnspectletoozicht. Eén school was zwak. Ult de lnterno kwallteltsmonitor kwam naar voren dat de
onderwlJsopbrengston op de meests scholen een stllgende llJn vertonen, maar dat er ook esn paar

scholen ziJn waar de opbrengsten van het onderwljs zorgelflk zlJn. Op deze scholen worden extra
maatrogelon getroffen om de onderwljskwaliteit te verbeteren.
ln 2016 ls ln de vorm van het |NNOVATORIUM een extra mogelljkheld gecreöerd om de leerllngen
van Onderwljsgroep Fier de vaardigheden van de 2lite eêuw aan te leren,

BIJ tovredenheldsonderzoeken onder oudors, leorlingen, medewerkers en management scoorden de
scholon van Onderwljsgroep Fler op alle fronten bovongemlddeld.

Exploltatleresultaat
Met name door fors hogere rlJksvergoedlngon ls het dienstjaar afgesloten met een overschot
van Q' 432,202. Het tokort van een jaar eerder ad € 401.015 ls daarmee volledig gecompenseerd.

Door de hogere rlJksvergoedingen en extra lnkomsten ult detacherlng was het nlet nodlg de
voorgenomen formatlekrlmp van 13,1 fto, ts realiseren. Gezlen het toenemende tekort aan lsraren ls
orvoor gekozen een aantal vervangere in dienst te nemen, Hierdoor ls de evenredlgheld ln de
loeftijdsopbouw van het personeel verbeterd.

Flnanclöle posltle
Het balanstotaal ls € 4,$A.296 en bestaat voor wat de passlva betreft ult een Elgen Vermogon van
e,9,448,209, Alle kengetallen voor vermogens- en budgetbeheer voldoen aan de gangbare normen.
De organleatle ls due financíeel gezond en ls daarom door de lnspectle van het Onderw[s
gerangschlkt onder het basleregime voor flnancieel toezlcht.
De begroting voor 2018 en de meerJarenbegroting zijn slultend. Zorgwekkend zlJn het cycltsch
onderhoud en de financiöle gevolgen van overheidebeleld,
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B. lnleiding

1. Voo¡woord,
Dlt is het Jaarverslag c.q. de Jaarrekoning van Onderwijsgroep Fler over het kalondorJaar 2017.

Het vorslag start mot son samenvattlng, Na deze lnleldlng volgt algemene lnformatle ovor de

organlsatie. Vorvolgens wordt ingogaan op het algemoon lnstolllngsbeleld en hot flnancleel beleld,

alsmede de ultwerklng daarvan ln 2017, Do continuitsitsparagraaf en het risicomanagemont ziJn in

afzonderliJke hoofdstukken ondergebracht. Daarna komt hot cijfermatig gedeelte van de jaar-

rekenlng, De jaarstukken worden gecompleteerd met de verantwoordlng van het toezlchthoudend

bestuur on de accountantsverklarlng,

2, Doel van detaarrekenlng.
Het jaarverslag moet worden gozien als een verantwoordlngsdocument, een informatledocument en

een beleidsdocument. Voor wat de verantwoordlng en informatie betreft is het verslag rotrospectiof

van aard. Bijde beleldsaspecten ls de bllk gerlcht op de toekomst.

Vertlcale verantwoordlng
Met dsze Jaarrekening wordt publiek verantwoordlng afgelegd aan het mlnisterio van Ondorwijs,

Cultuur en Wetonschap over de rechtmatige besteding van de rljksvergoedingen,

De jaarrokoning heoft tevens tot doel hot afleggon van verantwoording door de directeur-bestuurder
aan het algemeen bestuur, alsmede door het bestuur aan de ggmeenten Fsrwerderadiel,

Lseuwarderadeel (sinds 1-1-2018: Leeuwarden), alsmede het Blldt en Menamoradlel(sinds 1-1-

2018:Waadhooko) over het govoerde boleid en bohoer.

OnderwlJsgroep Fler wll met deze Jaarstukken laton zlen dat zij do aan haar toovsrtrouwdo middelen

zo effsctlsf mogelljk lnzot. Doze Jaarrekenlng vormt ook het voor de gemeenton bestomdo bostuurs-

vorslag als bsdosld in artiksl 26 van ds statuton,

Horlzontale verantwoordl n g

Samen met andere stukken, zoals de begrotlng, het bestuursformatleplan en do schoolplannen,

vormon dozo jaarstukken sen bolangrijko informatlebron voor ouders on leerkrachten alsmede

do medozoggenschapsorganen, Zij wordon van harto uitgonodigd te roageron op het Jaarverslag
(infp,@ela¡.owg.nl).

De jaarstukken zullen desgevraagd ook dlenst doen als informatlebron voor benchmark.

ondorzoeksn.

3, Procedure,
Na voorloplge vaststelllng door hst algemeen bestuur worden de jaarstukken lngediend bij het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ter goedkeurlng aangeboden aan de
gemeenten,

Na goedkourlng door de gemeenten stelt het algomoon bostuur de jaarstukkon definitiof vast,

De Gemeenschappelljke Medezeggenschapsraad (GMR) ontvangt de Jaarrekening ter kennisnamo,

alg verantwoording over het gevoerde belsid, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

De jaarrekenlng wordt na

Ds reactles van de GMR

tevens besprokon in het diroctieberaad.

besproken door het algemeen bestuur,

bestuur
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C. Aloeme informatie

1. Onderwltsgroep Fler,
Hot bestuur van het prlmalr openbaar onderwlJs in de gomoonten hot Bildt, Ferwerderadlsl,
Leeuwarderadeel en Menameradlel, hlerna te noemen "de gemeenten", ls per 1 Januarl 2008

opgedragen aan de Stichting Oponbaar Primair Onderwljs Noordwest Friesland, waarvan de naam op
28 oktober 2010 statutalr is gewijzigd in "Onderwijsgroep Fier". Sinds de statutenwijziging is sprake van
een samenwerklngsbestuur met als doelstolllng het vgrzorgon van openbaar en algemeen bijzonder
primair onderwlJs. Allo scholen zljn algemeen toegankellJk voor ledereen, zonder onderschelcl naar
lovonsovortuiging, godsdienst, polltloko gezlndhoid, âfkomst, geslacht of soksuolo geaardhold, Dlt
betekent dat iedere leerllrrg welkom ls.

Onderwijsgroop Fior telt 16 basisscholen op 17 locatles, mot een leorlingenaantal varlðrend van
blJna 30 tot ruim 200,

De scholon van OnderwlJsgroep Flor zlJn overwegond klelno dorpsscholen, dle z[n versprold over ogn
groot werkgebied. Het totalo loerllngonaantal was per 1 oktober 2016 en 1 oktobor 2017 respectleve-
lijk 1550 en 1523,

Op 31 december 2017 waren er 165 (2016: 173) personeelsleden ln vaste dlenst. Voor nadere
geggvons van de scholon van OnderwiJsgroep Fier wordt verwozon naar de websltE www,elanowg.nl.

ln het kader van bestuurlflke schaalvergrotlng ls ln 2016 bssloton tot fusio mot Stichting Radius,
ziJndo het bestuur van het openbaar prlmalr onderwljs ln Franokeradeel, Deze bestuurllJko fusle ls

door togonwerking van de gemeento Losuwardsradeel nog niot geformaliseerd, Goedkeuring van do
statuten door rochtsopvolger do gemeonto Loeuwardon is via een gerechtolijko procsdurs inmiddels
afgedwongen. Hlerdoor kan de fusle per 1 augustus 2018 alsnog worden gereallseord,

2, Jurldlsche staúus.

OnderwlJsgroep Fler is ln juridische zln een stlchting voor openbaar on algomeen bijzonder primair

onderwljs zoals genoemd ln artlkel 17 WPO, De stlchtlng oefont met uilzonderlng van do beslult.
vorming over fusie en opheffing van openbare scholen, alle schoolbestuurllJke taken en bevoegd-

hoden ult. Voor vaststolling van de begroting en jaarrekening, alsmede wijziging van de statuten, is

voorafgaando goedkourlng van do gomeenteradon vsrolst,

3. Samenstelllng en werkwltze bestuur,
Met de statutenwijziging in 2010 is onderscheid aangebracht tussen het algemeen bestuur en het
dageliJks bsstuur ("one tier"-modol), Daarmee is een transparante schoiding tussen bestuur en intern
toezlcht tot stand gebracht, zoals voorgeschreven ln de wot "Goed onderwijs, goed bestuur",
Het algemeen bestuur staat voor besturen op afstand en heeft een toezichthoudende en bljsturende
rol, Visio on lreoogcle resultaten zijn het primaire domein van het algemeen bestuur. De uitwerking

en ultvoerlng daarvan ls de vsrantwoordoliikhoid van het dagelijks bestuur c,q, do diroctour-
bestuurder.
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ln 2017 maaltten de volgonde porsonon dool ult van het stlchtlngsbestuur:

- movrouw A. Wachter.van Veen (voorzltter);

- de hoer G.F,E, Rauch (secretarls/penningmeester);
. de heer J,W, van Beem (bestuurslld);

- de heer J. Bokma (bestuurslld);

- de heer S, Saakstra (bestuurslld);

- de heer M.O. VrolUk (dlrecteur.bestuurder).

De heer Saakstra heoft zljn beetuurszetel op 23 januarl 2018 opgegeven.

lngaande het schoolJaar 2016117 worden de bestuursvergaderlngen gezamenlljk mct hot bestuur

van Stlchtlng Radlus gehouden. Voor lnformatle ovor de gehanteerde vergoedlngsregellng wordt
verwszen naar hoofdstuk H I (blz. 40).

4. Organlsatlcstructuur,
Schoolbestuurlflke taken worden b[ Onderu[sgroep Fler zo efflclënt mogel[k georganlseerd: waar
mogellJk schoolnablJ sn anders centraal. Alle scholen zlln blnnen de wettelljke en statutalre
mogel[kheden autonoom ln hun onderwugkundlg þeleld,

De dagel[kse leldlng van de scholen le ln handen van dlrecteuren. Samen met groepeleerkrachten

en onderwljsondersteunend personeel vormen zij de schoolteams,

Bestuur en gcholen wordsn ondorsteund door het onderwiisbureau in Stlens.

Schematlsch kan de organlsatlestructuur als volgt worden weergêgêvon:

ORGANOGRAM

Algemeen be¡tuur

GMR

ondenrvIcbureau Dagclllkc be¡tuur

Dlrectleberaad

I

Schooldlrecteuren

Scholen

MR
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Do taakvsrdoling tusson algomoon bestuur, dagelijks bestuur, dirsctoursn sn stafbureau is in 2011

nader ultgoworkt ln een bestuursrogloment on managomontstatuut.

De bolangrijkste processen en procedures met taakverdellng zljn boschreven in de notltie
"Financleel Management & Admlnistratleve Organisatio" (2016), Do actualitelt daarvan wordt JaarliJks
ln een bestuursrapportage beoordeeld,

5, Medezeggenscåap.

Elke school kent een medezoggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders ovonredlg

vert€genwoordlgd zlJn, Ds dlrecteur van de school voert met do MR overleg over schoolspeclfleke

zaken, De azc-school "de Tovsrbal" on o.b,s. "'t Fonngmint" tg Sint Annaparochie vormen samgn

formeel één schoolen hsbbon oon gozamenlijko MR, ln de praktijk zijn beide scholen zolfstandig,

Voor algemene zaken dle de organlsatle betreffen ls de GMR ln het leven geroepen, Het dagellJks

bestuur is gesprokspartner van de GMR.

6, Ouderverenlglngøn.
De oudors hebben zlch per school vorenigd ln een oudervereniglng of -stichting, Deze rechtspersonon

voeron osn ¿olfstandigo financiöls administratie on leggen jaarlijks vorantwoording af ovor hot
gevoerde beleld op de wljzo zoals voorgeschreven in hun statuton. De NT2.school "de Toverbal" te

Sint Annaparochie kent geen ouderraad, -verenlglng of -stlchtlng. De flnanclële mlddelen van de

oudorvoronigingon van "'t Fonnomint" ts Sint Annaparochio on "do Twilling" to Stiens zijn in 2017 als
prlvate mlddolen overgohovold naar do bankrokonlng van hot bestuur.

7. Samenwerklngsverbanden/verbonden part[en,
Om oon samonhangond gohoelvan zorgvoorzieningon te kunnen bieden participsert Ondorwijs-
groep Fler ln het Samenwerkingsverband Passend OnderwlJs Frlesland en het Expertlsecentrum

Noordwost Fryslân,

Onderwijsgroop Fier is tsvens aangosloten bijdo "Coöpsratie Bovonschools Dirsctie Overlog
Fryslân" u,a, (BDOF) en de "Coöperatlo Brede School Berltsum" u.a,, alsmsde bij do bosturen-
organlsatle Vos/abb, werkgeversverenlglng PO-Raad on de Stlchtlng Onderwljsgeschillen.

Vordor werkt OnderwlJsgroop Fler blJ do lnstandhoudlng van lnformole samenwerklngsscholen
samon mot CBO Noardwost Fryslân, ln samsnwerking met Stichting Radius zijn plannon ontwikksld
voor eon nieuw programma rondom Talont OndorwiJs voor meer- en hoogbegaafdo leorlingen.

8. Klachtenregellng.
Als iets niot naar wens vsrloopt kunnen leerlingon sn/of ouders/verzorgers zich wonden tot do

leerkracht, Als geon oplossing wordt gevondon kan het probleem worden voorgelogd aan de

schooldlrecteur, Dit geldt ook voor vragen of klachten over andero schoolzakon, Ook voor
personeelsleden is de schooldirecteur het eerste aanspreekpunt, ln tweede instantie kunnen

klachten aan de diroctsur-bsstuurder worden voorgelogd, Daarna behoort een gang naar landelijke

lnslantles tot de mogelijkheden, Onderwijsgroep Fier hanteert een klachtonregeling die is gebasoord

op esn landelljke modelregellng. De klachtenregellng ls op alle echolen aanwezlg.

Er is in 2017 een aantal klachtenprocedures aangespannen, Eén daarvan is uiteindeliJk ingetrokken

en ogn andere is ongegrond vorklaard.

Verder zljn verschillendo gerechtellJke procodures aangospannen om goedkeuring van de fusie mot

Stichtlng Radius af te dwingen.

UNTANTS
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D. Aloemeen instellinosbeleid

l. Sfraúeglsch Beleldsplan 201 6.2010,
ln het Stratoglsch Beleldsplan 2015-2019 ls als belofte gekozen voor "Gehocht aan Grool" en zljn als
Merkwaardon genoemd "Zelfbewust", "Verwonderd" en "Ondergcheldend". De belangrflkste doel.
atelllngen llggen op het gebled van begrlJpend lezen en toepasslng van ICT ln het onderw[s,
De uitvooring van het strateglsch beleid ls ln volle gang. De extra middelen beschikbaar gestold via
do zogoheten Prestatlebox worden ingozot om de gewensto vorbeterlng van de onderwljskwaliteit te
reallseren.

Onze merkwaarden

Op alle scholen binnen Onderwflsgroep Fler wordt hard gewerkt om goede kwalltelt te bleden, Ook
vlnden we het belangr[k dat een klnd zlch velllg voelt ln een omgevlng waarln het zlchzelf kan zlJn en
gehecht ls aan groei, Wat onze organisatle echt Msrkwaardlg maakt is dat ws Zolfbowust,

Vorwondord en Ondorscheidend zljn,

Zelfbewust

Wo zljn een organlsatlo waarln wo hoel good weten waar we goed ln zljn en waar wo nog ln kunnen
groelen. We vlndon het van groot belang om onze klnderen dlt ook te leren. Op deze manler kun Je

voortdurend op zoek gaan om het beste ult Jezelf te halen zodat je dlt ook aan anderen kunt leren,
die jij in je omgeving togenkomt,

Verwonderd

Wanneer jf jezelf steeds beter leert kennsn, zal je steeds moer vorwonderd rakon door de dlngen
dle je ontdekt, Jij loert steede beter wat het ls om te komen tot groel, waardoor Je hler aan gehecht

zult raken.

Onderscheidend

Elke school blnnen Onderwijsgroep Fier heeft een eigen onderwljskundlg concept waarblnnen het

onderwlJs wordt gegeven, We zlln nlet bang om dlngen ult te proberen dle soms tegen de stroom ln
l[ken te gaan, Dlt maakt dat we somg anders doen dan anderen, hlerdoor leren we van en met

elkaar en komen we tot groel.

Daarom: OnderwlJegroep Fler, Gehecht aan groel.

Zglfþro!¿g!, Ven¡vonderd, QnCAEçhgklSC.

Voor de nieuwe organisatle zal vanaf 2018-2019 gewerkt wordon aan een nleuw stratogisch
beleidsplan voor de komende 4laar.

2. Toepasslng van ICT ln het ondetwlts.
Het afgelopen jaar ls fors lngestokon op de doorontwikkollng van het INNOVATORIUM welke le

gevestlgd ln Stlens. De bezettlng van het INNOVATORIUM met groepen klndersn ls fors

kinderen rogelmatlg op bszosk is geweost ln hettocgenomen. Dlt betokont dat
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INNOVATORIUM. Gerlchte aandacht wordt gestoken ln de begeleldlng van de leerkracht van de

groep om de ervarlngen van het INNOVATORIUM ook toe to passon op do eigen school,

Het INNOVATORIUM is niet alleen lrezocht door groepen kinderen uit de eigen organlsatle, maar

ook door omllggende schoolbesturen. Vanuit het INNOVATORIUM wordt samengewerkt met

stichting ROOBOL. Het komonde solzoen zalds samenwerking mot andero bssturon en hst

|NNOVATORIUM vorder worden ultgebrold,

Schollng

Vanult het INNOVATORIUM is scholing vorzorgd rondom Prowiso Prosontsr, Do digibordon in de

organlsatle werkon mot de software van Prowise Presenter. Schollng ls aangeboden om de

mogellJkheden van deze nleuwe hardware te delen, zodat de leerkrachten nog beter ln staat zlJn het

onderwijs te goven.

Verder ziJn vorschillondo studlomlddagon georganlseerd rondom het thoma Begrljpend Lezen, Dezo

vriJwllllge schollngsblJeenkomsten werd door zeer veel medewerkers bezocht, waarblJ door Karin van

do Mortol, export op het gebiod van Bogrijpend Lezsn, lozingen ziJn gehouden rondom dit thema.

SN4PPET

Een belangriJk mlddel dat wordt lngezet op de scholen ls SNAPPET. Op NT2-school .de Tovsrbal"

na hebben allo scholsn van Onderwijsgroop Fior do kouze gohad te workon mot SNAPPET vanaf
groep 4. Concreet betekent dlt dat alle leerllngen werken met tablets waar software op staat die kan

wordon toogepast voor vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriöntatie. De leerkracht volgt de

vordoringon van do leorlingon via oen beeldscherm en kan op dozo manier interventles plegon

gedurende do les, Door de toepasslng van SNAPPET wordt de werkdruk verlaagd, want het work

van de klnderen hoeft nlet ln schrlften te worden beoordoeld, maar

wordt digitaal gevolgd.

Er is aan alle leerkrachton naschollng aangeboden om zlchzelf

verder te bekwamon van basls- naar gevorderd nlveau als het

gaat om SNAPPET, Verder werkt de hele organisatie met

Office 365, waarin alls data en communicatie via dit platform

is ingerlcht,

Het komende jaar zal verder worden gewerkt aan de

ontwlkkollng van hot programma, Elan Ondsrwijsgroop

zal daarbij oon voortrskkersrol blijven vorvullon. ln nauwo

samgnwerklng met gxterne stakeholders als de PO Raad,

Kennisnet sn andere partljen wordt getracht de doelstelllngen te

realiseren. @

Ontwlkkellnoen

Sfudiereis

ln 2017 zlln'12 collega's naar do BETT ln London op studlerols geweest. Hot thema van de rols was

het beheor on gobrulk van Apple-dovlces ln het onderw[s. Op welke manler kunnen apps bljdragen

aan hot onderwlJs dat wordt geg€ven, HierblJ zlJn onderdelen als programmeren en maakonderwlJs

aan bod gokomon,
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Vervanglng hardware

Alle beamers zlJn inmlddels vervangen door dlglborden. Dlt ls een belangrlJke stap geweest,

aangozion hiermee do ICT middelen in de groopen woer up to dato zijn. Naast do diglborden is er
voor gekozon om de vaste pc's van alle loerkrachten te vervangen door laptops, Dlt biodt voor do

medowerkers een grotere mate van flexlbillteit om de lessen te geven en voor te berolden, Zo zljn en

wordon ook allg vasto pc's van do loorlingon vorvangon door iPads, Do toopassing van dezo

mlddelen ln de leseen dle worden gegeven op alle scholen van Elan OnderwlJsgroep ls daarmeo nlet

meer wog te denken. Aangezlen alle leerllngen vanaf groep 4 de beschlkklng kunnen hebben over

sen iPad wordt do doorgaande lijn in de lessen van do school geborgd, waarblJ de lPad een

hulpmiddel is in de lessen dlo worden g€govon,

Niouwo organisafie

Vanaf 1 januari 2018 is do naam Elan Onderwijsgroep ook zichtbaar in de mailadresson van alls
medewerkers, Gekozen is voor de naam @elanowg.nl wat staat voor Elan Onderwijsgroep, Er ls

begonnen met de lnrlchting van allE nleuwe websltes voor zowel de organlsatle als alle scholen, Ook

do SharePoint omgoving is opniouw lngericht, woardoor alls documenton voor lsdorson beschikbaar

zljn, op olke plek gewerkt kan worden, waarbijalle informatie bsschikbaar is,

Oudorportaal

ln het seízoen 2017-2018 is gekozen voor osn unlversosl ouderportaal van Social Schools, Dit
platform bledt scholen de gelegenheld lnformatle te delen over de school en de ontwlkkellng van de

leerlingen. Dit platform wordt breed gedragen in ds hele organlsatlo en slult aan bijde behoefte van

oudors en onderwijzond personoolom op dszs manier informatie te kunnon uitwissslen,

Algomono Vorordo nlng Gogovonsbo schermlng

ln 2018 tresdt niouwo rogolgoving voor do privacy in werking. Om ts voldoen aan do wottelijko

vereisten is oen Functionarls Gegovens Beschorming ingesteld die de organisatle bogeloidt in dit

traject, Verder is toegewerkt naar een protocol waarln staat hoe de organlsatle omgaat met de
privacy van haar medewerkers, leerlingen en welke afspraken zljn gemaakt met alle partljen die ln

het kader van deze nieuws wot rolevant zijn voor onze organisatie.

3. Passend ondanvlts.
Por 1 augustus 2014 is do zorgplicht op grond van do Wst Passsnd Ondorwijs ingegaan.

De leerlinggebonden financiering (het'rugzakjo') is daarmoe afgeschaft. De middslsn voor oxtra

ondersteunlng worden slndsdlen vla regionale eamenwerkingevorbandon naar do schoolbosturen

overgemaakt, Dle hebben hlerdoor meer rulmte voor maatwerk en zijn daarmee ook verantwoordelljk

voor het opstellen van een schoolbestuurliJk beleidsstuk.

Sinds de invoering van Passend Ondorwijs is oon trond to zisn dat de zorgvraag aan hot verandersn

ls. De zorgvragon vân de leerllngen worden meer complex, waarbij naast zorgvragen rondom

gedrag, ook zorgvragen rondom leren worden gemeld, of een comblnatle hiervan. Het aantal totaal

ondorzooken zijn do laatsto jaren toegenomon, Doze onderzoeken wordsn afgenomon door

spoclalisten dle werkzaam zljn biJ hot Expertlsecentrum of Codln, Hlordoor zijn do koston voor inhuur

van externe expertlse de laatste Jaren toegenomen, waardoor de vergoedlng voor Passend

Onderwijs niot tooroikend is om allo zorgvragen vanuit dsze middelsn te bekostigen, Do

overschrlJding wordt bokostigd middolon van de organisatie, Gekoksn wordt naar

middelen die beschikbaar worden gesteldwat nodlg is om do zorg

uit do
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Arrangomonton voor ondorsteuning van loorlingon wordon voor oon poriodo van 10 wsksn

toegekond, waarna oon ovaluatie bepalond is voor het vorvolg,

De ontvangon rijksvergoeding voor Passend Onderwijs was in 2017 e 353.967, Dezo middolen zijn

lngezet voor (coördlnatle van de) lnterne begeleldlng, het Zorg Advlesteam, partlclpatle ln het

Expertisecentrum, (externe) loerllngbegeleldlng, talentonderwljs, alsmede noodzakelljke tssten on

matoilalen,

4, Kwallteltscyclus blnnen Onderw[sgroøp Fler.
Jaarlijks worden mst alle scholen kwaliteitsgesprekkon gevoord, Deze gesprokksn hobbon to maken

mot de bogrotlng, de formatls en ds schoolontwlkkollng, Do ontwikkolingsgesprokksn worden

gevoerd aan de hand van vlJf thema's, Het verhaal van de school staat alt[d centraal. De school

maakt een elgen dlepteanalyse waarln ook de opbrengsten van CITO ziJn opgenomen. En de

tovredenheidsonderzoeken of audits die zijn afgenomen komen aan de orde, Tenslotte wordt de

profllerlng of het onderwljskundlg concept van de school besproken,

ln 2018 gold voor 16 van do 17 soholon van Ondorwijsgroop Fisr hst basisrogimo voor

lnspoctletoozicht, Eén school was zwak, Uít do interne kwalitoitsmonitor kwam naar voren dat do

onderwlJsopbrengsten op de meeste scholen een stljgende llJn vertonen, maar dat er ook een paar

scholen zijn waar de opbrengsten van het onderwijs zorgelijk zijn. Op deze scholen worden extra

maatrogelen gotroffen om de onderwlJskwalitelt te verbeteren,

5. Zlektevetzulm.
ln de afgelopon jaron is het vorzulmporcontage goloidolijk godaald van ruim I 0/o rìâor mindor dan

6 0/0. Do zlokmoldlngsfroquontlo ls op oon aantal scholon nog steods hoog to noemen, Dlt kan oon

lndlcatle zljn voor langdurlg verzulm, Het verzulmpsrcsntage wordt naast kort tljdellJk zloke

modswsrkers ook veroorzaakt door langdurige ziektsdossiers,

Het doel is om het verzuimpercentage vorder te reduceren. Daarbij is een belangrijke rolweggelegd

voor de schooldirecteuren. ZiJ treden op als casemanager van de zleke medewerker en worden

hierblj ondersteund door zowel medewerkers van het stafbureau als de arbodlenst.

6. Elan Onderwltsgroep.
ln het selzoen2017-2018 is de nleuwe

organlsatle verder door ontwlkkeld, Op 7

maart 2018 hosft eon centrale studiedag
plaategevondgn, onder dg tltol Passle yoor

elk Talent, ln verschlllende workshops

hebben medewerkers van de organisatie
good practices, ervarlngen en kennis

godeold mot elkaar. ln alles wat ws doon

staan de klnderen centraal. Dlt blljkt onder

anders uit de vraag die is gesteld op de

studiodag aan alle msdewerkers: Waar word

JlJ het meest enthouslast van ln het

onderwlJs?

K tn
' ,,tcollcçJc(ì j:

op 1 augustus van dat Jaar

l¡

a

deren

ln 2018 zalde nieuwe
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Naam v.d. achool Score C82014
lnclualef

ultrlultlng lln.

Score CE 2016

lnclu¡lef
ultclultlng lln.

Score CE 2010
lnclu¡lef

ultrlultlng lln.

Score CE 2017

lncluclef
ultllultlng lln.

ArJen

Roelofeskoalle
531 533 539.0 537.0

De Jlnt 531 539,5 533.8 535.3

De Twilling 530,2 534,8 529,8 526.3

Op'e TrlJe 532,9 535,6 536.8 536

Cp'e Dobbe 526,6 530,5 536.8 528.5
't Fonnemlnt 535,5 537,3 536,4 536.9

sws st. Jablk 528,9 529,8 528,3 531,8

SWS FlerlJepper 627,8 530,9 534,1 532.8

De Lytse Terp 592 540,3 527,4 625.0

De Martenaskoalle 531,4 525,9 533.3 536.5

[yts Libben 533,9 538,1 537,0 534,0

SWS Twaspan 632,2 536,7 530,3 537.9

De Romte 626,8 531,8 537.1 535,8

De Polle 530,9 523,3 526.5 530.3

De Clngel 534 531,3 529.9 535.6

7. Ondetwlts opbrengsten,
ln 2014 ls ervoor gekozon om do olndtoots van CITO godurondo 3 Jaar af to nomon bif allo loorlingon

van groep 8. De resultaten worden hleronder per school weergegeven.

Het algemene beeld ls dat vesl scholen oen constante lfln laten zlen ln de opbrengsten.

Ook kan worden geconcludeerd dat een aantal scholen lager scoort, waarb[ gekeken wordt naar de
grootte van de groep leerlingen die de eindtoets heeft afgenomen. Dlt is op een aantal scholsn zeer
laag (minder dan 10 leerlingen). ln dergellJke gevallen wordt ook gokokon naar de

vaardlgheldsscoree van de klnderen. Dlt geeft een lndlcatle of een school ult de leerllngen haalt wat
ln vergellJklng met de populatle mag worden verwacht. Dan moet worden geconcludeerd dat blJna

alle echolen voldoon aan dit oritsrlum, Hot komende Jaar wordt gekeken naar de eindtoets dle de

komende jaren zal wordon gebrulkt op de scholen van Onderwljsgroep Fler,

2017 Paglna 12 van 49



E. Financieel beleid

1. Exploltatlaresultaat.
ln de primltleve bogrotlng ls een exploltatleresultaat van € 0 geraamd. ln de bestuursrapportage
per 1 novomber 2017 is aangekondigd dat wordt afgekoorst op een posltief exploitatleresultaat van

mlnlmaal € 100.000, Met name door fors hogere rljksvergoedingen is het dlenstjaar ultsindelljk
afgesloten met een overschot van € 432,202. Het tekort van oon Jaar eorder ad € 401,015 ls

daarmee volledig gscompenseerd. Het exploltatleresultaat komt overeen met 3,6 % van de baten en

valt daarmee blnnon de grenswaardsn voor het kongotal rontabiliteit (-5 % tot +5 o/o),

De afwijking ton opzlchte van de begroting bedraagt e ßL202 posltlef, Dlt bedrag ls als volgt

samongesteld:

Omechrllvlng 31.12.2017

Hogere rljksbijdragon

Hogere overlge overheldsbljdragen
Hogere overlge baten

Hogere porsoneelslasten

Lagore afschrljvlngen

Lagere hulsvestlngslasten

Lagere ovorige lasten

Lagere flnanclölo baton on laston

460.474

27,0'.10

182.081

-398.242

5,803

8.922

159.694

-15.599

Hoger recultaat 432.202

De gewone baten waren € 069.504 (6,0 0/o) hogor dan goraamd on do oxploltatlelastsn waren
e 221,763 (2,0 o/o) hoger,

De personele lasten maken voor 81 ,7 o/o deol ult van de totale lasten. De hogere personeelslasten

worden godokt door de hogero rijksbijdragen en hogore inkomsten uit detacherlng, Do exploitatio-
lasten per leerllng zlJn door dlverse besparlngen met 2,0 0/o godaald van € 7,688 naar € 7,531.

Na behandeling van het onderwerp "treasury" wordt het exploltatlerasultaat per onderdeel van de staat

van baton sn laston nader gespecificeerd sn toogollcht.

2. Traasury,
Hst sturon, bohserson sn verantwoorden van financlðle posltles, geldstromen en de daaraan

vsrbonden risico's, alsmsde het houden van toszicht daarop, wordt aangeduld met de term

'treasury', Het beleld ten aanzien van het vermogonsbeheer en de organisatls van de troasury-
functle zljn vastgelegd ln een treasury-atatuut, dat past blnnen de kaders van de'Regoling bologgen,

belenen en derivatEn OCW 2010'.

ln het treasury-statuut le als doel gesteld dat bonodigdo goldmiddolon tiJdig þeschikbaar moeten zijn

tegen acceptabele condities en dat het rendement van tljdellJk overtolllge llqulde mlddelen moet

worden geoptlmallseord togon Dozo doolstollingen zijn in 2017 gehaald binnon de

taak- on bovoegdhoídsverdolinggeetelde kadere en met
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Do liquido middolon van Onderwljsgroep Fler ziJn op de volgendo bankrekenlngen ondergebracht:

Omachr[vlng 31-12.2019 31-12.2017 verschll

Bank bestuur (BNG) 138.905 75.191

Bank bestuur (Rabo) 50 243

BedrlJfsbonusrekening 1.950,510 2.571.284

Schoolbankrekeningen 52.681 03,002

Kasmlddelen 0 0

Totaal 2,148J44 2.710.300 682.164

De toename van het banksaldo met € 562.154 ls mede ontstaan doordat een aantal betallngen ovor
december ls doorgeschoven naar januari 2018,

Rendement
Het saldo van financiölo baton en lastsn was -€ 2.599 (2016: € 1,801), Het rendement op het
gemlddelde aan llquldo mlddolon kan wordon bocijferd op -0,1 % (201A:0,1 o/o),

Ultvoerlng llquldlteltcbegrotlng
Afgezlen van do salarisbetalingon en de riJksvorgoedingen ls het moment van betalen of ontvangen

vaak lastig exact te bepalen. Daardoor zljn er altljd vorschlllen tussen het werkelljko en geraamde

RO-saldo. De dlrsct opeisbare banksaldl waren lmmer hoger dan € 450.000, zljnde het bedrag dat
gemlddold nodlg le voor betallng van één salarisbatch.

Het vorschil tusson de saldi in de begrotingen van 2017 en 2018 komt omdat er voor € 180,000

mlnder aan investeringon is geraamd voor 2018.

3. Bafen.
De batsn wâron € 669,564 hoger dan begroot en kunnen als volgt worden gespecificeerd

OmschrlJvlng Begrotlng

2017

Rekenlng

2017

verechll

rijksvorgoodlngen

overigo overheids-

bljdragen

overlge baten

10.482,468

127.425

624,625

10,942,932

154.435

806.705

460,474

27.010

182,080

Totale baton 11.234.608 11.904.072 869.664

Omschrlfvlng Rekenlng
2016

Begrotlng
2017

Rekenlng
2017

Vergchll

lnkomsten

uitgaven

11,883,199

11,881,374
11,270,215

11,585.170

13.95ô,136

13,393,982

2.A85.921

-1.808.812

Saldo 1,825 .314.955 662.164 877.109

Begrotlng
2018

Verechll
met 2017

11.195,672

11.316.44ô

.120.774 194.181

Begrotlng
2018

Veruchllmet
2017

10,550,078

150.058

493,936

11.194.672 .39.836
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Verechll tusson begrotlng en Jaarrekenlng
Er ls een recordbedrag blnnengekomgn voor 10 opvang van vroemdellngen ln NT2-school"de
Tovsrbal" (€ 317.808 hoger dan geraamd). Vorder zljn er meer fusiemlddelsn vrijgovallen ß91.7221.
Bij do overlge baten waron de inkomston uit dotachering € 145,735 hogor dan goraamd, Daarnaast

zljn de nodlge proJectsubsldles toegekend,

Verechlltuosen begrotlng 2017 en begrotlng 2018

De toename van de r[ksvergoedlngen door lndexorlng ls nlet voldoondg om de dallng blJde ovorlge

baten te compenseren. Wegens beðlndlging van enkele contracten worden mlnder lnkomsten ult

dotachering verwacht,

4, Porsonele lasten.
Do porsonols lastsn waron e996,242 hoger dan begroot:

OmrchrlJvlng Begrotlng
2017

Rekenlng
2017

Vergchll

Lonsn on salarisson

Overlg

Ultkerlngen Vf./UWV

7,919,378

1,294.094

-240.40s

7,784,'148

1,922.539

-337.382

9.369.305

135,230

-628,445

96.973

Totale pereonele lasten 8.973.063 -39ø.242

Vercchll tusgen begrotlng en Jaarrekenlng
ln do begroting is gerekond mst sen formatiokrimp van 13,1 fte, por 1 augustus 2017. ln werkolijk-
hold ls ds vaste formatis per saldo mot 1,2 fto, toogonomsn on is de floxlbele schil afgenomen mot

1,3 fte. Gezlen het toenemende tekort aan leraren ls ervoor gekozen een aantal vervangers ln dlenst

ts nemen, Hierdoor is de evenredlgheid in de leeftlJdsopbouw van het porsoneol verbeterd.

Vorder is oon aantal vasto medewsrkers gedotacheord, Door ds extra inkomstsn uit dotachoring on

subsidles ls gedwongen ontslag nlet nodlg gebloken, Door de fore loegenomon rljksvorgoedingen zal

dlt ook ln 2018 nlet nodlg zlJn,

Verechlltugeen begrotlng 2017 øn begrotlng 2018

De porsonele lasten in 2018 zljn lager geraamd omdat per 1 augustus 2018 een formatlekrlmp ls

ingecalculeerd en omdat ls gerekend met een gemlddelde personoelslast (GPL) van € 1,000 lager

Dat is reöelomdat de GPL door indiensttredlng van oen aantal beginnende leerkrachten en

ulttroding van oudoren is godaald,

Beleld beheerslng ultkerlngen na ontelag
Bij de reorganisatle in 2012 en ook in de jaren daarna, hobben veel personeelsleden de dienst om

bodrljfseconomische redenen vorlatsn, Porsonen dio ssn workloosheidsuitkering genieten of daarop

aansprakon kunnen doen golden, komon als "eigen wachtgelder" bljvoorrang ln aanmerking voor

benoemlng, Blj vacatures voor eon dag of meer per week gedurende meer dan vler weken worden

zij benaderd, ln 2017 zijn twee wachtgelders opnieuw in dienst genomen.

Van weigoring van aângebodsn vacatures wordt mslding gemaakt bij hot ministerig van OCW,

Slechts lndlen ondor clo (potentlöle)elgen wachtgelders geen geschlkte kanclldaat beschlkbaar is,

worden andoro kandidaten. be als er geen sprako is van benoemings-

Begrotlng
2018

Vergchllmet
2017

7,522,839

1,210,856

8.733.695 239.308

verpllchtlngen wordt eon
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BAPO/duurzame lnzetbaarheld
De koslen voortvloelende ult de BAPO-regellng waren \n2017 € 168.815 (2016: € 180,505),

ln 2014 zlJn de cao-afspraken over duurzame lnzetbaarheid En levensfasebewust personeelsbeleld

in de plaats gekomen van de BAPO+egeling, De gespaarde BAPO+echtsn wordon gerospoctoerd.

Er z[n nog 45 (2016: 53) worknemers met overgangsrecht BAPO, Het spaarsaldo dat zlJ gezamenl[k

hebben opgebouwd ls 11 .263 uren (6,8 fte). ln het Jaar van opname wordt de (gespaarde) BAPO als
periodelast verantwoord in do stâat van baton en laston. Hotzslfdo goldt voor vorlof dat wordt
opgenomen op basls van hot overgangerecht BAPO. Gemlddeld betreft het hler clrca 4,5 fte. per

schoolaar.

De nieuwe regellng duurzame inzetbaarheld biedt aan medewerkers vanaf 57 jaar de mogelijkheid

oen spaartogoed op ts bouwen dat later tot verlof leldt. Voor uron die zijn gespaard in het kader van

een spaarplan met een verlofdoel, moet een voorzlenlng worden opgebouwd door dotatles ten laste

van de exploltatlerekenlng. Aangezlen er gêen spaarplannen zlJn afgesloten ls de stand van dezs
voorzlenlng nlhll.

õ, Afschrltvlng.
Do afschrljving is als volgt over de verschillsnde actlvagroepen verdeold:

OmrchrlJvlng Begrotlng
2017

Rekenlng
2017

Verschll

Afschrljvlng OLP
AfschrlJvlng ICT

Afschrijving meubllalr

64.745

94.168

98.426

58.336

104.535

28.606

6,409

-10.367

9,821

Totale afechrflvlng 107.339 191.476 6.863

Begrotlng
2018

Vercchllmet
2017

42,063

158.094

34.069

294,228 .36.887

Verechll tussen begrotlng en laarrekenlng
De regullere afschr[vlng was € 171 ,902 en daarmee G,25.377 lager dan geraamd. Dat komt omdat
de boekwaarde van de materiðle vaste activa per 1 januarl2017 lager was dan geraamd.

\n2017 is tot € 19,514 vervroegd afgeschreven op leermiddelen on lOT.middolsn dis niot meer in
gebruik zijn, Daardoor is de totale afschrlJvlng blJna gellJk aan de raming.

Vergchlltuseen begrotlng 2017 en begrotlng 2018

ln de begroting voor 2018 is rekening gehouden met de I0T-investoringen die sind 2017 en bogin

201 I zljn geroaliseerd.

lnvecterlngen

De investeringen in de laatste vljf Jaar kunnen als volgt worden ultgesplltst:

Omschrlfvlng OLP tcT meubllalr Totaal

lnvesterlngen 2013

lnvesterlngen 2014
lnvestor¡ngon 2015

lnveeteringen 20'16

lnvesterlngen 2017

78.227

18.832

14,291

18.854

26.089

112,379

92.273

128.898

62.851

400.808

83.996

74.617

7.000

52,215

15.184

274.402

'186.722

150,189

139,085

442.081
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Hot lnvesterlngsvolume ln 2017 was € 92,919 lager dan geraamd, Enkole lnvosterlngen zfln

doorgeschoven. Onder andere met het oogmerk om lnkoopopdrachton te bundelen en daardoor
schaalvoordelen te behalen.

6. Hulsvestl ngslasfen.
Schoolbesturen zijn verantwoordellJk voor het reguliere onderhoud, alsmede vervanglng van
bepaalde gebouwdelen en lnetallatles. Slnds 2015 botreft hot hier cyclisch onderhoud aan zowel ds
binnenkant als de bultenkant van de scholen.

De totale hulsvestlngslasten waren € 29 lager dan begroot.

Omschrllvlng Begrotlng
2017

Rekenlng
2017

Verschll

Huur en verzekerlngen
proventlef onderhoud

schlldsrwsrk/

cycllsch onderhoud

enorglo on wator

schoonmaakkosten
hefflngen

bevelllglng en controles

25,000

'117.270

2s,000

232.500

186.500

317.680

28,500

15,000

24,A22
106.020

42.837

304,701

146,976

282.682

25,922

12,061

378

10.660

-17.837
.72.201

38.524

34.998

2,578

2,939

Totale hulavectlngslaaten 948.450 946.421 29

Begrotlng
2018

Verschll

met 2017

25,300

121,000

407.000

175.600

337.904

31.500

11,500

1.109.864 .103.414

Vastgosteld kan worden dat de plussen en mlnnen gogd ln ovenwlcht zijn. De grootste overschrlJding
deed zlch voor blj het cyclisch onderhoud. Door de overhevellng van het bultenonderhoud zlJn de
rlslco's voor schoolbgsturon toogenomon, Ds situatie is zodanig dat vormlng ven een dekkende
voorzlenlng onderhoud nlet reöel ls. De kosten van groot onderhoud worden daarom vorwsrkt in de
exploitatierekonlng over het faar waarln de kosten zlch voordoen.

Door goed dagelflks onderhoud wordt de technischo staat van de scholen zo lang mogellJk op pell

gehouden. Dlt betekent ultstel van groot onderhoud en per saldo tevens een kostenbesparlng.
Door good to plannen wordt geprobeerd sterke fluctuatles ln de onderhoudskosten te vermljden,

Om te voolkomen dat onvetantwoorde situatles ontstaan wordt leder jaar, na een bouwkundlge
lnspectle van alle schoolgebouwon, vastgosteld welke werkzaamheden onvermijdelljk c.q. wensellfk
ziJn. Tot dusverre ls dlt beleld succegvol, want ln het algomoon staan do schoolgebouwen er netjes
bij,

Ver¡chlltu¡¡en begrotlng 2017 en begrotlng 2018
ln de begrotlng voor 2018 ls € 166.000 ultgetrokken voor functionele aanpassingen in de scholen te
Bitgummole en Slnt Jacoblparochle.
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7, Overlgelasten.
Do ovorlge lasten waren € 159,693 lager dan bogroot:

Omechrllvlng Begrotlng
2017

Rekenlng

2017

Verschll

Administratlo en behoer

lnventarlg on apparatuur
Leermlddelen

Overige lasten

198,709

9.751

400,993

5'.12,204

227,589

8.311

492.663

242,401

-28.880

1.440
.82.670

209,803

Totaal 1.130.657 970.904 159.093

Begrotlng
2018

Verschllmet
2017

308.075

7,615

460.642

347,195

1.119.627 .17.130

Verschll tuBson begrotlng en Jaarrekenlng
De budgetten voor ondorwlJsleermiddslsn zijn in zolfbohoer gogoven aan de schooldirecteuren.
Per saldo is op de schoolbegrotlngen een positlof rssultaat bohaald van € 17,91 1 , Dit bedrag ls

toogevoegd aan de bestemmlngsrsserves zelfbeheer OLP,
Enkele ouderverenlglngon hebben bosloton hun bankrekenlng op te heffen en het saldo over te
maken naar de bestuursrekening, ln vorband daarmse is een bestemmingsrosorve prlvate mlddelen
ingostold (€ 25.200),

Verder ls op de ovorigo lasten bespaard door veel workzaamheden ln elgen beheer uit tg vooren,
terwljl ln de begrotlng was uitgegaan van uitbostoding.

Verechlltuesen begrotlng 2017 an begrotlng 20tB
De overlge lasten zijn lets lagor omdat mindor is goraamd voor fuslekosten en aanbestedlngs-
procodures.

8. Aanbcstedlngsbeleld.
Bljhet lnkopen van goederon, diensten en uitvosrsn van werkzaamheden zlJn overhelds- en
onderwijsinstellingen gebonden aan de voorwaardon die ziJn vastgologd in de Aanbestedingswet
2016 sn de algemene boginselen van goed bestuur, BlJde vaststolling on uitvoering van hot
bestuursbeleld rondom lnkoop- on aanbostoding wordt daarmee rekenlng gehouden,

De drompelbedragen voor aan te bestedon inkopen van lovoringsn en dionston llggen rond
€ 50.000, Bij overeenkomstsn voor onbepaalde tljd wordt de contracþwaarde bepaald over oon
perlodo van 48 maandon. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudlge en meervoudige
onderhandse procedures on nationalg openbare en nationale niet-openbare procedures,

Bij bestedlng van bedragen hoger dan € 10,000, maar lagor dan de gronsbedrag€n voor Europese
aanbestoding, wordt in beginselgekozen voor meervoudlg ondorhandso aanbesteding,

\n2017 hebbon, aldan niot in samonworking met andere schoolbesturen, aanbestedlngen
plaatsgovonden van pay roll-dlengten on aanschaf van audiovlsuslo middolen.
Andorszins zlln ln 2017 geen opdrachten verleend voor werken, leverlngen en disnston bovsn de
drempelbedragon goldend voor Europese aanbesteding (€ 5,225,000 resp. € 20g.oo0),
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9. Eesternmlng van het resultaat,
Het exploltatieresultaat ln 2017 bedraagt volgens de staat van baten en lasten Q,432,202,
Dlt resultaat ls als volgt beetomd:

Algemene reserve € g8g,0g1

OLP-reservss € 17.911

Bestemmlngsreeervo prlvaat € 25.200

Resultaat €, 432,202

De algemeno ressrve dlent als buffer om onverwachts ultgaven te kunnen bekosllgen, JaarllJks

wordt het saldo tussen de ontvangen vergoedingen en uitgavon met betrekklng tot de publleke

exploitatio aan deze reserve onttrokken c,q. toegevoogd.

De storting in de OLP+eseruos is reeds toegelicht, evenals de stortlng ln de bestemmlngsresorve
prlvaat.

10. Toellchtlng op de balans,
Het balanstotaal 18 ton opzichte van 2016 mot € 471,405 gestegen naar € 4.836.29ô. Dlt bedrag
bestaat voor wat betreft de passlva ult een Eigen Vermogen van € 3.448.209, Onder gel[kbllJvende

uitgangepunton ls de voorzlenlng ambtsjubllea met € 30.303 gedaald naar € 147.'131.

Aan de actlva-zljde van de balans zljn lnvesterlngon tot een bedrag van € 442.081 verwerkt.

Er is tot € 19.514 vervroegd afgeschreven op leermlddelen on lOT.voorzioningen die niet meer in
gebrulk zlJn,

Voor een c[fermatlge toellchtlng op de balans wordt vsrwezon naar hoofdstuk H.6
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e. Bestemmlng van hot rosultaat,
Het exploitâtieresultaat in 2017 bedraagt volgens de staat van baten en lastsn € 381.359
Dlt reeultaat ls als volgt þoetomd:

Algemene rsssrve € 288.248

OLP.ressrves € 17.91 1

Bestemmlngsreservo prlvaat Q, Zg,Z00

Resultaat € 331.359

De algemene resorvo dient als buffer om onvsrwachte uitgaven ts kunnen bokostlgen. Jaafljks
wordt het saldo tusson do ontvangen vorgoedlngen en ultgaven mot betrokklng tot de publieko

exploitatle aan deze reserve onttrokken c.q. toegevoegd.

Do storting ln de OLP-resorvos is reeds toogelicht, evonals de storting in de bestemmlngsreserve
prlvaat.

10, Toellchtlng op de balans,
Het balanetotaal le ten opzichto van 2016 met € 370,564 gestogen naar € 4,735,453. Dit bedrag
bestaat voor wat betreft do passlva ult een Elgen Vermogen van € 3,347.360. Ondor geliJkblljvende

uitgangspunten ls de voorziening ambtsjubllea met € 30.303 gedaald naar € 147,131.

Aan de actlva-z[de van de balans zlJn lnvesterlngen tot een bedrag van € 442.081 verwerkt,

Er ls tot € 19.614 vervroegd afgeschroven op leermlddelen en lOT-voorzlenlngen dle nlet meer ln
gebrulk zfin,

Voor een clJfermatlge toellchtlng op de balane wordt verwezen naar hoofdstuk H,6
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F. ContinuiTeitsparagraaf

l. Meertarenpcrspcctlcf,
ln de voorgaande paragrafen ls telkens per onderdeel van de staat van baten en lasten het verschll

tussen de begrotlngon voor 2017 en 2018 toegellcht. De begrotlng voor 2018 ls slultend, evenals de
meerJarenbegrotlng 201A-2021, Hot begrotlngsevenwlcht betekent dat de financiöle kengetallen voor

budget- sn vermogensbeheer de komende jaren rulmschoots aan de daarvoor geldende notmon

bllJven voldoen. De vermogenspositle zalgellJk blljven.

2. Ultgangspunten,
Het spreekt vanzelf dat er blJ de ontwikkeling van de organlsatle meerdere sconarlo's denkbaar zlJn.

ln dezo continui'toitsparagraaf is uitgegaan van de toekomstlge sltuatle dle vooralsnog het meest

waarsch[nllJk ls. De verwachtlng ls dat het aantal leerllngon van 1523 ln 2017 de komendo jaron

verdsr zal dalen naar 1368 ln 2021. Deze leerllngenprognoses zlJn overgonomon ult de Begrotlng

2018 en gebaseerd op de prognosss op Ww.w,d.uo,.0]1ondçfwllg.dat-A.

De exploltatleclJfers op de volgende bladzljdo voor de Jaron 2017 Um 2021zijn ontleend aan de

meerJarenbegrotlng dle ls vastgesteld ln de bestuursvergaderlng van 21 november 2017 en de

balanscljfors zijn daarvan afgeleid,

Voor berekenlng van de r[ksvergoedlngen ls ultgegaan van gellJkblljvende normbedragen,

Aan do lastenzljde ls geen rokenlng gehouden met lndexerlng, Alhoewel de prakt[k vaak anders ls,

mag worden aangenomon dat de lastenstijgingen voldoende worden gecompensoerd door bflstelllng

van de rlfksvergoedlngen. De lnformatle over de personele bezettlng is ontlesnd aan hst bestuurs-

formatieplan 2018-2019, De flnanclöle kengetallen zlJn gebaseerd op de vastgestelde jaarrekeningen

en de meerfaronbegrotin g 2018-2021,
ln de meerJarenbogrotlng is goon rokening gehouden met evontueol nog te realiseren scholenfusles,

De flnanclðle gevolgen van samenvoeglng van scholen kunnen naar votwachting wordon
opgovangen met de aanvullende rijksvergoedlng blJ fusle.

3. Toellchtlng op de batcn en lasten.
Als gevolg van de leerllngenkrlmp dalen de rlJksvergoedlngen. De overlgo baton dalon naar

verwachtlng door afnomende inkomsten ult detacherlng. De exploltatlelasten zullen mootgn wordgn

aangepast aan de dalende inkomgten, Vooralsnog ls de verhoudlng tuesen personele lagten en
rlJksblJdragen ln ovsreenstomming met benchmarkclJfers en ls personele formatle op orde.

Na de fusle met Stlchtlng Radlus ls de verwachting dat deze situatie kan worden gecontlnueerd en

dat de noodzakelljke formatlekrlmp met natuurlljk verloop kan worden gerealiseerd, De aanwezlg.
heid van een flexibele schil zal daar zeker aan bijdragen.

BiJ berekenlng van de afschrljvlngslaston is rekening gehouden mot de actuele meerjarenramlngen

voor vervanglng van mer¡bllalr, ICT en leermlclcJclcn, De lnvesterlngen zijn met € 355 K, € 301 K,

€ 2ô3 K en €, 267 K in respectievelljk 2018, 2019,2020 en 2021 telkens lager dan 5 7o vân de baton
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k:klnlut¡¡ .l oklohtr
dlrcctlo
onclerwll s gcvcnd porsonccl
ondarwll sond0rs tcuncnd pcrsorìccl
trTE totoûl
tot¡¡l aantal leerll ngen

20,'/
13'90
98,00
19,10

131,00
1,523

20,8
13,20

91,80
18,60

123,60
1,454

20,19

x3,oo
92,10
17,00
l22,lo
1,437

2020
13,00

91,00
17,00

121,00
1,389

2021

13,00

90,00
16,00

119,00
1.358

2017 2018 201:) 202,0 202t

1,296,000

1,2g6,00;

1, Âctlvo
Ll lmmntorllrle vaste ðctlva
1,2 Matorlële vûste äctlvä
1,3 flnuncl0le vüsts ðctlvil
Yo$te oct/vo

1,128,419

1,128.419

1,240,023

1,240,023

1,266,000

1,266,000

1,279,000

1,279,000

r,100.00;

1,954,840
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4.333.840
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Vlottend.t actlva

997,577

2,710,300
3,707,877

4.8t6.296

900,000

2.293.8?-4

3.X93.824

4,433,847

x,100.000

1,967,840
3,067,840

4.333,840

1,100.000

1.937.840
it.037,840

4.333.840Totole Actlvs

2, Posrlvo

2.1 Elgen vermogcn
wtt(,tv(r,t ¡trtbIl1:k ¡k¡n¡ vü tililç<tn
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2,2 Voorzlonlngen
2,3 lunglopondc schul den
2,4 Kortl opende rchulden

3,448.209
t.4 2.t.009

)5..ìQ0
1,47.1,3t

3.448.209
:1.4 2 .1.00:)

).!t.200
147,000

3,448,209
3.4 2.t,011:)

)lt.20o
147,000

3,448,209
.3.42t,009

2:;.200
147,000

3.448.209
.1,4 2 3.009

2:;,200
147,000

1.240.956 838,638 738.631 738,631 738,631

Totrlo P¡r¡lv¡ 4.836.296 4.433.847 4.333.840 4.333.840 4.313.840

20'17 2018 2019 2.020 202 1

S.lloton
3.1 RlJksblldragon

3,2 Ovorlgo ovarh.blJdragen en -subs

3.3 Col l-,cursus-,los-on oxamongold.
3.4 lle ton work l.o,v, tft¡rdon

3.5 Ovorlgo baten
totaal baten

r0.942.932
154.435

10,550,078
150.658

10,022,000
90,000

9.834.000

90,000
9,691,000

90,000

64,833
741.873

11,904,073

61,000
432,936

x1,194.672

3r,000
300,000

10,443.000

11,000

299,000
10.234,000

11,000
299,000

10.09t.000

4. [n$t0n
4.1 Porgonoolsloston
4,2 Afschrllvlngcn
4.¡ Hulsvcstlnßsloston
4.4 Overlgc lastcn
îolaal laston

9.369,30s
191.476
937,s?.8
970.963

11,469,272

8.733.695
234.27.6

1,109,864

t,r11.57.7
11,191,312

L!74.000
275,000
955,000

1,036,000
t0.440.000

8,0r1.000
250.000
956.000

1,014.000

10.231,000

7,860.000
250.000
950,000

1,022,000
10.088,000

Saldo batcn €n hston 434,801 3,t60 3.000 3.000 3.000

S¡ldo lln¡nclöl¡ bedrfilrvoerlng
Srldo bultongewons b¡ton on lorten

2,599" 3,360 3.000 3.000.

4!2.202Natto fasult¡ì0t

3,000
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Voor do huisvostingslastsn ls na 2018 gerekend met esn gelljkblljvend budgot. Door good provontlof

onderhoud wordt de onderhoudscondltlo van do schoolgebouwon op pellgohouden en kan ln veel
gevallon ultstel of een besparlng op kosten van cycllsch onderhoud worden gereallseerd.

De matsrlöls laston bostaan ult vaste sn varlabsle kosten, Op do vasto koston ls vrlJwol ultslultsnd
bezulnlglng mogolUk door vermlndorlng van hot aantal locatlss, Goproboord wordt door
aansohorplng van het lnkoop- en aanbestedlngsbeleld te bozulnlgen op de materlöle lasten,

Toellchtlng op de balancpoeten
De bookwaarde van materlölo vaste actlva zal de komondo jaron goloidelljk dalon, Dat komt omdat
scholon stseds mesr van tradltlonele losmothoden ovorgaan op lCT-toopagslngen, waaraan

voornamolljk jaarlljkse lasten voor llcentles e.d. zlJn verbonden,

Door het geraamdo bogrotlngsovonwlcht zal de vormogensposltio ds komsnde Jaron gollJk blljven,

Dlt betokent dat ook ln de toekomst ln de kapltaalsbehoefte kan worden voorzlen met Elgen

Vormogen,

Aangenomen ls dat de kortlopondo schulden kunnsn wordsn boporkt on dat do vordorlngon do
komende Jaren lets hoger zullen zljn dan ln 2017,

Aangezlen de kosten van groot ondorhoud worden verworkt ln de exploltatlerekenlng van hot Jaar
waarln ze zlch voordoen, ls geen voorzlonlng onderhoud opgonomen.
Ds verwachtlng ls dat de porsonolo voorzlenlngen op hetzelfde pell zullen bllJven als ultlmo 2017,

4, Kengetallen en slgnaalwaarden,
Do belangrljkste flnanclële ratlo'e ontwlkkelen zlch b[ OnderwlJsgroep Fler als volgt;

* 
= hot betreft hlor prognoeee

OmschrlJvlng Grene-
waarde

Bench-
mark

2016 2018 2017 2018
*

2019
*

2020
t

2021
I

a. Vermogenebeheer

Kapltallsatlefactor > 35 o/o 46 o/o 40 o/o 38 o/o 41 o/o 4Q o/o 42 o/o 42 o/o 43 o/o

Solvabllltelt <30% 76 o/o 73 o/o 89 o/o 71 o/o 78 o/o 80 o/o 80 7o 80%
Workkapitaal (x € 1 mln,) 2,44 2,32 2,47 2,36 2,33 2,32 2,30

Weerstandsvermogon PO 5o/o-20o/t 30% 23 olo 20 o/o 21o/o 21 o/o 220/o 220/o 22 o/o

n por leerllng 1,713 2, 86 1.946 2,264 2.372 2,400 2,483 2,539

0,75 2,9 3 3,0 3 3,8 4,2 4,1 4,1

Rontabllltelt .5o/o.5o/o 0,5 % 0,1 o/o -3,5 % 3,4 Vo 0,0 % 0,0 o/o 0,0 % 0,0 %
Aandeel personolo laston
ln totale lasten 81o/o 80 o/o 80 o/o 82 o/o 78 o/o 78 0/ 78 o/" 78 o/o

GPL (gem. personeelslast) 04,008 05,203 47,227 68.000 68.000 68.000 68.000

exploltatlelaston per loerllng 6.830 7.416 7,ôBrì 7.631 7,497 7.246 7.360 6.429

Streef.
waarde

Totals baton/rijksbijtJragon 106 o/o 107 o/o 110 o/o 110 o/o 109 o/o 106 o/o 104 o/o 104 o/o 104 o/o

Totale lasten/rlJksbldragen 105 Yo 107 o/o 110 o/o 114 o/o 105 o/o 106 o/o 104 o/o '|.04 0/o 104 o/o

Personele laeten/rlJksbljdrage 84 o/o 86 o/o 88% 01 o/o 86 o/o 83% 82 o/o 82 olo 810/o

Matcrlöle lasten/rlJksb[drager 21 o/o 21o/o 22 o/o 23 o/o 19 o/o 23 o/o 23 o/o 23 o/o 23 o/o
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ï-esllshllnÍ¡:
kopltollsotlo-
factor
solvablllloll

llqulclltolt

rontabllltolt

workkapltaol
wsorslande"
vermogen PO

+ factor dlo aangeeft of hst kapltaal efflclðnt wordt bonut
Formulo: kopltallsotlofâclor. l¡alanslotaal/totûlo baten (lncl, flnanclöle baten) x 100 Yo

Ð kongotol dat oangeoft ln wolke mate tegonovor bozlttlngon goon schuldon stoon
Formulo: solvabllltoll E olgon vormogorr/bolanetotaal x 100 %

à <lo llquldltolt (curront rotlo) gooft aan ln hoovorro op korlo torm[n aan botallngsvorpllchllngon
kan wordon voldaan, ofwol of er voldoondo ln kau lu
Formulo: llqulclltolt ã vlotlondo actlva (vorclorlngon + llquldo rnlddslenlkortlopondo schulden

+ geeft aan ln welke mâte bat€n en lastên ln evenwlcht zfln (rnoet gemlddold ln 3 Jaar clrca
0 0/o zln), Formule: ronlabllltolt E oxplollallorosullsautotalo l¡oten x 100 0/o

-) vlotlondo octlva mlnus korllopendo gchuldon

Ð dlt lt¡ hot olgon vormogon (excl, voorzlonlngon) clot þoschlkbaar 19 om onvoorzlonboro
togonslogon c,q. rlnlco's op to vnngon
Formulo: olgon vormogon"/.matorlölo vaulo acllva/rlksb[clragon x 100 7o

Do bonchmark-gegovons zljn dools gobâsoord op do Jaarrokonlngon 2010 van 38 schoolbesturen

met 1600 t/m 3000 leerllngen on doole ontloond aan het vsrantwoordlngsdocumont van do PO Raad
gsdatoord 10 fsbruarl 2018.

5. Rlslcoåehøerslng en .controlø.

ln het volgende hoofdstuk 'Rlslcomanagomont' is oen bsschri¡ving opgonomen van de belangrljkste
rlslco's,

Voor ssn boschrlJvlng van do aanwezlgheld en werklng van het lnterne rlslcobeheerslngs- on

cOntrolgsygtoom wordt vorwezsn naar de 'Verantwoordlng van het toezlchthoudond bostuur'
(hoofdstuk 1,1),

6. Flnancleel toezlcht.
De toetslng van hot jaarverslag 2010 hoeft het mlnistsrio van Ondorwljs, Cultuur on Wotenschap
geen aanleldlng gegeven voor het makon van opmgrklngon.

Do lnspoctio van hot OndorwiJs hoeft hot basls flnancleeltoezicht van krachl vorklaard voor

OndorwlJsgroep Fler,

7. Conclusle,
Het balanstotaal was ultimo 2017 Q 4.836,296 en boslaat voor wat de passlva botreft ult een Elgen
Vermogen van € 3.448,209. Alle kongotallon voor vormogons- on budgotbehoor voldosn aan de
gangbare normen. De organlsatle ls dus financloslgozond,
Do goode solvablllteit en llqulditelt betekenen dat de baslsbehoefte aan materlöle vaete actlva,

transactis- on bufferllquidltelt naar behoren wordt vervuld. Het weerstandsvermogen en het
werkkapitaal ziJn ruim voldoendo,

Met name door de fors hogere rlJksvergoodingon ls hot dlonsuaar afgesloten mot sen ovorschot

van e 432.202, Het tekort van een Jaar eerder ad € 401 ,015 le daarmee vollodlg gecomponsoerd.

Door do hogoro rlJksvorgoodlngen en extra lnkomsten ult detacherlng was het nlet nodlg de
voorgenomen formatlekrlmp van 13,1 fts, te rsalisoron, Gszlsn hst tosnsmonde tskort aan leraren lg

ervoor gekozen een aantalvervangers ln dlonst te nomon. Hlordoor is do evenredlgheld ln do
leeftfldsopbouw van het porsoneel verbeterd,
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G. Risicomanaçement

l. lnleldlng,
Ter bsheersing van significante rlslco's ls per rlslco of rlslcogroep de strategle bepaald,

De werklng van het lnterne risicobeheerslngs- en controlesysteem wordt leder Jaar geövalueerd.

ln 2017 heeft dat nlet tot nlouwe lnzlchten geleld, Afnemsnde leorllngenaantallen (krlmp/fuslos),

handhaving onderwljskwalltelt, passend onderwlJs, overheldsbeleld en hulsveeting gelden onverkort
als reöle rlsico's.

2, Krlmp,
Daling van leerllngenaantallen leldt tot mlnder lnkomsten (t € 7.600 per leerllng). De lasten zlJn

slechts beperkt beïnvloedbaar vanwege de hoge vasto lasten (van minimalo porsonele bezettlng,

I0T-netwerk, methodes en gebouwexploltatle), Door schaalvergroting moet hot ovonwicht tussen

baten sn laston por loerling worden gehandhaafd, Uitstel, vertraglng of afstel van geplande

scholenfusles kan loiden tot verplichte sluiting van scholen.

Door de complexe regelgevlng b[ formatleve frlctles kan de personole bezettlng nlot tljdlg worden
aangopâst. De ongedokte personele lasten kunnen ln zo'n geval worden becflferd op € 250 K (3,6

fto. x GPL), Om dlt rlslco het hoofd te blsden, wordt nlouw personoel op payrolhbasls lngeleend op
tlJdellJke basls aangenomen, De flexlbele echll le ln schooljaar 2017118 afgorond 10 % (13,2 fto).

3. Fusles.
Om medewerklng voor scholenfusios to kriJgon is nodig aan het personeelde vrije keus te laten al

dan niet mse te gaan naar (het bestuur van) de lnformele samenwerkingsschool. Zorgwekkend is of
do vorsiste formatiokrimp kan worden gereallseerd als de keuze na twee Jaar detacherlng ongunstlg
ultvalt. Dan kan het personeelsbsstand niet tljdlg worden aangopast aan de behoefte. Gemlddeld
gaan fusles op term[n gepaard met clrca 3,0 fte. formatleverllee (t € 200 K), Gedurends 6 jaren

worden van rijkswege extra facllltelten ontvangen om de personele frlctles op te vangen,

4. O nderuUskwalltelüPassend Ondorwfla
Als de opbrengsten van het onderwlJsproces onvoldoende zlJn, moeten maatregelen worden
gsnomon. De ultvoerlngskosten van oen verbeterplan (met extra formatle en soms lnterlm.
management) zijn minimaal€ 100 K, Ultimo 2017 gold voor l6 van de 17 scholen van

OnderwlJsgroep Flor het basisroglmo voor inspectietoezicht, Door periodieko monitoring van de

onderwflsopbrengsten wordt getracht tekortkomlngen tlJdlg to slgnaleron.
De zorgplicht passend onderwfls vormt een extra rlslco. EnerzlJds omdal onbokend ls welke

zorgleorlingen zich zullen aanmeldsn en anderzlJds omdat ontwlkkellng van kengetallen dle worden

toogepast bljverdoling van de rijksbijdrage, in verband met prlvacy niet lnzichtellJk ls.

5, Overheldsbeleld.
Voranderingen in de regelgeving kunnen voor scholen grote rlslco's met zlch meebrengen.

De overhevellng van het bultenonderhoud (2015) ls daar oen goed voorbeeld van,

Voor de komende jaren moet rekenlng worden gehouden met flnanclðle govolgen van modornicoring

van dg CAO, ovaluatis van de lumpsumfinanclerlng en klelne scholentoeslag (2018), herverdellng

), modernisering van het Vervanglngsfonds envan het budget voor
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Partlclpatlofonds (2017-2020) en de gemeenteliJke herlndellng c.q. het lnstandhoudlngsbeleld (2018.

2019).

Welko gevolgen deze beleldsmaatregelen hebbEn ls onbekend en daarom ls de lmpact onzeker.

8, Hulsvestlng,
Volgons do geactualiseerde meerjarenplannlng onderhoud zljn de lasten van cycllsch ondeúoud en
renovatle de komende 10 Jaar gomiddold rond € 550 K per Jaar, De rljksvergoedlng ls nog nlet de

helft daarvan. ln welke mate de gemeenten bereld zfln de gebrulksduur van scholen te verlgngen
door blJ te dragen ln kostEn ven renovatle, le nlet bekend. Door nleuwe echolen onder te brongen ln

een afzonderlljke ontlteit (zoals in Berltsum en in Bitgummole) en/of vErbouw/ aanpasslng ln verband

met vormlng van oon samenwerklngeschool (zoals ln Sint Jacoblparochie) wordt getracht meer grlp

te krijgon op het onderhoudsrlslco.

Bij zovon echolen vormon de cv{eldlngen oon blJzonder rlslco omdat ze ln zeer slechte Etaat

verkeren (€ 250 K).

7. Dekklng van de ilslco's,
Zoals vermeld ls per rlelco of rlsicogroep eon stratoglo bepaald dle erop ls gericht rlslco's ult te

slulten, dan wel de flnanclële gevolgen daarvan te beperken. BIJ samenstelllng van de begrotlngen

van Onderwljsgroep Fler wordt aangenomen dat de formatle tlJdlg kan worden aangepast aan de
leerllngenkrlmp. Do flexlbele schil ln het personeelsbestand bledt daartoe, ln comblnatle met

toepasslng van het Soclaal Beleldsplan, tot op zekere hoogte do mogelijkheld, De overige ramingen

zijn grosso modo gebaseerd op ongewljzlgd beleld,

Dlt betekent dat ln de meerJarenbegrotlng geen rekening is gehouden met tegenvallers, behoudens
eon JaarllJkse ramlng van € 100 K voor onvoorzlene ultgaven. Als zlch rlslco's manlfesteren dle
hogere lagten mot zlch meebrengon, moet een beroep worden gedaan op de flnanclåle buffers.

Daarom wordt een weerstandsvormogen van mlnlmaal € 600 K en een toereikonde buffer aan
liquiditeiten aangehouden,

Oezlen do gozonde flnanciöle positie is een incidenteel nadelig saldo acceptabel, Dit laat onverlet
dat, mede gezlen het rlslcoproflel ("hoog" blj porsonele rigico's en hulsvesting en "gemiddeld" blJ

onderwlJskwalltelt en overheldsbeleld), op langere termlJn consolldatle van de vermogensposltie
wordt nagestreefd.

Stlens, luni2017

Mark Vrolilk

dlrecteur-bestuurder
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TT.1 BALANS PER 3I DECEMBER 2017

(na verwerklng result¡atbotcmmlng)

Vorto ¡ctlv¡
l,l Imm¡toritlo vmtooctlvf,
1,2 Mator'lölovmto oct¡vr
1,3 Flnrnolülo vrstoootlva

Vlotþnde ratlvn
1.4 Voomadon
1.5 Vordorlngon
1.6 Effooton
1,7 Llquido mlddolon

Totnrl ¡ctlvr

flgcn vcrmogen
2,1 Eigcn vonnogcn

2,3 Voordenlngon

2,4 Lrnglopondorchuldcn

2,t Kortloprndo¡chulden

Tomrl prrrlvn

r.r28.419

9n,577

7

1.128.419

3.707.877

3,448.209

t47.t?t

1.240,956

31- 31.12,"2016

877,814

877.8t4

r.338.93r

2.148.r46

3,487,077

¡1.96.1.E01

3.0r6.007

3,0t6.007

t17,434

r,t7t.450

4.3d4.891

lf 201t



H.2 STAAT VAI{ BATEN EN TASTEN 2OT7

Enton
3.1 (RUke)bfidrogon OCW
!,2 Ovorlgo ovorfioldrblfdtqon

on *ub¡idles
3.3 Collago-, cur6us., lss. on

oxlmongoldon
3,4 B¡tcn wsrk lu opdrrcht van

ondoron
3,5 Ovul¡o bnton

Totmlbnrn

L¡¡ton
4,1 Pcrsonclc lo¡ton
4.2 Afrohr[fvlngon
4,9 Hulrvortlryrlrston
4,4 Ororigo laoton

Tot¡nl l¡rtcn

9nldo bnten en ln¡t¡n

5 Flnmclëlo bEton on l¡¡ton ,

Nettorcrultr¡t

lVorkeltlk 2017

10,042,932

r54.435

64.833
741,873

r r.904.073

0.369,305
t0t,4?ó
037,528
970.963

n.469.272

434,80r

2.599.

4E2,An

Berrotlns 2017

r0.482,458

t21,425

40.000
584.625

I r.234.509

8,973.063
t9?.339
946,450

r.r30.657

r 1.24?,500

r3.000.

13.000

0.

IVerkelllk2016

10.493.t55

162,74û

67t8$

-!w- I1.5t4,04?

9.t08,0t6
n6,028

1.087.080

-!¡91!¿3.9.
r t.916.863

402.8t6.

l.E0l

40lot3.

2017



I.I.3 K.A,SS"rROO MOVDRT_,ICJIT 2017

I(¡rsrs¡troonr ult oporntft urolo ¡rctlvltcltcn

Solclo batcn en losten

Anrrpnssingon voor':
- alìschrijvingen
. nrutntics voorzicningcn
. ovcrigc mt¡tatics cigcn velrnogcn

Vcrundcringon in vlottonclo uridclelon:
- vooltorlen
- vrlltlolingou
- sclruldcn

¡*ls$trooln u it bcdrlj t'sopernties

Ontvnngcn intcrcst
Bctualclc intcrc¡¡t
Buitcngcwoou lcsultunt

'fotrutl kasslrtxrm uit opsrntionclo nctivitcitcn

Kr¡sstroon¡ ult lnvcstorl¡rgsùctlvltolton

Invcstclingcn in ¡nutcririle voste nctiv¡¡
Rosultaot tìnanciëlo vnsto octivn
Desinvogtclingcn in rnntcriëlc vnstc trctivu
Dcsinvcstctingcn in lìnnnci{ilc vustc uctivu

Totrul kusslltx¡¡n uit invcstcringstrotivitcitcn

Kr¡nrtroo¡¡¡ ult flnrnclorl¡rgnuctlvltoltcrr

Nieuw opgcnorncn lcningon
Aflossing lnnglopencle scht¡lclen

'lotn¿rl kasstroonr uit tÌnnncicrirrgsnctivitoitcn

M rrt¡rtlo llt¡ultlo nrlddelou

lVerkelilk 2017 lVcrkcli.lk 2016

434.80 r

t7 t.962
30,303'

141.659

34 t ,355

69,505

4 r0.860

463
3.062.

2.599-

442.08t.

19,5 t4

422,5()

422

s62.ts{

402.8 t6.

2t9,931
ll5.49t

335.428

148,858

r4s.006

77.618

4.270
2,469-

I .801

,4

t33.685.

56.09 r

77

'17

1.825
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Ir.4 UrrvoERINc TIQUIDITDITSBEGROTING

mutntlot ln llquldo mlddelon por mlond

Jnnuorl
fcbruari

mmrt

aprll

moi
juni
jull
ruSustu$

roptombor

oktobor

novcmbcr

dæornbor

rnut¡tlot sahoolbrnkrckoningon op Jrarbrsle

workclllk bslrotlns wsrkclllk
lnkom¡ten

berrotlnr

af! lnkomston

mutnth llquldo mlddolon

1.023.6E3

1,00t,784

94s.322

942,012

943,238

944¿EE

94t.238

872,947

815.597

872,847

873.013

r.030.586

n.210.215

t,229,t68

1.034.076

1,669.7t3

1.038,8S3

1,200,510

1.5E4.143

t.040.247

988.776

859,286

l.ló4,441
1.081.505

r.045.458

r0.92t

13.0s6.136

833,048

812.548

905.828

871,328

1,713,972

87t.328

896.099

788.599

893,04E

866,328

003,438

t,160.606

I l.sEt.t70

n.210.213

3l¿.033.

r.0t3,550

827,81t

1,219.930

1.028.ó8t

l.l13,721
r.60E.342

r.t29.624

645.S99

t.080.36t

1,124.847

0ó7.353

t.594.099

13.393.982

13.056.136

a62.|il

üqrvcn

2017



TT.5 GRONDSI.,AGNN VOOR BAI,ANSWAARDARING EN
RNSULTAATBEPAT,ING

I Algcmccn

Gronililagcu voor da Jaowekeulng
Dczo jnorckcniug is ingcricht volgcns de tìegellng Jnnrvcrslaggcving Ondorwijs (lUO) on dorlrnlve volgcns cle bopnlingorr uit ltct
Burgetlijk Wctbook (t¡oek 2, titcl 9) cn dc Richtlijncn vnn dc Run<l voor dc Jnnrverslnggeving,
I'cr vcrgclijkirtg zijn dc rculistrticoijfbrs vun hct voorguanclc ju¡r ol)gcnomon, Tcvcns zijn tlc cij tbrs vnn dc gocdgckeurde bcgroting
ovcr hct huicligc jlul opgsnomen. Dc uitgcstolde personeolsbcloningolì vooûvlocicndr¡ uit tlc rcgcling BAPO (bcvortlcring arbcids-
portici¡rutic oudcrcrr) ziju als pcriodekoston in de stnnt van baten en lasten velworkt.
Dc bccltngcn opgcnorìron in <lc jrnrrokcrtiug luiden irr hclc curo's.

S ta tu tc nvlltl¡¡ I n ¿y'ltc s t tuusov sri ra c ltt
Op 2tl oktobcr' 2010 zijn dc str¡tutcn intcglunl gcwijzigd, I)unrnrcc is cncuijtls do sclrcitling vrn dc thnctics bcstuur cn intcrn
toczicht, nls betk¡cld in dc "rWct goad bcstuur', gocd onclcrwijs", tot stnn(l gr:brucht cn is undcrzijtls ccn snmcnwcrkingsbcstuur
vurr opcnbunl cn ulgcruccn bijzonder plimail onclorwijs goronliseeld. Doot ds stututonwijziging ls toctlccling van nlgemccn

bijzondcrc scholcn mogoli.jk gcworlou, Do scholor¡ to Vrouwcnpnlochic zijn pcl I uugustus 2012 geflrsocld tot (iut'orntclo)

snntcnwcrkingsschool "de ltierlje¡lper" cn clie tc Doinurn per I rugustus 20t3 tot (inflormele) snrnenwerkingsschool "'l'wn$¡)nn",
l¡cr I nugustus 2014 zijn clc btsisoholorl tc Oudcbildlzijl gclìrscord sn ondcr bcshuu'gckomcn vnn CIIO G2. Pet I nugustus 2015

ziln do basisscholon te ISritsum cn Konrqjum gufusccrd cn ondcr bcstuul gckomen vnn CBO G2. Dr¡ $cholon to Slnt Jncobipu'ochic
zijn per I augustus 2016 gcfusccrd trf (infbnnclc) sarncnwcrkingsschool onclcr bcstuul van Ondcrwijsgroep Ficr.
Dc lcitclijkc ovcrclrncht vun hct bcstuur', dc rcchteu cn vq'¡llichtingcn, nl$nrcdc dc rccrsndc zakcn is tclkcns gcrculisccrd naal
dc tocstnntl pcr dutunr vun tfusic,

2 Grondslngen voor w[Brderlng vfln Bctlvfl cn pûsslva

Álgttuuan
Dc nlgcrncnc gronclslag vool dc wnnlclcling v¡ur uctivn crr pnssiva, nls¡¡¡ctlc vool ltct bcpnlcrt vtr¡ ltot lcsttltnot, is <lo

vetktijgingsprijs. Voor zovcr niet nntlcrs vcrmsld, wortlcn activa cn ¡rtrssiva opgcnomcn voor dc nominnle wnnrdc,

Maturlllls vasîs actlvo
Pcr I jnnunti 2006 hccft bij de rcclrtsvootgnngers vnn "Orrdeuij$groep Fier" primnilc wrruclcring vr¡n dc annwczigc ntntcriðle
vastc uctiv¡t plantsgcvortdert tcgerì de boekwnnrtlc, Dc nlìschrijving van dczc mûtoriölè vastc rtctiva vindt lineair plnnts op busis
vnn do gcmiddelde lçvcnsduur:

De tnnteriële v¡¡$te âctiva vanaf I jtrnuari 2006 wordcn gcwanr'<lcerd ol) bssis vun rlc aanschul'waurdc, vcnnintlcrd mct dc

lincuit l¡crckcrtdc alisclrrijvirrgcn, gcbnsccrrl op dc vcrwochtc economische lcvcnscluur:

rncubilnir
ondcrwijsmctlroclcs (OLP)
fcr

rneubiloir (bureaustoelcn)

rncul¡ilnit (lecllingcnscts cn burcuus)
mcubilair (knstcn c.cl,)
ondcrwijsmcthodcs (Of.,P)
ICT-npparntuur
IC'l'-appatatuur (touchsorccns)

lC'l'-nctwcrk

l0jonr (tceds otgcschrevcn)
4 jntrr (reccls nfgeschrcven)
2 jaur (rccds nþeschreven)

I 0 janr
20 jurrt

30 jaar
tl jaar'

4 jour
I 0 jnnr
I 5 janr

Dc ouclcrgrcns vool activeling is € 1.000, behnlve voor ondcrw[ismethotles. Dc ondcrwljsrnethodes opgcuolnen lrr (le

mccrjurcnplunning vcrvnnging OLP worclcn in beginscl nltijcl gcuctivccrd.
At'schrijving vindt plaots vanaf I jnnunri vru hotjanr na aanuchaf vnn tlc uctivu,
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I,'lnanclillc va$tc actlva
ttirr¡rnciiJlc vsstç $ctivn (dc¡rsito's) zi.jrr gcwiuu'rlcortl togorr rlo nonrinr¡lo wnur(lc,

Vordcrlugcn
Dc voxlcringon wor'dcn opgcnonìcn tcgcn dc nonlinnlc wonldo, vool'zovcr noodzukclijk onclcr uflrck vttn ccn voorzicning voor

Irot risico vnn oninbnnrhaid.

Llt¡ulila nkklaluu
De liquide rnidclelen $tann, voor zovel uiet nndcrs vcrmsld, tcr vrijc bcscl¡ikking vnn het bcstuur,

Ål¡¡cnonc tsrt'sw.,

Dc trlgcnrcnc rc$crvc bctrctl ccn buf fcr tcr wnurborging v¡n cle coutinuTtcit vnn tlc bcdrijfìsvocring, Dczc woldt opgcbouwd

r¡it lcsult¡utbcstcrnrning von ovclschotten wclkc olltst{¡on uit hst verschil ilssen de tocgclckcnclc butcn cn dc wcrkclijkc
loston, nn vcmckoning lnet b€t¡tenuni¡rgnt'c$orve$, ht gevnl v¡¡n ecu tokort wor'dt dit tesultuot lon lasts vnn dc ulgcmcnc rcserve

gcbLncht.

ßcstanailngsrcscrvcs

Ro$orvoc OLP
Dc bcstcmnring$rc$clves Ondcrwijslcelprkkct (OL,P) zijn por school govolurcl uit ontlcrwijsbudgcttcn clíc ann dircctcurcn in
zclfbohccr zijn goge vcn. I'let vorschil tu$scn hct tocgokon<lc budgct en dc workclijkc lnstcn wordt jnollijks ¡lct school

verrekeml rnet de bestcrnrningslcselve OLl,,

Bartonrmlngrrosorvo prlvnnt
Dc bcstcmmingsrc$crvc privant is bcdocltl voor spccitìckc tookonrstigo uitgovcn dic uit drrur oudcrVvcrzorgcrs oltlc¡rlcn ingcbruchtc
rniddclcn gcclckt ur<lctcrr wor<lcn. Dczc is ollgebouwd uit jnorlijkso vetschillsn tusscn vrijwilligc oudcrbijdrugcn cn ovcrigc ¡lrivuat-
rcchtclijkc butcrr bctrcffbndc schoolr¡ctiviteiton op vlijwilligo brwls (schoohcisjcs, s¡lortuctivitcitcn, viclingcn). Via rcsultant-

bcsternrning woldcn de overschottclt van ccn boe$anr toogevocgcl 0n tckorlen onttrokkcn ann dc bcsto¡ttmingsrcscrvc plivunt,

Vou'zlcnlngcn
Op bestuursnivenu wortlcn ccn voorzicni¡rg runbtsjuhilcs cn cçn voorzicning rluur¿¡rnre inzstbutrhcid nongeltouclon,

Dc voorzicnirrg trmbtsjubilctr wo¡dt tcgcn contsnto waardc van dc toekonrstigo uitbctnlingcn opgcnomcn. Dc hoogtc vnn tlcze
voorzicning is ufìrnrrkclijk vun <lc ingcschuttc blijfkons, gcrnidcloldc stlurisstijging cn discontcringsvoct.
l-)c bctnulclc jubilcumgrotilicatieu worrlort lon lnsto vnn doze voorzictting gcbtacht,

Dc cro-r'cgoliug <luulzrnrc inzctb¡rnrhcid bisdt uan ¡nsdcwcrkcrs vnn 57 jatrr de rnogelijkhcid een spnattogoed op te bouwen dal

<lool tlotatics tcn lastc van clc cxploitnticrckcning,

Kortlopcukt schuklcn
De koltlopendc schuldcn hcbbcn ccn vcrwachtc looptijtl van muxi¡naal éón jatrr

3 Grondslngcn voor bopsllng von hot rssultnat

rll¡¡cutccn
I{ct lcsultaut woltlt bc¡raald als hct vcrschil lusscn cle baten (subsiclies en overigc br¡tcn) sn nllc hierrncc vcrbou<lcn, uun

hct vorsluginur too tc rckoncn lastcn, Do l¡¡stort wolden bcpnalcl mot innohtnenriug van de hlcrvoor vcrmslde wamdcúugs-
grondslagan. De baten en lasten wordcn toegerckcncl nnn de verslngpcriodc wanrop deze betrçkking ltcbben,

(Rllks)hlJilrusun OCtl
Ondcr dc (rijks)bijtlrtrgcn OCW wonlsn dc vergoedingen vool persouele cn cxploituticko$tcn opgsnorncn
Dc (rijks)bijdragcn wordcn tocgcrckcnrl ann hct vcrslngjarr',

lþchrllvlngcn
Vooloon toelichtirrg op rlc ¡rfschrijving op rnutcliiilc vuslc tctiva wonlt vcrwczcrt r¡nr¡r'(ls hiervoor vermelcle wmtderittgs-
grondslagon,
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H.6 TOELICHTINC BIIIIORENDE TOT DE BALANS

1,2 Mutcrlölc vastc nctlvn

Aanschafprijs
Cumu latieve otbchrijvingen en wnoxlevorrninderingen

l3ockwnardc t jnnunri 201?

Aanscltalwnnr<lc dcsinvcstcringcn

Ct¡mt¡ lntievo nfschti i vi rrgcn dcsi nvcstoringcn
Invostoringon
Aflschlijvingen
Snltlo mututics

Aarrschnfþrijs
Cutttttlnticvo nlschtiJvirrgeu cn wrrûrdcvelrnintlcringcn
Iloekwantde 3l decernber 2017

1.5 Vor¡lcrlngon

t.2.2 L2.3

Inventoris Andcrc vnstc 'l'otaal

cn bctltijtìs-

u[purütuur rt! þþ19!9

1,861.477 57 t,548 2,433,025

t,147,547- ,664- - 1,555,21l-
7t3.930 163,884 877.8t4

259.525.
248,Q02
4t5,992
t2I.6t8.

r 36,7 t 8.
t28."t28

26,089

50.344-

396.244-

376,730
442,0E l
t71.962-

282.851 32.245- 2s0.60S

r I r,34.r
561,475

7.327

I 60.145

157,285

997,577

2.7r0.300

460,9 t9 2.478,863
1,350.443-. 329,280-

l3l ,639 1.128.4r0

3t.t2.20t6

t02,385
764,8t4

38.817

2,0t7.944
r,02 t.163-

906.78 t

3t-12-20t7

1.5. t

1.5.2

r,5,3
1,5.4

1,5,5

r.5.6

t,5,7

Dcbitculcu
OCw/I.NV
Groepsnrantschnp¡r(|ou
Andore deelnerningen
Studonton / deelnc¡ncrs / cursistcn
Overige ovcrhcclcn
Fictsplan
l,oncrr cn sul¡rrissen

Overigc vorderingcn
Ovorige vorcleringen
Vooruit bctnulclc bcclnrgcn

Nog tc ontvangon bedLagen

Uitkeringen
Overig
()vcllopcntlc activa
Voorzicning wogens oninbanrhcicl

6.155

398

228.t81

1.7 Liqutctc n¡lddclen

1,7.1 Knsrnidclclqt
1,7,2 'l'egoe<len op barrk- cn gircrckcningcn
1.7,3 Dcposito's
1,7,4 Ovorlgo

7,29(;

t52,849

0

t57.285

23. I 69

175.01 2

234.734

t98,l8t1,5.8

1,5,9

t.338,93 r

2,148,t46

2. .146
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2.1 Dlgen vermogcn

2, l,l Algonto¡ro rottorvo
Algon¡ene rossrvc

2, 1.2 Bostomnrln¡srcscrvo
Rescrvc zcl fbchccl C)t,P

2,1,3 Bcstcnrnúngsreserve
Ouclclmdcrr

2, 1.4 Bcstonrmlngrfon<ls (pulrllck)
Ovcri gc bcstonrrn i ugsr?t olvcs

2. 1.5 lloste¡nmlngufirndr (prlvnnt)
Ovctige bestommlngsrcscrvc

2. 1,6 FlsrwÉrarclclingsrcsclve

2,1.7 Wcttclijkc lcscrvcs
2.1.8 Stntutnirc rcscrvcs

2,3 Voorzlerrirrgen

Stnucl per' 3 I dcocrnbcr 20 l6
Stolsolw[iziging
Stancl pcl I jonunri 2017
Dotatics
Onttrckkingcn
Vrijval
Stnnd pcr 3l ¡laccnrbcr 2017

2,4 Lnnglopendeschulden

Nict van toc¡lussing.

Voorziening
rluurz¡¡¡nç i nzatbr¡nthcid

(a)

Voorzioning
nrnbtsjubilcu

(b)

2.2.1

Personeels-

bcloningcn
('*a'rb)

2,2,3

Ovorige
vool'-

zicuin,¿cn 'l'ot¡rnl

t77.434 t77.434 t77.434

t77.434

-30.303

t77.434

30.303-

t77.434

30.303.

t47,l 3 l l47 ,llt - t47 ,t3t

l|tilnd por

Jl dccsntlror20ló

ovorlüo

vonrrotr0nrnlIlnllos

$10ll(l lnr
I lnnnrrl 20 I 7

rcÑlt¡nt.

bùstslllll¡lnr

Ston(l |rcr

Jl tkccnrhcr20lT

2.t80.465 2.1t0.465 389.09t 2.5ó0.556

835.542

835,542
835.542

835,542

17,gfi
17,9il

853.453

853,453

25,zllt)
25,200

25.200
25,200

3.016.007 3.016.007 432.202 3.448.209

ACCOUNTANTS
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3t-12-21n7 3t-12-2016

2,5 Kortlopondo uchuldr¡n

2.5. I Krcdictinstollingcn
2.5.2 Voot'u itgefactu leerde on .ontvungcn tclrnij ncn OHW
2,5.3 Creclitourerr
2,5,4 oCWLNV
2.5.5 Schul<lcn nan gr'ocpnrnaltschnppijen
2.5.6 Schuklcn r¡nn ¡¡n<lcrc cloelncmiugon
2,.1.7 llolustingon clì prornios socink¡ vcrzekcringcn
2.5.8 Sohulclen tetznke varr pensiocncn

Nctto snlurisscn
Prcrnic uunvullends vclzekelingen
Ovcrig

2.5.9 Overig<r koltloperule schulclcn
Vaknntiegelcl
Geoo¡'¡ncrktc tloclsubsiclics
Nog tc bctulcrr bcrlrugcn
Ovclig

2,5. l0 Ovcrlopcnrlc pnssivn

488,016
r69.8r2

396,041
80.449

143. t40 t68.687

2.083

1,042. 2.083
248.000

(¡0.5117

2 15,603
441.030 524.190

t.240.056 l.l7r.4s0

dc prcstntlc ls rrltlmo vcrslnglnnr
conf0l'n¡ de subsldlcbo,lchlkklng

gchccl ultgcvocrd nog nlct

cn nftcrorrrl rrfgorou<l

1.042.

242.542
48.278

r 50,210

Geoormerkte doelsubsitlies OC\ry en LNV (model G)

G I Vcruntwoordlng vûn subsldles zondcr verrekenlngscl¡rusule

0ntschr{vlng Tocw{lzlng Bcdrtg vrtt Ontvungon
tocw[fzlng t/n¡

konmorl< dntun¡ vcrslrtgltnr

Lcrnrc¡lbcu¡s l4- 15

Lcr¿trcnbcurs l6- l7

Lcr¡¡rgnbcurs I 7- lll

div,

tliv,

div,

20-t-2014

20-l-20r6

t-9-20t7

3,446

62,33(t

47.540

3.446

62.336

4'.t.s40

0

ct

E¡

EI

E¡

c1

100.876 109,876

G 2 Ver¡¡ntwoordlng vrn sub$ldlcs mot vcrrckonlngschusulo

ll, Aflopcnd pcr ulthno verslogfatr

0nrschr{vlng ßcdrng vnrr Outvnngon
tocwfizlng t/n¡

vcrslûü.lonr

'l'ocwIzlng

konnrork ctntr¡n¡

Totnlc koctcn 'I'o vcrrckc-
ncn ultlnro
vcrglnq.l¡nr
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l¡ Doorlopcnd tot ln ocn volgcnd vcrslrgfnnr

OnrschrlJvlng 'lbow(Jzlug

kc¡¡n¡ork d¡rtr¡nl

llcrlrng vnn
tocw(lzlng

Sr¡ltlo
r.t-20t7

Ontvungcn Lnstolr ln
t/m vorrlnglmr

vorsh¡¡fnrr 2017

S¡¡ltlo tc
bcstcdcn
ultlnro

vcr.rlnclnnr

div.

div.

2.6 Nlet uit de bnlnns blijlcende verpllchtlngen

Vnn lungot dun ccn jtar clootlopendc contrnctuolc votplichtingcn dic vun invlocrl kunncu zijn op tlc liquklitcit, solv$bilitcit
cn inhcrcnts risico's kun lret volgcn<le overaicht woldsn gcgcvcn:

nr. ondcrworp contrnctuolo
pnrtncr

loopt{frl dttur ¡tuto.
nntlscho

vcrlorrulno

opzcg-
tern{ln

bodrtgpor opnrorklngon

Jnrr

I

2

Arlnrlnlotrntlc, bohoer on hwtur¡r
Account¿rnt$controlc Vnn Rcc I iuur
Vcrzckcringcrr vool'bestuu¡.- AON I i¡¡tr
dcrsnunsprakcl i i khsitl, be<lri i fs-
annsprakcli ikheicl. collecticve
ongovnllcn, schnclc inziilcndcn,
invcnturis on<lelwi isbun:uu srr
Cybcr Risks
Litlmnatschap lnndclijkc Vos/nbb I jnur
ssholcnvcraniuinu
Lidmuatschup IrO Rnurt I jnnr
scctoforunnisntic PO
Annsluitin,¡ bii ,rcschillcn, Stg. Ondcrwijs' I jaur
klnchton- + bcnrupsconrmissiçs geschillcn
Vcrlrouwens¡rcrsoon Cedin l julr
lccrlingcn cn oudors
Vcrtrouwcnsporsoon OIMD I jnur
Þersoneolsloden
I{uu¡'P. Juricn$$triittc I 'r Lccuwardcn/ I iunr
l0 tc Sticns tl. t{crdcr I innr
Coördinotie invnllerspool Runclstncl I iuarVownrrgers,nl Vcr.vnngcrs,n I iaur
Bouwkundigc bcgclcicling 't'echnisch onbepnalcl
ondc¡'lrou<l unn scholen Atlvicsbutcnu Boom
Fin¡nciecl pnkket Confina I jnar

Digitalisoring thcturcn$trootn Confina I inur
l,ersonecls. en Sulut'is- Confina
nclministratic (Raet/l.llì,SS/lrDOL)
fCT <ndcrwiisbr¡reuu Skool BV
Schooladlninistlstie$y$tccm Dotcornschool
fC'l'nctwor.k scholcn $kool RV
Zakolíik Intornst Zicco
(rnobielc)Tclcfbrrie/VotP'l'slfort/Voys
Ocbtuiksliccntic Prowisc Uordwiis bv
Presontcr

ll¡llr
lunr

gcen

2 ¡nrrrntlcrr

3 mnnnclon

3 ¡nuttntlcn

3 mnandcn

3 rnnnndcn

3 rnunndcn

I innr
I íaur

3 nranndcn

3 mnnnclon
3 maandcn

3 rnoanden
3 mnonclcn
3 munnclcn

2 mann<lcn
4 nla¡nclen

Jnnrliiks
3 rnannden
3 rnrltndcn
3 mrnnclcn

€ 15,000
€ 250

€ 2,500
€ 750
€ 650
e 200

€ 3,0s0
€ 4.500

AB 17-9-2013

LCC/LKC/
Suwa/DGO
kostcn o,b.v,
vcrrichtingcn
cxcl, koston bii
verrichtingcn

vnnnf l-5-2016
ror 1.8-2017
vanaf 1.8.2017
vanaf l-l-2017
I uur per weok
f-muis
I3luc l0
vanaf l-l-2013

3

4

5

6

7

8

I iuor

I inar

I intrr

I ir¡nt

I iunr

Ç 6,500

€ 3.000

€ 450

e 19.000

€ 6,000
€ r0,000
e2,500
€ 30.000

€ 5.s00
€ 2,500

€ 35.000

€ 5.500
€ 16.000
(:40,000

É: 12,000

I
r0
lt

innt
larìr
iunr
innr

n.v.t.

t2
l3
l4

iaar'

iaor
lflaI

inur
janr

inrtr
iaur
iaur
iunr

I
I

I

I

3

I

I

I

I

l5
l6
t7
l8
r0
20

inar

inttr
ianr
inttr
ir¡ur
iaur
iunr

3
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r¡r'. or¡dcrwcrl, contnrctuolo
p0rtnor

dr¡ur nrrto-
n¡ûtlscho

verlc¡¡rlu¡t

looptlJd opzog-

tmmfln
botlmg por o¡lnrcrltlngon

,lnnr

2l Multili¡¡rctiorrclc afilruk- Cunon
npp{il'0tuur

22 'l'lC4 Liqui<lnbonncrncnt tllucBcnr
intcl'net ûccount ondcrwijsburcau

23 Uitvocrlng [ittl) ZW Rot¡idus

5 jtrrr

I jnrr

t jnnr'

t jutr

I .inr¡r'

I .innr

2 n¡¡¡nntlcrr

3 rnnnnclcn

3 mnnnden

e 50,000 tot 1.1.2020

€ 750

€ 3.000 vnnnf l-3-2015

3 mrrnnden

3 mnn¡rdcn

3 rnnnnclcn

I mnrnd
3 rnu¡nclsn

3 mnnnclen

€ 25,00(ì tot l.l-2021
€650.000 tot t-8.2024

I % korting
€ 80 pu lìcts

€ 2.000
€ 3,000

nihil

6mnnndcn €45,000 tot l-l-2018
6 noanclsn tot l-l-2018
3 mu¡¡ntlcn € 16,000 vrnuf'1.1.2017
3rnannclcn €3,000 vanufl-l-2017
3 rnnauclen tot l-l-2018
3 nrnundcn tot l-1.2018
3 rn¡nnclon tot l-l-2018
3 mranden € 7.000 tot l - l -20 l8

(cxcl, koston vcwnngirrg)
3 nrnnnclen e 7,500 tot l-l-18
30 dagen vnnal'l.l.l7

3 rnnnndcn € 1.850 tot l-l-18
(excl. kosten vervanging)

(r muandcn € 10.000
6 munndcn € 165.000 vunuf 1.5.13
3 rnnnnclcn € 20.000
3 rnnnnclen € 100

3 mnandcn e750 no risk
nbonnc¡ncnt

3 rnnundcn € 800

Poruoncle lnsto¡r
24 llcdriißgozordheitlszorg
25 Paytoll <lienstvcrlcning
26 Colloctievo zicktckostsnvcrz
27 Fietsproject
28 Bedr'[jßfttnoss
29 lluurtsportconch

VcrzuimWcg
Rolcr
ds Fricslnnd
NFP
Badr'.fìtnoss

Wtndhoclcc/
Lccuwnrdcn/
Fcrwcrdcrutlicl

flulsvcstlngslretcn (bovauschools)
Klcin onclclhoud Kolthof'
Schildcrwcrk Van Lingcn
l\rinondcrhou(l t{iclkc Nijp

Krarncr
Klcin ondcrhoud bostrnting eto, JtlF Bestrntingr
Loodgictcrswork Bt¡onstnr
Zonwcringon ll&13 Zonwcrin
Prcvcnticfoudalhoud Zondcrland
CV-installnties
Bcvcili,¡ingsitìstallntles scholcn P, clc Vrics
G¡N cn clcktüciteit Fcnor
Contlolebrnnclblusmidclclcn, KIV Noor<l
rroodverlichting cn EI'lBO-miclclclcn
Afvolvcrwiitlsriu NNIID
Schoonmauk scholon GOM
Vlocronderhot¡cl scholcn Duolìr¡t
4-íuntliiksc inspeotie Van tlcr Hcidc
audingsinstnllatic Op 'c Trijc
2 Innrliiksc inspcctic Vun clcr I'laide
bliksembcvciliging Op'e'frije
2"iaurliiks ondc¡'houds- Otto Oorns
contr'ûct lift Twilling Lilìrlnlhbrick

I ,innr
2.inar'

I jnnr

onbopnrrlde
I .lr¡nr
I ,innr

3 jaar

3 jaar
3jaor
3 jnnr

2 innr

I iaar

I jnnr
I .innr'
I ,innr
n,v.t.
I .lnnr
I jnar

onbcpuuldc
onbcpaaldo

t jnut

2 iar¡r

I ianr

I iaar

I iunr

30
3l
32

33
34
35
36

Jûål'
jaar
juur

.iuar
jaar

iuur
i¡rar'

iuur

iatr
inn¡'

iutrr
iuur'

37
38
39

4Q

4l
42
43

44

45

juar
juor
junr
janr

iunr'

iuar
jont

iaar
iaur
iuur
ioor

3

3

2

3

I

I

4

2

I

l
4

Ovarlqo lflstcn
46 'Iusscnscltoolsc opvsng SKf

(irlcm voor tlc Twilling) Kids ttirst C-'Ol,
47 Schoolpsycholoog in zorgteam Ccdin
48 Lccrlinßcnzorß Cctlin
49 Werken rnet Kwoliteit (WMK) Van Gorcurn

It¡tlr
inar
inut
irar
Itr¡r'

l{lilf
iaar
ionr
inar
iaar

3 ¡nurntlcn
3 mnnndcn
3 rnaondcn
3 rnnmdert
3 marndcn

3 mnanclsn

3 rnnnndcn

€3.r50
€ 20,000
€ 25.000
€ 3,000

vunrf l-8.2016

onderhoud cn
service

Vcrhur¡r cn ovorlgo b¡¡tcn
50 Velhuur loknlcn/

ruirntcn in divcrsc scholcn
5 l Extcrnc dicnstvclleninß

Kids First COP I inar
SKF c.n.
Coöporntic I iuur
BDOF/Coöpcrutic
BSB/Stichting Raclius
tlivcrsc partncrr I ianr I lant

e 19.000

€ 50.000

52 Detncheringsovcrccnkomstsn

On<lerull¡grocp Flor. Jaerokcnl ng 201 7

3 m¿rundcn
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T.I.7 TOELICI.ITTNG I}ËTIORENDE TOT DE STAAT VAN IìÁ.TEN EN LASTNN

Wcrkcltlk 2017 20t7 lVorkolllk 2016
3.1 IllJksb(l<lrtgon

llij ksbi iclrtrgc scctol I'O
Rijksbijdrnge $eotor Vö
Ri.iksbijtlmgc scckrr BVE
ll(iksbijtlrngc scctor I{BO
Rijksbijdragc sector WO

3.1.1 Rijksbij<lrr¡sc OCWLNV

Csoormorkte OCrvV subsidics
Niet gcoormclkto OC'W subsidic
'locrckcning inv,subsidios ÒCtv!

3.1.2 Ovcrigc subr¡iclics OCW

Iliiksbiidr, ncuclcmissho ziskonh
Allilintcs

3. 1,3 Ontvurrgon door,bctnlingen
rijksbijclrnge SWV

3, 1,4 lnkonronsovcrdr¿rchtcn

3.2 Ovcrlgo ovorheltkbIdrngon

Gemecntclijkc bijtil'ngorr c<lucrti
Gcmccntclijke bijdrngon inburgr
Ovcrigc gcrneentel ij kc bijrft.agcn
en subsldios

3,2.1 llruidsschrt
3.2.2 0vctigc

3.4 Rntcn wcrk ln optlrncht vnn dcrdcn

3.4. I Contructontlorw(js
3,4.2 Contractonderzoek
3.4.3 Oveligc

3.5 Ovcrlgo brrton

10, r28.49 r

10,566.373 10. t28.49 I

37f¡.559 353.067

tt).942.932 10.482,458re

54,435 J27,42s
t27.425

-

154.435

(t4.1133 40,00p 
,

40.00064.833

10,566,373 10.199,840

3,5, r

3,5.2
3,5,3
3,5.4
3.5,5
3,5,6

Vcrhuur
I)ctuchcring personeel

Schcnking
Sponsoriug
Ouclerbijdrngcn
Ovcrigc

40,635
572,5-t2

54, l4(r
74.580

741,8',13

28.000
42(),777

35,rJ85

93.963

10.199.840

293.315

, t55

t62.740
l(r2.740

(17.485.

67,485

- 28.093

679,990

82,s84
790,667

-
ACCOUNTANTS
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4,1 I'ersonole lltstcn

Brr¡toloncn on snlnrisscn
$ocialc lustqr
Pensiocnpromics

4. l,l Lolrc¡r cn snlnrisscn
Mulntis pelsonclc voorzicningor
Pcrsonccl niot in looudicnst
Ovcr.ige

4, 1,2 Ovcrigc pcrsonele lnstcn
4,1.3 tJitkoringcn (/-)

Pcrsonoolsbczottlng
pcr 3l doccnrbor

Wor 2017 llerrotl¡¡ll 2017 tilarkolllk 20
6, 180.820

779.829
6,395,495

685.747
6,450.508

760.893
730. I 88

il5,491
r ,450. t03

460,8 t4

8.136

30,303.
r.d02,059

349,883

7.784.t48

1.922.530

337.382-
9.360.30s

-

t.049.644

7,9t9,378

1,294,094
2{0,40e-

8.973,063k

7,941,580

2.035.498

460,071-
9.508.016

--WorkolIk
20t7

Bcgrotlng
2017

lVorkcl[fk
20r6

ln dlo¡rst b[f On<tcrw{frgrocp Flor:
Dircctio
OP
o()P

Dczc formatic is inclusicf'J,l fle. (20161
Dc OOP.tbrrnntic bc$tn¡¡t tot 2.7 flo. (20
vclontwoord bij rubriok 4.3,S.

8,7 fìc,) nnn pcrsoncel dut clclcrs is getlctnchcercl,
l6: 2'7 flo.) uit schoonmarkpersoncel, wa.r.vnn de lnstcn ad € 1,04,272 ziJn

ll,8 fì0.

87,9 fìc.
l8,l llc.

12,0 lìc.
88,0 tìc.
17,0 lls.

lt fte,

0,0 flc.
1,6 lìc.
0,5 flc.

3.0 fìc.

-¡-¡
120.0 fìo.

13,0 fìe.
87,2 fìc.
t6,4 fle.

I t7,8 flc. I16.6 fto.

cxtsrn pcrtonool:
Dircctic
OP
ooP

bczuinigingstntkstclling per I augustus 2017:

totole forrnatic

2,1 fte.
l0,l fto.
1,0 fte,

3,0 fte.
I 1,0 lìc.
0,5 fìc.

13.2 fte. 14,5 llc.

131,0 ftc, r3l.l ft¿

4,2 Afschr{fvlngan op lnrnmtcrlëlc on nlntcrlðlc vnstc rctlvn

2017 2017 lVcrkolllk 20t6
4,2.1 t¡nrnnteriëlc v¡¡stc uctivu
4,2.2 Mnteritllc vaste activa

Bockver.l ies dr:sinvcstering uctivn
171.962

19.5 t4
%

t9t.476

-
24.622

454.1 58

146,976
273.789
25.922

- t2,06t
937,528

--

4,3 llulsvcstlngshrtcn

4,3.1 lluur
4,3,2 Ye'tzckcríngcrr
4,3.3 Ondcrhoud
4.3.4 llncrgic on wûtcr
4.3,5 Schoon¡nn¡kkosten
4.J.6 HctTìngcn
4,3.7 Ovcrigo

r97.339

197,339

25,000

367,270
r85,500
3 17,680

28,5Cto

22.500
9¡cr4so

-

2t9,937
56.001

276,028rya

22.566

553,730

t6 t,493
309.49 t

29.925
0.875

t.087.080æ
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4.4 Ovcrlgo kuton

4,4,1 Adnrinistrûtic. cn behccrslnstcn
4,4.2 Invcntuis cn uppnrntuur
4,4,3 f,cermitltlclcn
4,4.4 Dotntie ovcr.ige voorzicningerr
4.4..5 Ovorigc

k 2017 llcnrotlns 2017 Wcrkc 20t6

242.40t

227,588
E.3tI

492,61¡3

198,709

9,75t
400,993

512,20j_
t, t30,657

I 1.500

r r.500

r 7,500

4.500"
r3,000

259,79t
t0.056

477.450

298.442
t.045,739æ

l(t.172

16,t72

4,270

2.469.
1,801

fipoclllcntlc nccr¡¡¡ntn¡¡tskorton (Vnn lloo Accountnntr)

Contrcle vnn dc jnnrrekcning rc,nz
Andcrc contl.olc opdrachtcn
['iscalo ¡¡dvicsdicnston
Andcre nict.controle tlicnstcn

t6.t72

5 Flnnuclölo l¡¡¡tc¡r c¡¡ lttton

5.I llontcbotcn
5,2 Wnnrdcvcrnnclcringcn flnnnciillc vusto

nctivn cn effectcn
5.3 Ovcrige opbrcngston flnuncirJlc vnste

nctivu on cffcctcn

5.4 Bunkkostcrr 3,062-
2.599-

-
H.8 Overige verbonden pnrtljen

(mlnclerheidsdeelncming cn gcen besl¡s$endo zoggcnschsp)

463

nr t¡rlIt¡t Jurldlscho
v0n¡t

st¡rtu-
tnh,c
zctcl

codc
ructlvl.
tolton

lllgcn
Vornurgcn

Rcsultrnt
,lrrr 2017

nrt. 2!403
B\ry

-t2-2017

<leol.

n0ntc
cou-
soll.

dntlo

l. CoiipcrnticBovcnschools

Ovcrlcg l.'r'ior¡lrrnd u.r¡, (BDOF)
2, SlichtingSurnonwcrkingsvcrbunrl

lru¡ucnd Onderw[js PO Fricsl$nd

3. SlichtingE¡(porti$cccnrn¡rn

Noorrlwcut Fryslfìn,'hct Spcotrunr"
4, C'oöpcnrtic lJre<lc School

Bc¡,lt¡lurn rr,n.

Coöpcrntic

srichrint

Stichting

Coöpcnrtic

Grou 4

l,ccrrwt¡t'don 4

f .scuwn¡'dcn 4

Wor¡tlhr¡ckc 4

ri r4,535

g0

I

€ 20,820

e27

e 70,979

I

€ -.r..520 ncelt4

nec

ncc

ncc

ncc

l/12 ncc

l/59 ncc

l/4 rìce
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I Algcmoen

l'cl I januuri 20 l3 is cle wct not'tnerittg bczolcliging toptùnctiontrisscn publleke cn scrnipublickc scctor (wN'l) i'gegonu.
Dczc votnntwoofding is opgcstolcl lP-þ$is vnn de volgcrr<lo op hrtclgoniecntclijk Oponbnnr Bnsisonclorwijs (tSoB) vnntoe¡rnssing zijnclo regclgcving: hct wN'l'-rnnximunì vo-or.trct ün¿ér*is, i.lr-l-ã c.

Dczo Klnssc'in<lcling is gcbnsoot'clop dc uitkornstcn vnn dc con¡lloxitoitsvrtgcn <lio nls volgt zijn vnstgcstcltl:

H,9 \ryET NORMERING BEZOLDICING TOPFUNCTIONARTSSEN
(SEMI-)PUBTTEKE SICTOR (IVNT)

0emiddcl<lc totalc batcn
Gcruicldcltl ûontnl studcntcn
Gcwogen r¿rntul onderwijssooNen
Tolnnl unntnl cornplcxitcitspurrtcn

4

2

I

7

Hct bezoldigirtgstnnximum in 201? voot'Ottdelwijsgroep ricr is € 129.000. FIct weer,gegcvcn individuclc WNT-mnximu¡n
is bcrokentl nsol'l'ttto vttn dc ontvûng (cn vool. ropi'unctionnristfcn tcvon$ de tluur) vnn hr¡t clicnstvcrbnn<|, wnarbij de
berckcning vttn dc omvnng vun hct <licnstvcrbnncl rrooit grotor.kan zijn clnn 1,0 fìc. I.lct individuclc rrilN'1.-nr¡xi¡nunr voor ds
leclen vnn de llnrrd van Toezicht bcdlangt voor de voorzittcl l5 % e¡i voor. do ovorigc lcdon l0 % vnn hct bozolcligings-

mot ingung vnlt I .innttnt'i 2016 voor do scrslc l2 tnnnltdcn ccn nfwijkcndc'nor,rncring, z.owcl voor <lc duur van clc op<lsclrt
nls voor het uurtâr¡cf,

Bsilturrrtlcr
I'Iet dagclijks bestuu¡'beslatt volgons (le $tatuton r¡it één of meor lcdcn. Medio 20lS in hct 0¡rutal lctlcn van het cltrgcl(jks
besluur tltlot het nlgcntccn bestttt¡r bcponlcl op één, De dircctour-bestuurdcr vorntt het dugclijks bestuur.vun onderwijsgrnep
Ficr, l'lij is op bnsis vtln csn nrbcidsovcrpcnkomst iu vnstc dicnst voor wcrktijcltirctor 0,1t.-
Dc CAO llcstuudsrs lì'inruir Ondcrwijs is vnn toc¡lussing vcrkluurcl door hctïlgqnccn bestu¡rr.

'lbozlchthou¡lorr

I'let totzichthotrdcnd nlgornccn bostttttl'bctttünt volgcn$ do stlhlten uit nrinírnnnl 5 cn muxirnnnl 7 lctlcn, wn¡uv$n ccn onnlnl
doot'ds oudorgolctling v¡tt.clc GMR ís voorgctlrngõn, Dc tt¡ezichthoudcrs z(in voor vicr juur bcnocmtl door clo gemccntcrulcn
van het Biltlt. Ferwcrtlemdlel, Lccuwnldelntlccl cn Mennrnera(liel. Na atloop van clc zitiingspolio4e bchoort ¡erbenocming
voor 4 jaul tot tlo rnogclijkhcdon. l3r' is gecn tuakontvnug trcpunlcl, Dc honoróring pnst binrriri clo rninimum- on rnnximum.
grcnzsn dic wtlt'den gcndviseorcl <toot'tlc Vercniging I'oczichthoudors in Ondcrùljslnstcllingor (vTol).
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2 Bczoldlglng topftrnctlonnrl¡mn

Le\lnrywndc (gcwlrrllt) tuglhnorlonarirlllcn uct dlanúhcwhhtng, ltwnr tctdkggowwlo
topffnotlonarlwu wndu dlenubnvßüttg vanqf de I tc maml tãn ac fltncnowñilhg,

2.t

Bodragon x € I

hrnotlogogovons

Gcgcvonr 2017
Duur dlonstvcrb¡nd ln 201?

Omvang dionctvorband (in fìo)

(hwËzon topft notlonorlr

(Flotlsvo) dlonsrborrck*lng?

Indlvlduccl boaoldl¡lnpmnxlnum

Bcældlglnf
Bcloning
Bolutbuç onkortonvorgoodlngon
Bolonlngon botrnlbrlr op torm[f n

Subtoøal

./. onvomohuldigd bonrld bodro¡

Totr¡l bezoldlgng

Gegevonr 2016
Duur dion¡Worbrnd in 2016
Omvang dionrtvorband 201ó (ftc)

Belolrll¡fng 2016
Belonlng
Boloctbara onkortonrærgoodln¡on
Bolonin¡on bctrolborr op rormlfn

lotrrl bocotdl¡lng 2016

M. Vro{fk M. Vro[flc totn¡l
fvhCon lll¡m Àdyl¡rl

Eor¡tuurdcr Extorndlonsìwrlonor

€ t0,629 € 33,355
€83

€ 13.022

--

vt.3Ut2

0'8

nü0

jr

vt.3vt2

0'2

ncc

n0c

tll.3vt2

l'0

ncc

c 120.000

€ u3.gg3
€8t

€ 13.022

en.ß4 €3t,3tt € //21,089

-

93.734 e 33.33t

-

€ t27.089

vt.3vt2
0'E

v5 -3vt2
012

e29478

lll -3vt2
l'0

en,480
€55

e7.2A3

G tol.g5t
esr

7:249

79.778 C 29,478 elw,2s6

Indlvldusol boøoldlglngcmnximum 20t 6

2,b Lcldùtggevordt loffiuctlonwlwrln aonúw dhuahroßkùrg kolanúuuaønd I.Iz,

€ t28.000

n,v.l.



2.c T b a zl c h t h e u il s u il a lo¡tth nc t I tt¿ory'.r,.r,el

lScdragerr x € I

[¡unctie

Gogovono 2017
l)uur dicnstvcr,brntl

In<llvkluccl rvVN'l'-mtxln¡un¡

llc,zoldlglng
Bcloning
llclastbnr c onkostcn v0t,goctliugcrr

lJoloningcn botntlbanr. op tcunijn

Sulttotual

./- onvcrschr¡kligtl bcttnl<l bcdrtrg

'l'otnnl bozolrllglrrg

Gcgcvons 2016
Dur¡r' dienstvcrbarrtl in 20 l6

llnzolrllglng 2016
llcloning
lJelnstlure onkostcnvclgocdingcn
l3cloningcn bctaslbuur op tsilnijn

'l'otrul bczokllglng 2016

Intlivi<luccl bczoldigirrgsm¡¡xi¡nr¡¡rr 2016

A. lvnclrter- G.Ir.D. R¡¡uch J,rv. vrn ßccn¡ J. Bot¡nn s. su*kstr¡¡
vûn Voo¡r

IvooRzrn'IRlsncRËr'ARls-
PtiN N INCM r.ì[is' rliR J

[LIr)l [r,tDl tLDl

lll - 3t/t2

€ 19.350

tlt - 3vt2

€ 12.900

llt - 3t/12

€ 12.900

vt -3Ut2

€ 12.900

llt - 3vt2

€ 12.900

3 Ultkcrlngcn wcgcnsllcëlndtging cllonsWcrbünd sûn toplìrnctlonilrlsscn mct of
zondcr dlenstbetrekklng

lir zijn in 201(i cn 20 l7 geur ontslnguitkcringcn vcrlitlckt run topftrnction¿rrisscn,

Ovcrlgc rnpport¡¡gcvcrpllchtlngcn op grond vütr dc WNT.

Naast dc hiet{¡ovcn vct'tncldc toptïrnctiortrrisscn zijn er gccn ovorige lìrrrctionurisscn tlic in 20 I 7 cen
bozoltliging bovcn ltst indivicluclo wNT-mnxirnr,,ri hcbbc'l ontvunlcn. li)r zi.jn in 201? gcen onrslnguitkcringen
bctanld uan ovcrigc thnclioltttrisscn <lie op groncl vnrr dc WN'l'clicrierr rs *ur.t.n uer,nrlt,l, ot'rlic irr-ecr.dcrc
jnre n op grond van de Wol¡'l' of dc WN'l' zi,jn vcrmclcl of lrutltlcn rnoctcn wor,clcn vcrnrclcl.

É:6,000 c 3.000 € 3,000 ç,2,479 € 3.000

ê ó,000 Ê'J,000 € 3.000 (1'2,479 (: J,000

c 6.000 € 3,000 € 3.000 e2,479 €

]/t -31/t2 U\.3t/t2 t0t5 -3t/t2 t0/5 -31/t2 t0t5 -3vt2

€ 6,000 €.3,000 € 2,000 € t,6s3 É:2.000

€ e 3.000 € 2.000 € t.6c3 c 2.000

€ t9,200 € 12,800 e8,178 €8,17S e8,178
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I 1 . Verantwoordinq toezichthoudend bestuur

'1, Scheldlng algcmaein bcstuur en dagelltks bestuur.
ln do statuten is ondersoheid aangebracht tussen algemeen bestuur en dagelllks bestuur,

Daarmee ls de scheiding tussen bestuur en lntern toozlcht tot stand gebracht, zoals voorgeechreven

ln de wet "Goed onderw[s, goed bestuur".

2, Toezlcht op dage,lltks þestuun
Door het dagellJks bestuur le vla managementrapportagoe, alsmede schrlftelljke dan wel mondellnge

mededellngen t[dens bestuursvergaderlngen en op dlverse andere contactmomenten,

verantwoordlng afgelegd over het gevoerde beleid. Daarbij lnbegrepon is sen toots van de werklng

van lnterne rlslcobehoerslngs- en controlosysteem. Er ls afdoende gobleken dat op het gebled van

beleldsvoerlng aan alle wettelflke verpllchtlngen wordt voldaan door OnderwlJsgroep Fler en dat het

þeloldsvosrond vermogen voldoende ls.

ln vorband met wlssellngen ln het bestuur is de Jaarlljkse evaluatie van het functloneren van

algemeen- en dagelljks bestuur achterwege gelaten. Er ls door eon delegatle van het algemeen

bestuur wel een voortgangsgesprek gevoord met ds dlrectour.bestuurder. Tussen de bestuurs-

vergadorlngen door heeft de bcstuursvoorzitter zich frequent door de diroctour.bostuurder laten

lnformeren over actuele ontwlkkellngen.

3. @oed be,stuur,

Onderwljsgroep Fior hanteert de "Code Goed Bestuur ln het Prlmalr OnderwlJs", zoale vastgesteld

door de PO Raad. Er ziJn geen aanwlJzlngen dat gedurende het verslagjaar ln strljd ls gehandeld met

deze governance-code.

4. Strateglsch beleldsplan.
ln de bestuursvergaderlng van 10 mel 2016 ls het Strateglsch Boleldsplan voor de schoolplan-cyclus

2015-2019 vastgostold, Hierin is ols bolofte gekozon voor "Gohocht aan Grooi" on ziJn als

Morkwaarden genoemd "Zolfbowugt", "Verwonderd" en "Ondergcheldend",

Het strateglsch beleld en de toekomstvlsle vormen de basls van het bestuursbeleld sn llggen ten
grondslag aan fusleprocsssen, waaronder de bestuurllJke fusle met Stlchtlng Radlus,

5. @oedke,urlng bcgrotlng en taarstukken,
De begrotlng 2017\s voorlopig vastgesteld ln de vergaderlng van I november 2016, Na goed-

keuring door de gemeenten ls de begrotlng op 12 september 2017 deflnltlef vastgesteld.

Het bestuursverslag en de jaarrekening ziJn door het algemeen bEstuur behandeld in de vergadering

van 10 Jull 2018,

BIJ de behandellng van de bestuursrapportages en jaarstukken is de rechtmatlge venruerving en do

doelmatlge en rechtmatlge bestemming en aanwendlng van de rljksvergoedlngen gstoetst.

Het algemeen bestuur kan zlch ale lntern toszlchthoudor vorenlgen met hot bestuursvorslag.

Tevens is de flnanciölo rochtmatlgheid vaetgsstold van de baten, lasten sn balanemutatiee dis in ds
jaarrekenlng zlJn verantwoord. Daarom zljn de jaarstukken voorloplg vastgesteld,

Na goodkeuring door de gemeenten stelt het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vast,
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6, Accountantscontrole.
ln do bostuursvergaderlng van 17 septomber 2013 ls de accountantscontrole tot wederopzegglng

opgedragen aan Van Roe Accountants to Barneveld, De accountant beoordeolt, met lnachtneming

van de Regellng Jaarverslaglegglng Onderw[s, of de Jaarrekenlng een gotrouw boold geeft van ds
grootte en samenstelllng van het vermogen en het exploltatleresultaat.

7. Toezlcht gemeenten.

De gemecnten zljn ln het kader van hun wettellJke toezlchthoudende taak op het openbaar onderwlJs

belast met:

a) goedkeurlng van begrotlng, Jaarrgkenlng en Jaarverslag;
b) benoemlng en ontslag van bestuursleden;

c) goedkeuring van statutenwlJzigingen;

d) ontblndlng van de stlchtlng blJ ernstlgo taakverwaarlozlng,

De gemeenten hebben in een convenant vastgelegd zich te beperkon tot marglnale toetslng.

ln dat kader heeft op 31 januari 2017 overlog plaatsgovondon mst de portefeulllehouders onderwljs,

zlJnde de commlsele "Toezlcht stlchtlng openbaar onderwlJs", Naderhand zljn er in verschlllende

samenstellingen zowel mondellng als per e-mall contacten geweest met de portefeulllehouders.

Stlsns, 10lull 2018

Algemeen Bestuur Ondorwijsgroep Fier

.,, ., voorzltter
A. Wachter-van Veen

" 
ö.'ö;;i;i;; 

"""" bestuursrid

bestuurslld
J.W, van Beem

" 'j. ä;k;; """ " bestuurslld

G.F,E. Rauch

secretarls-
penningmeester
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Controleverklarlng van de onafhankelIke accountant

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Onderwijsgroep Fier, stichting voor
openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs

A. Verklarlng over de ln hetlaaruerslag opgonomen faarrekenlng 2017

One oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Onderwijsgroep Fier, stichting voor openbaar en

algemeen bijzonder primair onderuijs te Leeuwarderadeel gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
r geêft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstelling van het vermogen van Onderwijsgroep Fier,

stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs op 31

december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de

Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
. zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3, 1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 201 7,

De jaarrekening bestaat uit:

1, de balans per 31 december 2017;
2, de staat van baten en lasten over 2017; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basls voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Onderwijsgroep Fier, stichting voor openbaar en algemeen
bijzonder primair ondenrvijs zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland, Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

W[ vinden dat de door ons voldoende en geschikt is als
basls voor ons oordeel

2017

()lt dl orì¡rì 4lonitcD ¿tln (10'iltA 
^llem0nq 

voorlv¿nr40n viÍì l.rot¡¿{.jln8 (rle {err,lponlìcr{ 4t qrrdel rìutftrrìfr
()p vct¿o(,k wordan,10¿e koit(100! l()€grìrorìdorì.
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B. Verklarlng over de ln het f aarverslag opgenomon andere lnformatle

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag

andere informatie, die bestaat uit:
. het bestuursverslag;
. de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

' met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële atwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaaruerslaggeving

ondenvijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderuijsaccountantsprotocol OCW 201 7 is vereist,

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere i nformatie materiële atwij kingen bevat,

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving ondenrijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

de jaarrekening,

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving ondenruijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelflkheden van het bestuur en het lntern toezlchthoudend orgaan
voor de Jaarrekenlng
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving ondenruijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
atwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur atwegen of de

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuTteit voort te zetten, Op
grond van genoemde het bestuur de jaarrekening

ng, tenzij het

ACCOUNTANTS
rcllrlcr¿((([úìlitrl{ r)rì b0hsthrndvrrfl rr

opmaken op basis van
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voornemen heeft om de ondenruijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de ondenrijsinstelling haar activiteiten in continulteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelljkheden voor de controle van de Jaarrekenlng
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel,

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken,

Atwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkenrvijs kan worden venryacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beÏnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afuijkingen
op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bijonze controleverklaring.

Barneveld, 6 juli 2018
Van Ree Accountants

M.A.

VAN REE ACCOUNTANTS
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Bflage blj de controleverklarlng:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Ondenryijsaccountantsprotocol OCW 2017,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

. het identificeren en inschatten van de risíco's dat de jaarrekeníng afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, Bij fraude is het risico dat
een atwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn

in de omstandigheden, Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
ondenrijsinstelling;

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

' het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde

continuÏteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

ondenrvijsinstelling haar activiteiten in continuTteit kan voortzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring âanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring, Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuTteit niet langer kan

handhaven;
. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en

de daarin opgenomen toelichtingen; en
. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren waaronder eventuele significante

i1î:r1¡¡n
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I.3 Bestemmlng vsn het oxploltatleregultrnt

llot oxploitatiolçsult¡at ln 2017 bcdnogt volgoru do stret v¡n baton sn lasbn e4lZ,ZOZ.

Hot r€rultsût ls ovoñonkomctlg do doawoor goldondo grcnddagon ale vol¡t hrtorud:

t€n gunstc van do Algomono nosorvo
ton guncto vnn do Bqtommlngercrorvc Zolfbohoor OL,p
ton guntto votr do Bsctommin¡sruoorvo Prhrmt

389.091

r7.91I
25,200

-

432,202

-I.4 Gobourtenlçsen na balmsdrtum

Ocbourtoniscon die blfkon n¡ b¡larudatum tot asn do d¡tum v¡n hct opmokon vrn do jaanrkonlng on nndorc inform¡tio
gcvcn ovor do foltolflþ ¡ltuatic op do bnlanrdatum z{fn blf hct opmakon van do jorrnlconlng voruorkt,

Oobourtonincn dlo bl{fkon na hct opmokon von do jaarrckonlng tot osn wstetolllng rnn do jarmkoning on nodorc
lnformatlc govolt or¡or do foltol[kc $lturtlo op do balan¡dctum, wordon dloon vçrworkt ln d-o jrarrulconlng voorzovor
dat onontbsorl[fk io roor hot lnzloht, Foltol[ik hobbcn zlch nr hot opmrkcn rnn dc ja¡nclcnhi¡ tor ¡an dã ¡æount¡np
controlo Scon SÊbaurtaniscsn voor¡cdeon dic bolan¡r[fk z[fn voor <lo lntorp¡çt¡tlo van do olffeie ln dojeanokoning.

Por I au¡uttuc 2018 fl¡sorun do rtlohtlngorr fudlu¡ on Ondorwtir¡roop Flor to Stlonr. Z[i ¡[an $mcn vodor ondor da
n¡¡m Elan Ondoru(fcgrnop. Stioht¡ng Rrdlus wordt dearnr opgchovon,


