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Voorwoord 
 

Gelukkig, een nieuw jaar. 

 

Niemand had ook maar in de wildste gedachte kunnen denken dat 2020 een jaar zou worden waar nog lang over 

nagepraat gaat worden en dat het later met dikke letters in alle geschiedenisboeken komt. 

 

Ook voor Stichting KPO St. Antonius is 2020 een zeer bewogen jaar geweest; online lesgeven, administratieve fusie, 

financiële uitdagingen, inspectiebezoeken, zware belasting van het personeel, om maar een paar “hoogtepunten” 

van 2020 te noemen. 

 

Trots mogen we zijn op alle leerkrachten en ondersteunend personeel dat in staat is gebleken om in maart 2020 in 3 

dagen 180c te draaien van volledig offline onderwijs naar een volledig online aanbod. Dit was zonder de 

buitengewone inzet van directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, kinderen en ouders niet mogelijk geweest. 

In dit voorwoord wil ik speciaal onze dank uitspreken naar alle ouders die naast hun normale rol ook nog de rol van 

assistent-leerkracht erbij moesten nemen. Zonder hun inzet was het ons allemaal niet gelukt. Ook zijn wij ontzettend 

blij dat we in staat zijn geweest om mensen intern een kans te geven om zich op een ander niveau te bewijzen en 

dat we een aantal nieuwe medewerkers aan ons hebben weten te binden. Ik ben verder blij dat we in staat zijn 

geweest om door het administratief samenvoegen van twee van onze onderwijslocaties de financiering voor deze 

beide locaties voor de komende jaren veilig hebben weten te stellen. Bovenal zijn we er trots op dat we onder alle 

omstandigheden kwalitatief goed onderwijs hebben kunnen blijven geven aan al onze leerlingen door de inzet van 

ons personeel. 

 

Maar ondanks dat we grote stappen hebben gezet in het aanpassen van ons onderwijs aan de nieuwe maatstaf, 

hadden we graag gezien dat we dat hadden kunnen doen met minder ingehuurd personeel, dat een grote aanslag is 

geweest op de financiële reserves van de stichting. Daarnaast zijn we ons er erg van bewust dat we, als kleine 

stichting, veel vragen van ons personeel. Hierdoor kan het ook zo zijn dat ontwikkelingen minder snel gaan dan 

verwacht en dat scholen (en de stichting) kwetsbaar blijken. Mede door deze kwetsbaarheid hebben we helaas 

opnieuw een onvoldoende beoordeling van de onderwijsinspectie voor de Driehuisschool ontvangen. Dit ondanks de 

grote inzet van alle betrokkenen. 

 

Persoonlijk denk ik niet dat je op je 16e besluit om leerkracht in het basisonderwijs te worden. Volgens mij worden 

leerkrachten geboren en voeren zij hun vak uit met passie en liefde voor de ontwikkeling van de kinderen, onder alle 

omstandigheden. Ik zie de rol van het bestuur hierin als louter faciliterend. Door de juiste voorwaarden te scheppen 

voor de passionele leerkrachten (en directieleden) kunnen zij hun werk op het juiste niveau blijven uitvoeren. Dit 

zullen we, onder alle omstandigheden, dan ook in 2021 blijven doen. 

 

Martin van den Berg, voorzitter bestuur st KPO sint Antonius 

 

 

Het voorliggende jaarverslag 2020 bestaat uit het bestuursverslag 2020 en de jaarrekening 2020. Bij het schrijven 

van het bestuursverslag is gebruik gemaakt van het format van de PO-raad. Het eerste hoofdstuk bevat generieke 

informatie over het bestuur. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid van het verslagjaar. 

Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van de stichting. Daarna volgt de jaarrekening 

2020. 

 

  



4 

Juni 2021  

 

1. Het schoolbestuur 
Dit hoofdstuk geeft een profielschets van het schoolbestuur. Waar staan we voor? Hoe ziet onze organisatie er uit? 

Met welke partijen werken we samen. 

 

1.1 Profiel 

Missie; waar staan we voor? 

Wij faciliteren en stimuleren de optimale ontwikkeling van elk kind, inspelend op haar of zijn mogelijkheden en 

belevingswereld. Door aan te sluiten bij hun wensen en behoeften, halen we het maximale uit ieder kind. Het 

katholieke geloof is hierbij een inspiratiebron. 

 

Visie; waar gaan we voor? 

Wij zijn een aantrekkelijke stichting voor kinderen, ouders, medewerkers én de buurt waar onze scholen staan. Wij 

staan midden in de samenleving en gaan met zorg om met elkaar en onze leefomgeving. Onze scholen bieden een 

aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving waar kinderen samen komen om zich te ontwikkelen. Ouders zijn 

daarbij belangrijke partners, wij betrekken ze optimaal bij de school, bij de ontwikkeling van hun kind en staan open 

voor hun inbreng. Onze medewerkers ervaren hun school als een prettige omgeving om persoonlijk te groeien en 

kinderen en collega’s te inspireren.  

 

Strategisch beleidskader 

In 2019 heeft het bestuur samen met de algemeen directeur en de directie van de scholen het strategisch 

beleidsplan 2015- 2019 geëvalueerd. Met elkaar is daarna gekeken wat de belangrijkste doelen zijn voor de 

komende vier jaar. De opbrengsten zijn besproken met de GMR en voorgelegd aan de toezichthouders. Het resultaat 

is het strategisch beleidskader 2019-2023: “Verbonden, betrokken en betrouwbaar”.  

De doelen voor de stichting voor de komende vier jaar zijn onderverdeeld in 7 ambities: 

1. Optimale ontwikkeling van ieder kind 

2. De basis meer dan op orde  

3. Onderwijsinnovatie  

4. Professionele cultuur  

5. Goed werkgeverschap  

6. Identiteit en imago  

7. School in verbinding met de omgeving  

 

VERWIJZING 

Het Strategisch beleidskader is te vinden op de website van de stichting. 

 

Toegankelijkheid en toelating 

De scholen van KPO St Antonius staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de 

ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren. Met ingang van 1 augustus 2014 (invoering Wet Passend 

Onderwijs) is het voldoen aan de zorgplicht een belangrijke opdracht. Dat betekent dat het bevoegd gezag verplicht 

is ouders te begeleiden bij het vinden van een passende school voor hun kind. De zorgplicht ligt bij de school van de 

eerste aanmelding en gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te 

kunnen doorlopen.  

Het bestuur van KPO St Antonius sluit zich aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het plaatsings- en 

thuiszittersprotocol van ons samenwerkingsverband Passenderwijs, dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een 

passend aanbod met kwalitatief goed onderwijs wil realiseren. 
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1.2 Organisatie  

Contactgegevens 

● Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius 

● Bestuursnummer 41233 

● Tuinderslaantje 1, 3645 EX Vinkeveen.  

● www.kpoantonius.nl  

 

Contactpersoon 

● Marla van Berge Henegouwen  

● Algemeen directeur  

● 06-44 24 26 48 

● m.vanbergehenegouwen@kpoantonius.nl/ Antonius@oog.nl 

 

Bestuur  

Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie leden:  

● Dhr. M. van den Berg 

● Voorzitter  

● Nevenfuncties:   

L&D manager Europe Norgine B.V. (betaald) 

● Aandachtsgebied: HRM/ Onderwijskwaliteit  

 

● Egbertus Everhardus de Groot 

● Penningmeester  

● Nevenfuncties:  

CFO Essilor Nederland BV (betaald) 

Bestuurslid TSO voor elkaar 

Bestuurslid Stg. Beh. Katholiek Basisonderwijs Mijdrecht 

Bestuurslid Hockey Vereniging Mijdrecht 

● Aandachtsgebied: Financiën/ bedrijfsvoering   

 

● Mevr. J.A. Heidstra – Lueginger (tot 31-12-2020) 

● Secretaris  

 

 

Overzicht scholen: 

Jozefschool 

● Website Jozefschool 

● Scholen op de kaart: Jozefschool 

 

Windroos 

● Website Windroos 

● Scholen op de kaart: Windroos 

 

Driehuisschool 

● Website Driehuisschool 

● Scholen op de kaart: Driehuisschool 

 

Hoflandschool 



6 

Juni 2021  

● Website Hoflandschool 

● Scholen op de kaart: Hoflandschool 

 

Antoniusschool 

● Website Antoniusschool 

● Scholen op de kaart: Antoniusschool 

 

Organisatiestructuur 

 

 

Toelichting  

Begin 2020 heeft de directeur van De Windroos tevens de Sint Jozefschool onder haar hoede genomen. Als 

meerscholen directeur stuurt zij beide scholen aan. Hierbij wordt zij op De Windroos bijgestaan door een 

locatiedirecteur. In augustus zijn de Driehuis en de Sint Jozefschool gefuseerd. Beide scholen blijven een aparte 

leslocatie maar gaan administratief verder onder één BRIN-nummer. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat 

beide scholen (te) weinig leerlingen hebben om zelfstandig verder te gaan.  

Het bestuur heeft met elkaar gesproken over de kwetsbaarheid de kleine scholen en van de stichting als totaal. Dit 

gesprek gaan wij in 2021 ook met andere belanghebbende (directeuren, toezichthouders, medezeggenschap ect. ) 

voeren. Op basis hiervan zal het bestuur een strategisch standpunt bepalen en concrete afspraken maken voor de 

korte en langere termijn. 

 

Intern toezicht 

Het interne toezichtsorgaan bestaat uit twee toezichthoudende bestuursleden:  

● Jonathan Petrus van Diemen 

● Toezichthouder 

● Nevenfuncties (betaald en onbetaald) 

Planningsadviseur (ZZP-er/ betaald)  

Voorzitter stichting Lijst 8 Kernen 

● Aandachtsgebied: onderwijskwaliteit  

  

  
Sint Jozefschool  

 

 Toezichthouders 

 Bestuur  

 
Locatie directeur  

Driehuis   
Directeur 

Hoflandschool  

Locatie directeur 

Antonius 
vanPadua 

Meer scholen directeur  

 
 

Sint Jozefschool  

 

 

 

De Windroos  

 

 

Advies en 
ondersteuning 

personeel, financieel 
en beleid  

 GMR  

 
Algemeen  

Directeur  
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● Jacques Otto Gelderloos 

● Toezichthouder  

● Nevenfuncties:  

Eigenaar van De Tuinwinkel (www.DeTuinwinkel.nl) 

Financieel adviseur/curator 

Bestuurslid van enige niet conflicterende non-profit-organisaties 

● Aandachtsgebied: Financiën 

 

In 2020 heeft het bestuur het intern toezicht (opnieuw) beschreven en vastgelegd in het managementstatuut en het 

interne toezichtkader (vastgesteld op 11 februari 2020). In het managementstatuut zijn de algemene 

verantwoordelijkheden vastgelegd. In het intern toezichtkader staat beschreven hoe de toezichthouders zicht 

houden op de kwaliteit van het onderwijs en hoe zij het functioneren van het bestuur beoordelen. Eind 2020 zijn 

beide documenten aangepast en opnieuw vastgesteld in voorbereiding op de wijziging van de governance structuur 

(zie Governance).  

 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die naast hun bestuursfunctie allen een baan buiten het onderwijs hebben. De 

uitvoerende bestuursleden krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. De 

toezichthouders schrijven jaarlijks een verslag van hun bevindingen. Dit verslag is opgenomen na het verslag van de 

accountant in dit Jaarverslag 2020. 

 

(Gemeenschappelijke ) medezeggenschap 

Op elke school is een medezeggenschapsraad aanwezig en op centraal niveau een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de GMR worden (deels) bijgewoond door de algemeen 

directeur. Minimaal tweemaal per jaar is een toezichthoudend bestuurslid aanwezig bij de vergadering. De GMR 

informeert de achterban over de besproken punten en stelt per schooljaar een jaarverslag op. De GMR wordt actief 

betrokken bij de beleidsontwikkeling binnen de stichting. Naast het wettelijke advies-, of instemmingsrecht wordt de 

GMR ook ten tijde van de beleidsontwikkeling op de hoogte gesteld van de voortgang. 

 

BIJLAGE 

In bijlage I het jaarverslag van de GMR. 

 

Verbonden partijen 

Een van de ambities uit het strategisch beleidskader is dat de scholen in verbinding staan met de omgeving. Onze 

scholen maken actief onderdeel uit van de buurt waarin zij staan, zij betrekken de “buren” bij het vormgeven van het 

onderwijs. Leerlingen hebben recht op een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Om dit waar te maken zoeken onze 

scholen de verbinding met verschillende partners zoals de kinderopvang, buurtverenigingen en het voortgezet 

onderwijs. Waar mogelijk organiseren wij de kinderopvang in school, zodat één doorgaande pedagogisch en 

didactisch lijn ontstaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar (IKC vorming). 

 

Belanghebbende 

organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

     Leerlingen Steeds meer scholen werken met een leerlingenraad. Hierdoor worden 

leerlingen betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen van de school. Tevens 

is dit het kanaal waar leerlingen ideeën of knelpunten kunnen bespreken. In het 

najaar is een veiligheidsmeting uitgevoerd, gekoppeld aan de sociaal-emotionele 

methode. Daarnaast is ook een tevredenheidsmeting uitgevoerd .  
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De veiligheidsmeting onder leerlingen geven een herkenbaar, voornamelijk 

positief beeld. Enkele onderwerpen, zoals pestgedrag, heeft geleid tot afspraken 

en acties. 

Ouders De communicatie met ouders heeft in het afgelopen jaar een vervolgstap gezet. 

De communicatie met ouders verloopt efficiënter dankzij het effectiever gebruik 

maken van de nieuwe websites van de scholen en stichting en het gebruik maken 

van Social Schools. Hierdoor zijn ouders sneller en overzichtelijker geïnformeerd. 

Na de eerste lockdown is er een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, 

leerkrachten en directie om het onderwijs op afstand te evalueren en om de 

mogelijke toekomst voor hybride onderwijs te bespreken. Dit heeft input 

gegeven voor verdere versterking van onderwijs op afstand.  

Op scholen zijn meerdere ouderavonden live en/of via internet aangeboden. 

Deze worden goed bezocht. Daarnaast werken enkele scholen met 

ambassadeurs en/of klankboardgroepen. In december is er een 

tevredenheidsmeting (om het jaar) onder ouders en leerkrachten gehouden. De 

uitslag zal begin 2021 beschikbaar zijn en besproken worden.  

We merken dat door de optimale inzet van de verschillende 

communicatievormen de tevredenheid en betrokkenheid bij ouders vergroot is. 

Medewerkers  In het afgelopen jaar is ingezet op samen leren. Dit is op verschillende manieren 

en vormen ondersteund. Een van die vormen is het inrichten van gedeelde drives 

voor directie, leerkrachten, intern begeleiders en bestuur. Binnen de gedeelde 

drives wordt overzichtelijk informatie met elkaar gedeeld.  

Ook zijn de scholingsplannen met elkaar gedeeld en waar mogelijk is er een  

gezamenlijke scholing geweest.  

Een andere vorm van samen leren is collegiale consultatie. Deze vorm hanteren 

de leerkrachten binnen de scholen.  Eens per 6 weken is er een 

directeurenoverleg waar diverse (scholings) onderwerpen aan de orde komen. 

De ib-ers hebben 1x per 4 weken een gezamenlijk (scholings)overleg. In beide 

overleggen vormt het aspect ‘samen leren’ een belangrijk onderdeel van het 

overleg. De volgende stap in het gezamenlijk leren is het volgen van de 

Masterclass OPO door directeuren en ib-ers. Deze zal in het voorjaar van 2021 

plaatsvinden. 

In het kader van samen en van elkaar leren zal er in januari een interne audit 

plaatsvinden.   

SWV Passenderwijs  Samen met het SWV Passenderwijs bewaken wij het continue aanbod van 

ondersteuning aan leerlingen. Passende ondersteuning bieden wij zoveel 

mogelijk op school aan wij vragen ondersteuning aan bij het SWV waar dat nodig 

is. In de samenwerking met SWV Passenderwijs en het VO is in het afgelopen jaar 

gezocht naar een integrale aanpak om een doorgaande lijn te garanderen.  

Een ander onderwerp wat zeer centraal staat is de basisondersteuning. We 

hebben met elkaar vastgesteld welke minimale ondersteuning iedere school 

moet bieden. Deze standaard basisondersteuning is een dynamisch gegeven en 

wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld. Het samenwerkingsverband 

ambieert een hoog niveau in de realisatie van ondersteuning en aanbod. 
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Hiervoor vinden meerdere keren per jaar, in verschillende samengestelde 

groepen, overleggen over plaats (meer informatie over het swv: 

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl ).  

Gemeente De Ronde 

Venen 

Gemeente Ronde Venen organiseert meerdere malen per jaar overleggen op 

verschillende niveaus over onderwerpen zoals onderwijs, opvang, buurtwerk, 

bibliotheek en gezondheidszorg. De onderwerpen voor de overleggen worden in 

gezamenlijkheid bepaald. Een van de onderwerpen die in de afgelopen maanden 

regelmatig is besproken zijn de consequenties, beperkingen, mogelijkheden 

rondom de corona sluiting van scholen en kinderopvang. Ook het onderwerp 

‘corona en  ventilatie op de scholen’ is met de gemeente besproken 

Voortgezet onderwijs  Met het VO zijn in het afgelopen jaar meerdere contactmomenten geweest. 

Zoals het bespreken van leerlingen over de schooladviezen en de bijkomende 

zorg/ ondersteuning. Ook zijn er gesprekken geweest over afstemming en 

evaluatie van het onderwijs om een doorgaande lijn te realiseren.  

Organisaties voor 

Kinderopvang 

Er hebben regelmatig overleggen met kinderopvangorganisaties plaatsgevonden 

waarin organisatorische onderwerpen zijn besproken, maar ook onderwerpen 

die te maken hebben met de doorgaande lijn. Enkele onderwerpen hierin zijn 

aanbod op het sociale emotionele en de pedagogische aanpak.  We willen hierin 

zoveel mogelijk een doorgaande lijn creëren wat past bij het onderwijsconcept 

van de scholen. 

Buurtnetwerk 

(jeugdhulp) 

Met regelmaat vinden er overleggen plaats waarin onderwijs, politie, zorg en 

buurtcoaches vertegenwoordigd zijn. Het uitgangspunt bij de onderwerpen die 

besproken worden is de problematiek zoveel mogelijk integraal benaderen.  

 

Klachtenbehandeling 

De stichting heeft een klachtenregeling (vastgesteld in 2019) deze wordt indien nodig jaarlijks aangepast. In de 

klachtenregeling staat beschreven hoe de stichting met klachten omgaat. De klachtenregeling is te vinden op de 

website van de stichting . Op elke school is een contactpersoon voor vragen, klachten en opmerkingen van kinderen, 

ouders of personeel over vertrouwelijke zaken. Daarnaast heeft de stichting een extern vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon is bekend bij directeuren en contactpersonen. De contactgegevens van de extern 

vertrouwenspersoon is te vinden op de website van de stichting.  

In 2020 zijn er geen officiële klachten binnengekomen.   

 

VERWIJZING 

De klachtenregeling is te vinden op de website van de stichting. 

 

Juridische structuur 

Het schoolbestuur is een stichting en is als Stichting Katholiek Primair Onderwijs sint Antonius ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 30166969. 
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Functiescheiding  

Het bestuur volgt de basisprincipes van professioneel bestuur zoals deze zijn vastgelegd in de Code Goed Bestuur in 

het primair onderwijs van de PO raad. De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van 

bestuur en intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Bij KPO sint Antonius is er sprake van een 

organieke scheiding een zgn “one-tier”1 model. 

Het stichtingsbestuur van KPO Sint Antonius bestaat uit vijf leden. Binnen het bestuur is een onderscheid gemaakt 

tussen drie uitvoerende bestuurders en twee toezichthoudende bestuurders. Samen vormen zij het bevoegd gezag, 

het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van scholen, kwaliteit van het onderwijs en 

de bedrijfsvoering. De twee toezichthoudende bestuursleden zien toe op de naleving van de wettelijke taken van het 

bestuur volgens Code Goed Bestuur. 

 

Governance 2020  

Eind 2019 heeft het bestuur zich laten informeren over de verschillende governance modellen binnen het onderwijs. 

Op basis van de gepresenteerde modellen heeft het bestuur in 2020 besloten de governance in te gaan richten 

volgens het raad van beheer model. Dit model gaat uit van een toezichthoudend bestuur met één directeur- 

bestuurder. Gezamenlijk vormen zij het bestuur van de stichting. De ambitie was om per 1 januari 2021 over te gaan 

naar het nieuwe model. In 2020 zijn verschillende voorbereiding getroffen voor deze overgang: de statuten, het 

managementstatuut en intern toezichtkader zijn aangepast, de functiebeschrijving van de directeur-bestuurder is 

opgesteld en de belanghebbenden zijn geïnformeerd.  

Wanneer de statuten begin 2021 via de notaris zijn gegaan kan de overgang geëffectueerd worden. 

 

2. Verantwoording van het beleid 
In dit hoofdstuk geeft het bestuur verantwoording over het gevoerde beleid. Het is opgedeeld in vier paragrafen 

over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & 

facilitaire zaken en Financieel beleid. De doelen uit het strategisch beleidskader staan hierbij centraal. De laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

 

Strategisch beleid 

In 2019 heeft het bestuur de het strategisch kader voor de komende vier jaar vastgesteld (2019-2023). Voor 

schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 is een schooljaar plan opgesteld. Hierin staan de belangrijkste doelen op 

stichtingsniveau. In de bijlage II staan deze doelen met de stand van zaken in januari 2021.  

 

Bijlage 

In bijlage II Doelen 2020 en realisatie.  

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
Onderwijskwaliteit  

In 2019 heeft het bestuur, samen met de directeuren het kwaliteitszorgsysteem vastgesteld, in 2020 is dit verder 

doorontwikkeld.  

Er is een Intern kwaliteitskader waarin staat wat het bestuur verwacht mbt de basiskwaliteit op de scholen. Dit 

vormt het de basis voor zelf evaluatie door de scholen. Het bestuur heeft bestuursnormen vastgesteld mbt tot de 

onderwijsresultaten. De scholen scoren in ieder geval boven normen van de inspectie. Elke school stelt daarnaast 

zelf realistische schoolambities op.  

 

  

                                                           
1 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en 

toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belasten 

anderen met de uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de uitvoerende leden van het bestuur te 

berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij de toeziende leden van het bestuur(intern toezichtsorgaan). 
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Driemaal per schooljaar voert de Algemeen directeur managementgesprekken met de directeuren volgens een vast 

format. Tijdens dit gesprek worden ook de onderwijsresultaten besproken. De Algemeen directeur schrijft op basis 

van deze gesprekken een Managementrapportage voor het bestuur. Het bestuur bespreekt met de Algemeen 

directeur de risico’s en de verbeterpunten. Het format voor de managementgesprekken en de rapportage is in 2020 

verfijnd, zo is het interne toezichtkader zoveel als mogelijk opgenomen in de rapportage.  

Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is de tevredenheidsmeting onder personeel, leerlingen en hun ouders. In 2020 

hebben de scholen de SuccesSpiegel gebruikt om de tevredenheid in beeld te brengen.  

Door de coronacrisis is de oorspronkelijk planning niet gehaald. De vragenlijsten zijn eind 2020 afgenomen. De 

resultaten worden begin 2021 geanalyseerd.  

Naast de verantwoording op papier heeft het bestuur regelmatig contact met de directeuren. Elke 

bestuursvergadering is één van de directeuren een deel van de vergadering aanwezig. Daarnaast leggen de leden 

van het uitvoerend en de leden van het toezichthoudend bestuur jaarlijks een bezoek af aan (een deel van) scholen/ 

teams. In de eerste helft van schooljaar 2020-2021 heeft het uitvoerend bestuur en Algemeen directeur met elk 

schoolteam een gesprek gevoerd.  

 

Directeuren informeren ouders over de onderwijsresultaten tijdens ouderavonden en via nieuwsbrieven. Daarnaast 

zijn de gegevens te vinden via de website site “scholen op de kaart”.    

 

In 2020 is met de inzet van een bovenschools kwaliteitsmedewerker/ interne begeleider geïnvesteerd in de 

kwaliteitszorg. Gezamenlijk met de interne begeleiders en directeuren van de scholen werkt hij aan drie doelen:  

• Bovenschools beleid op kwaliteitszorg: visie op en taakomschrijving van interne begeleiding, school 

ondersteuningsplannen, leerlingenpopulatie; 

• Vergroten en verdieping kennis op het gebied van zorg; protocollen, scholing, vakinhoudelijk (sociaal 

emotioneel en rekenen) 

• Opbrengstgericht (planmatig) werken; Duidelijke doelen stellen; gericht op afstemming processen, 

evaluatie op resultaten en interventies, borging  

 

Naar aanleiding hiervan is besloten dat de directeuren en interne begeleiders begin 2021 gezamenlijk een opleiding 

Opbrengst gericht werken gaan volgen. Naast de inhoudelijke input werken wij hiermee aan de doelstelling om met 

en van elkaar te leren.  

 

 

VERWIJZING 

Het Intern kwaliteitskader is te vinden op de website van de stichting. 

 
Onderwijsresultaten 

Via de website scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van elke school terug te vinden.  

Wegens de coronacrisis is in 2020 geen centrale eindtoets afgenomen, de resultaten voor schooljaar 2019-2020 

ontbreken dus. De inspectie kijkt bij de beoordeling van de resultaten naar de eindtoetsresultaten in schooljaar 

2017-2018 en 2018-2019. De resultaten van deze jaren zijn in de overzichten hieronder terug te vinden. 
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Vanaf schooljaar 2020-2021 kijkt de inspectie naar het percentage leerlingen die de referentieniveaus voor taal en 

rekenen behalen. De inspectie kijkt in de beoordeling specifiek naar:  

● 1F; Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs een minimumniveau voor taal en 

rekenen behaalt. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen.  

● 2F (taal) en 1S (rekenen); Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere 

niveau voor taal en rekenen behaalt. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het 

einde van de basisschool behalen. 

 

Hierbij wordt rekening gehouden met de leerlingenpopulatie van de school. Het CBS bepaalt voor elke school de 

schoolweging; het aantal leerlingen met een risicovolle thuissituatie (opleidingsniveau van de ouders, land van 

herkomst, schuldhulpsanering etc.)    

 

De inspectie beoordeelt het gemiddelde percentage van drie jaar. De percentages worden op basis van de 

eindtoets berekend. Aangezien de gegevens van 2019-2020 ontbreken laat het onderstaande overzicht het 

gemiddelde over de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zien. 
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De percentages 1F en 1S/2F worden meegenomen in de analyse die de school maakt van de onderwijsopbrengsten 

en besproken met de Algemeen directeur.   
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Inspectie  

In verband met de coronacrisis heeft het herstelonderzoek op de Driehuisschool pas in oktober 2020 

plaatsgevonden. Voor de bezoeken aan de klassen zijn de inspecteurs op school langs geweest de rest van de 

gesprekken zijn online gevoerd. De inspectie zag verbeteringen ten opzichte van het vorige bezoek. Helaas voldoet 

het didactisch handelen nog niet aan de basiskwaliteit. Het team moet hierin nog een slag maken. De inspectie blijft 

de school intensief volgen en zal binnen één jaar een nieuw herstelonderzoek uitvoeren.  

 

VERWIJZING 

Het gehele Inspectierapport is terug te vinden op de site van de Inspectie. 

 

Visitatie 

In 2020 heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. De mogelijkheden daarvoor heeft het bestuur wel 

besproken. Naar aanleiding daarvan is besloten om op bestuurlijk niveau eerst een opleidingstraject te volgen. 

Onderdeel van dit traject is collegiale consultatie. Op schoolniveau starten de scholen begin 2021 met interne audits 

aan de hand van de kijkwijzer van SuccesSpiegel. Daarnaast voert de Dalton vereniging in 2021 een visitatie uit op De 

Windroos. 

 

Passend onderwijs 

De scholen bieden alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs en waar nodig ondersteuning. Hiertoe worden de 

middelen ingezet om de basisondersteuning te verstevigen. 

De leerkrachten werken handelingsgericht. Ze brengen de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart en stemmen 

hun aanbod daarop af. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school welke ondersteuning zij 

kunnen bieden. Elke school heeft een interne begeleider 

Met een (extra) interim ib-er is in 2019 en in 2020 gewerkt aan het verstevigen van ondersteuningsstructuur. In 2019 

en 2020 is intensief gesproken over de visie op interne begeleiding. De IB’ers hebben met elkaar de taken en rollen 

en de benodigde uren beschreven. In 2020 is het uiteindelijke beleidsdocument interne begeleiding vastgesteld. De 

volgende stap is de verdieping en verbreding van de bovenschoolse kwaliteitszorg. Hier zijn al enkele onderdelen 

opgepakt (zie de beschrijving bij onderwijskwaliteit). 

 

Het SWV Passenderwijs heeft het niveau van basisondersteuning opnieuw beschreven. De ambitie van het SWV ligt 

hoog. In het IB netwerk werken de IB’ers met elkaar en de bovenschools kwaliteitsmedewerker aan het verstevigen 

en verder uitbouwen van de basisondersteuning.   

 

  



15 

Juni 2021  

Doelen bovenschoolse kwaliteitszorg 

Stand van zaken                 Bovenschoolse Kwaliteitszorg                                                dec 2020 

 

Visie/Missie/Beleid 

Onderwerp Stand van zaken 

Visie op stichtingsniveau IB 

  

Taakomschrijving IB 

  

  

 

 

School Ondersteuningsplan 

SOP 

  

 

 

Leerlingpopulatie 

  

Schoolnorm 

  

 

Landelijke (recente) 

ontwikkelingen 

De taakomschrijving IB is vastgesteld. In 2021 zal een stichtingsbrede visie 

worden opgesteld, met een algemeen karakter, zodat scholen zelf hier hun 

eigen verdere invulling aan kunnen geven.   

 De taakomschrijving IB is stichtingsbreed vastgesteld. Binnen deze omschrijving 

zijn ook de uren vastgesteld. 

De IB-competenties zijn uit het document gehaald. Hier zal in 2021 een besluit 

over worden genomen. 

Het SOP is voor de scholen in proces. Dit zal  in 2021 op orde zijn volgens de 

richtlijnen en format van Passenderwijs. 

Het schoolondersteuningsplan (zorgplan) is op alle scholen aanwezig. Heeft in 

sommige gevallen een update nodig. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 

beide documenten samen te voegen tot een geheel. 

De populatie is cijfermatig in kaart gebracht, er moet nog een 

vertaalslag/vervolgstap gemaakt worden met de vraag in het achterhoofd: wat 

doe ik hier nu mee? 

Elke school heeft de schoolnorm vastgesteld en hieruit voortvloeiend een 

ambitie op referentieniveau. Volgende stap is het behalen van de schoolnorm 

en de route daarnaar toe. Hier worden afspraken op gemaakt. 

 Scholen hebben de “corona”-subsidie aangevraagd en hebben deze omgezet in 

een ondersteuningsprogramma, passend bij de eigen school. 

 

  



16 

Juni 2021  

 

Cyclisch werken 

Onderwerp Stand van zaken 

Beleid / Protocol Hoog 

Begaafdheid 

  

  

  

Protocol Dyscalculie 

Protocol Dyslexie 

 

Toetsing 

Elke school heeft een HB protocol.  

Er is online een HB cursus gevolgd door bijna alle IB-ers. 

Er is binnen elke school aandacht en actie betreffende aanbod. Dit wordt elk IB 

netwerk met elkaar gedeeld. Vervolg is om de actie / het aanbod (waar mogelijk) 

structureel om te zetten in beleid/protocol. 

Iedere school heeft een dyscalculie protocol, moeten wel geupdate worden.  

Elke school heeft een dyslexie protocol. Kurzweil is nog niet in elk protocol 

opgenomen. Kurzweil wordt wel op de meeste scholen ingezet. 

Toets Taalverzorging is op alle scholen ingevoerd. Hierdoor zijn alle scholen nog 

beter in staat zicht te krijgen en te behouden op de basisvaardigheden rekenen en 

taal (middels o.a. cito rekenen – begrijpend lezen – taalverzorging) zoals dit in het 

nieuwe toezichtskader van de inspectie gevraagd wordt. 

 Toetsing is kortgesloten met elkaar, elke school is vrij in keuze welke toetsing er 

wordt afgenomen. Er is overzicht welke school welke toetsing afneemt. 

 

Planmatig werken 

Onderwerp Stand van zaken 

(groeps)Plannen  

Parnassys 

 

Kindplannen 

 

 

Planmatig volgen 

kleuters/ kleuterplannen 

Bijna alle scholen werken met groepsplannen. Er is hierdoor zicht op ontwikkeling 

en er wordt planmatiger gestuurd. Opzet en inhoud wordt met elkaar gedeeld. De 

planmatigheid in Parnassys krijgt steeds meer vorm en inhoud. 

Zijn nog geen stappen in gezet. Verschillende scholen werken wel met 

kindplannen. Inhoud en vorm op stichtingsniveau nog niet met elkaar 

kortgesloten 

Elke school volgt de kleuters op een planmatige manier met Onderbouwd of 

DORR. Stappen wb reflectie op thema en aanbod moeten tussen de scholen 

onderling nog worden kortgesloten en waar nodig gestroomlijnd. 

  

Vakinhoudelijk 

Onderwerp Stand van zaken 

 Sociaal - Emotioneel 

 Rekenen 

  

Nog geen stappen in gezet. 

Opbrengsten zijn op stichtingsniveau gedeeld en besproken. Ingezette interventies 

en aanpak zijn kortgesloten met elkaar en worden gevolgd. 
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Rapportage/ Opbrengsten 

Onderwerp Stand van zaken 

 Invoering Parnassys 

  

  

  

  

Binnen de netwerken is maandelijks aandacht voor invoering en implementatie 

van Parnassys. Er is inventarisatie van vragen en knelpunten. Zaken worden 

gedeeld en gestroomlijnd en er wordt ervaring en kennis uitgewisseld. IB-ers 

scholen elkaar. 

Vertaling naar het team is een doorlopend proces en komt op IB netwerk terug. 

Elke IB-er ondersteunt het team in dit proces. 

  

Communicatie 

Onderwerp Stand van zaken 

 Extern contact 

> Passenderwijs 

Totale aanbod Passenderwijs wordt gedurende dit schooljaar voor alle IB-er 

duidelijk. Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van Passenderwijs gedurende 

dit schooljaar. 

 

Coronacrisis  

Het jaar 2020 is anders verlopen dan verwacht. De uitbraak van het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de scholen 

in het voorjaar anderhalve maand dicht zijn geweest en dat de kinderen zes weken lang thuis onderwijs hebben 

gehad. Kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hebben wel onderwijs op school gehad. 

Daarnaast heeft er, vanwege ziek personeel, ook regelmatig een of enkele dagen thuisonderwijs plaatsgevonden. 

Ondanks de snelle, kwalitatieve omschakeling van onderwijs op school naar onderwijs op afstand en de maximale 

inzet van het onderwijzend personeel, zien we een lichte daling van de onderwijsresultaten. De verwachting was dat 

met de inzet van de subsidie op onderwijsachterstanden de scholen in staat zouden zijn om de lichte daling om te 

buigen naar een positiever resultaat. Door de tweede lockdown, eind 2020, is dit onzeker geworden. De duur van de 

lockdown zal de verdere impact hiervan in 2021 laten zien. Om mogelijke vertraging bij leerlingen op te halen heeft 

het Rijk vanaf schooljaar 2020-2021 subsidie(s) beschikbaar gesteld.  

Begin september is er een bijeenkomst geweest voor ouders, leerkrachten en directeuren om de ervaringen van de 

eerste lockdown te delen. Dit heeft geresulteerd in begrip voor elkaar, betere samenwerking en versterking van het 

onderwijs op afstand. 

Politieke en maatschappelijke opgave 

We leven in een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en maatschappelijke eisen die, onder druk 

van de politiek, voortdurend veranderen. In de recente coronacrisis is tegelijkertijd de aandacht voor de 

basisvaardigheden van het funderend onderwijs toegenomen. Goed leren lezen, schrijven en rekenen zijn 

voorwaardelijke vaardigheden die voor ieder kind in de basis van het onderwijs goed belegd moeten zijn. Door de 

coronacrisis zijn de nieuwste technologische ontwikkelingen versneld en is gebleken dat ook digitale vaardigheden 

meer dan ooit nodig zijn. De verwachtingen van ouders en andere stakeholders nemen toe, de nadruk op 

leerresultaten, het tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden van passend onderwijs in duurzame en veilige 

onderwijsgebouwen en de zorg voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs zijn hier voorbeelden van.  

In de onderwijssector is veel onder deze invloed in verandering. En de veranderingen gaan snel. De 

onderwijsarbeidsmarkt staat daarbij ook nog flink onder druk. 
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2.2 Personeel & professionalisering 

Doelen en resultaten 

De doelen wat betreft het personeelsbeleid en de realisatie daarvan staan beschreven in bijlage II.  

 

In 2020 zijn de functies binnen de stichting opnieuw beschreven. Dit heeft geleid tot het vaststellen een update van 

het functiehuis in de herfst van 2020.  

Als kleine stichting in een buitengebied hebben wij veel last van het lerarentekort. Daarnaast zijn wij van mening dat 

wij een rol hebben in het opleiden van nieuwe leerkrachten. Vanuit deze overtuiging zijn wij in 2020 een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Marnix academie (Pabo). Inmiddels hebben wij al meerdere 

stagiaires op onze scholen mogen ontvangen. Om de stagiaires goed te kunnen begeleiden volgen de leerkrachten 

een training tot mentor.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het tekort aan leraren zal ook de komende jaren lastig blijven. Daarbij komt dat wij drie kleine scholen hebben. Op 

deze scholen is de werkdruk hoger dan op een gemiddelde school. Voor deze scholen is de uitdaging om voldoende 

goed personeel te vinden, om in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven bieden, dus nog groter. Om deze 

kwetsbaarheid het hoofd te bieden is het van belang dat de scholen samenwerken met interne en externe partners. 

De samenwerking met de Marnix academie is hierbij ook van belang.  

 

Uitkeringen na ontslag 

De stichting heeft in 2020 geen kosten voor uitkeringen na ontslag gehad. Als de werkgelegenheid zich zo ontwikkelt 

dat de omvang van het personeelsbestand teruggebracht moet worden gaan wij in gesprek met oudere 

medewerkers om ze te stimuleren om voortijdig met pensioen te gaan. 

 

Aanpak werkdruk 

De aanpak van de werkdruk is een belangrijk thema. De directeuren bespreken de werkdruk met hun team. De 

afspraken zijn per school vastgelegd in het werkverdelingsplan (Cupella) . De werkdruk- verlagende middelen zijn op 

de meeste scholen gebruikt voor het inzetten van onderwijsassistenten. Deze extra handen in de klas helpen de 

leerkrachten bij het verminderen van de werkdruk. Daarnaast is op een van de scholen een deel van de middelen 

ingezet voor tussenschoolse opvang zodat leerkrachten pauze kunnen nemen.  

Verder is ingezet op het meer doelgericht en planmatig werken. Dat geeft de teamleden duidelijkheid, lucht en 

ruimte.  Daarnaast is het aantal management uren per school ruim. Hierdoor kunnen teamleden zich richten op hun 

primaire taak.   

 

Op stichtingsniveau is geïnvesteerd in administratieve ondersteuning en ICT ondersteuning op elke school om zo ook 

de werkdruk van de directeur wat te verlichten.  

 

Bestedingscategorie  Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 

Eventuele toelichting  

Personeel  € 144.670 Ondersteuning in de klas en tijdens de TSO  

Materieel  0  

Professionalisering 0  

Overig  0  

 

De Prestatiebox  

De Prestatiebox is bedoeld voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling en 

professionalisering. Antonius heeft de middelen besteed aan professionalisering van de teams d.m.v. teamscholing, 

inzet op verbeteren van de kwaliteit en inzet extra ICT en cultuureducatie. 
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Strategisch personeelsbeleid 

In 2020 hebben de directeuren de digitale gesprekkencyclus (DDGC) met elkaar geëvalueerd. Het beleid gaat er 

vanuit dat de directeur met alle teamleden jaarlijks drie gesprekken voert: een ambitiegesprek, een 

voortgangsgesprek en een reflectiegesprek/beoordelingsgesprek. Tijdens het ambitiegesprek worden afspraken 

gemaakt over de professionalisering. Gedurende het jaar nemen de directeur en de ib’er klassen- en flitsbezoeken 

af. Op basis van deze bezoeken krijgen zij een beeld van het niveau van de teamleden en de realisatie van de 

afgesproken ontwikkelpunten. Uit de evaluatie is gebleken dat drie gesprekken per jaar te ambitieus is. In 2021 

wordt het beleid daarom bijgesteld naar één cyclus per twee jaar.  

 

Met de teams wordt expliciet gewerkt aan de kwaliteitscultuur dmv leerteams, feedback gesprekken en 

gezamenlijke analyses van resultaten. Binnen de stichting is in het kader van goed werkgeverschap gewerkt aan 

(door)groeimogelijkheden voor personeelsleden. Zo hebben in 2020 twee teamleden de overstap naar 

locatiedirecteur gemaakt.  

 

Het samen leren is binnen de stichting een belangrijk onderwerp. Directeuren delen hun scholingsplannen en waar 

mogelijke sluiten de collega’s van andere scholen aan bij trainingen. Daarnaast delen de directeuren inzichten die zij 

opdoen met elkaar tijdens directeurenoverleg. In 2020 hebben de onderbouwleerkrachten van drie scholen 

gezamenlijke scholing gevolgd.  

 

Het bestuur wordt middels de managementrapportage geïnformeerd over de uitvoering van het personeelsbeleid. 

Voor nascholing wordt tenminste een bedrag van € 500,- per fte opgenomen in de begroting.  

 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken  

De scholen van KPO St Antonius zijn gesitueerd in de gemeente Ronde Venen, respectievelijk: De Hoef, Vinkeveen en 

Mijdrecht. 

Het onderwijsconcept en het leerproces zijn leidend voor de inrichting en aanpassingen van de gebouwen binnen de 

mogelijkheden en beschikbare middelen (publieke en private gelden). 

In het tweede deel van 2020 zijn er schouwen geweest voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Het 

gaat hierbij om groot onderhoud. De uitvoering van de MJOP’s wordt ingezet in 2021 en de jaren erna uitgevoerd. 

Het klein onderhoud aan de gebouwen t.b.v. verbeteren van het onderwijs- en werkklimaat wordt toegepast daar 

waar nodig is. De RI&E maakt hier onderdeel van uit. Een aantal resultaten in het afgelopen jaar: 

● Op de Windroos heeft een uitbreiding plaatsgevonden voor leerpleinen, een multi-functionele ruimte en 

een directieruimte 

● Nieuwbouw Hoflandschool. Er is een Programma van Eisen en een Technisch Programma van Eisen 

opgesteld. De architectenkeuze is gemaakt en de technische groep met installatieadviseurs is 

samengesteld. Het Voorlopig Ontwerp is in de afrondende fase. 

● Op de Antoniusschool, Windroos en Driehuis is ledverlichting aangebracht 

● Op alle scholen is de status en mogelijkheden van de ventilatie in de lokalen en kantoren in kaart gebracht 

en zijn er adviezen geformuleerd. Een eerste stap van de meest urgente aanpassingen zal begin 2021 

plaatsvinden. Dit is onder andere ventilatieroosters aanbrengen en het in gebruik nemen van CO2 meters. 

● In het najaar hebben de scholen een schouw gehad voor de input van de MJOP’s. De eerste stappen in de 

uitvoering van de MJOP’s zal in 2021 plaatsvinden.  

● Er zijn met de gemeente gesprekken gevoerd over mogelijkheden in duurzaamheid. Dit krijgt een vervolg in 

2021.  

 

2.4 Financieel beleid 

2020 was financieel een bewogen jaar. In schooljaar 2019-2020 had de stichting te maken met veel (dure) externe 

inhuur. Dit had deels te maken met ziekte van medewerkers, waaronder twee directeuren. Daarbij zijn er 

openstaande vacatures ingevuld met extern personeel vanwege het niet tijdig in kunnen vullen van deze vacatures. 

Het is destijds een bewuste keuze geweest om voor kwaliteit te gaan en geen klassen naar huis te sturen. Hierdoor 

hebben wij echter onze reserves wel moeten gebruiken.  

Samen met de directeuren zijn afspraken gemaakt om deze kosten voor schooljaar 2020-2021 te beperken.  
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Het uitgangspunt is om op stichtingsniveau een sluitende begroting op te stellen waarbij de lumpsum (personeel en 

materieel) het uitgangspunt is. Er wordt per school bekeken wat er nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te 

kunnen waarborgen. Het kan voorkomen dat school A geld overhoudt en school B tekort komt, maar op 

stichtingsniveau zullen de totale baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Per 2021 gaat de stichting over tot het 

begroten per kalenderjaar in plaats van schooljaar. Om de directeuren meer zicht te geven in de financiën is in 2020 

het programma Cogix aangeschaft. Daarnaast voert de algemeen directeur per kwartaal realisatie gesprekken met 

de directeuren.  

 

In 2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden in verantwoording van de onderhoudsreserve. Met ingang van 

01-01-2020 is de bestaande voorziening groot onderhoud toegevoegd aan de algemene reserve. Vanaf dat moment 

worden de kosten voor groot onderhoud geactiveerd en over een bepaalde periode (afhankelijk van de verwachte 

levensduur) afgeschreven.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 komt de Prestatiebox te vervallen. Dit vraagt van het bestuur een nieuw 

voorstel te doen voor de allocatie van de middelen.  

 

Treasury  

De stichting voert evenals de voorgaande jaren een terughoudend treasurybeleid. Alle middelen staan op rekening 

bij de Rabo bank. Het Treasurystatuut van de stichting is vastgesteld op 12 juni 2017. Dit statuut beschrijft het beleid 

mbt; “het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. In het statuut is 

opgenomen dat dit beleid na maximaal 5 jaar na dagtekening wordt geëvalueerd (dus vóór 12 juni 2022). Er staan 

geen beleggingen en leningen uit.  

 

Coronacrisis  

Naast de inhoudelijke effecten heeft de coronacrisis in 2020 ook financiële effecten gehad. Om tijdens de lockdown 

de online lessen beter te laten verlopen is geïnvesteerd in de ICT. Scholen hebben extra desktops en licenties voor 

leermiddelen aangeschaft. Toen de scholen weer open gingen zijn extra uitgaven gedaan voor de schoonmaak van 

de school, desinfectiemiddelen, inrichting van de school (spatschermen, afzetlinten, ect) en het verbeteren van de 

ventilatie op de scholen. Daarnaast was er in 2020 meer uitval onder medewerker. Met enige regelmaat bleven 

medewerkers thuis in verband met hun kwetsbare (thuis) situatie, quarantaine maatregelen, milde klachten en/of 

een corona besmetting. Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft het Rijk subsidies beschikbaar gesteld voor het 

wegwerken van de onderwijsvertraging van leerlingen.  

 

Allocatie middelen 

In 2019 zijn alle financiële afspraken met de directeuren en het bestuur doorgesproken en vastgelegd. De middelen 

worden zo veel mogelijk toegerekend naar de scholen. De volgende afromingen worden per school overgeheveld 

naar bovenschools niveau: 

- 54% PAMB (excl. werkdrukmiddelen – deze blijft 100% beschikbaar voor de school)  

- 10% Prestatiebox 

- 100% middelen voor administratie, beheer en bestuur uit de Materiële Instandhouding 

- € 18,-/leerling vanuit de middelen samenwerkingsverband voor het inkopen van arrangementen. 

Deze middelen worden ingezet voor bovenschoolse loonkosten,  personeels- en salarisadministratie en 

betuursondersteuning, contributies, kosten werving en gezamenlijke professionalisering.   

 

Onderwijsachterstandenmiddelen  

Het bestuur verdeelt de onderwijsachterstandsmiddelen over de scholen op basis van de schoolscores van het CBS. 

De onderwijsachterstandenmiddelen worden toegevoegd aan de lumpsum van de betreffende school.  
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 

Interne risicobeheersingssysteem  

Het kwaliteitsbeleid is de basis van het interne risicobeheersingssysteem. Het geeft inzicht in de kwaliteit van het 

onderwijs op de scholen. Door middel van de plan–do-check-act-cyclus volgen we de voortgang van de activiteiten 

en de realisatie van de doelen. Dat doen we op twee niveaus: 

1. KPO St. Antonius-niveau: drie maal per jaar stelt de algemeen directeur managementrapportages op voor 

het bestuur. 

2. Schoolniveau: drie maal per jaar voert de algemeen directeur voortgangs- en kwaliteitsgesprekken met de 

directie van de scholen. Daarin kijken we breed naar de kwaliteit en de opbrengsten: 

o Leeropbrengsten van de leerlingen op onze scholen; 

o Procesopbrengsten op het niveau van leerlingen, leraren, teams, de school en de stichting als    

geheel. 

Om dit goed te kunnen monitoren worden gestelde doelen voor elk jaar in de gesprekken tussen schooldirecties en 

algemeen directeur vertaald naar concrete haalbare en waarneembare resultaten. Dat maakt het eenvoudiger 

tussentijds de balans op te maken en acties zo nodig aan te passen, te versnellen of te intensiveren. Zo kan ook beter 

onderbouwd worden dat processen mogelijk wat meer tijd nodig hebben. In gesprek met elkaar komen we tot 

verantwoording van beleid en bijstelling van de acties, die in evaluaties en aangepaste jaarplannen worden 

vastgelegd. 

 

Belangrijkste risico’s  

Al enige jaren is het leerlingenaantal op met name drie van de vijf scholen een belangrijk risico. Het leerlingaantal op 

Sterrenschool Driehuis zat op 1 oktober 2019 voor het derde jaar op rij onder de opheffingsnorm. Om de leslocatie 

open te houden is de school per 1 augustus 2020 administratief gefuseerd met de sint Jozefschool. Daarnaast is er 

door het bestuur geïnvesteerd in kwaliteit op onderwijs en zorg en het aantrekken van goed personeel. In het kader 

daarvan hebben de scholen zich niet alleen  gefocust op de onderwijskwaliteit, maar ook op het aantrekken van 

nieuwe leerlingen; door het organiseren van open dagen, samenwerking met de kinderopvang, goede en juiste 

communicatie en het duidelijk profileren van het onderwijsconcept. Helaas is een aantal activiteiten in 2020 niet 

doorgegaan ivm de lockdown/ richtlijnen.  

Naast het dalend leerlingaantal is het vinden en behouden van voldoende, goed en gekwalificeerd personeel een 

groot risico. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om alle klassen bezet te krijgen. Desalniettemin 

blijven de scholen kritisch op de kwaliteit van de mensen die zij aannemen. De stichting investeert daarnaast in de 

samenwerking met de Marnix academie (PABO). In 2020 is de stichting officieel partner geworden van de Marnix 

academie. Door werk te maken van “Goed werkgeverschap” hoopt het bestuur goed personeel voor de stichting te 

behouden.   
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3. Verantwoording van de financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig 

perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste 

paragraaf komt de financiële positie van de stichting aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

Leerlingen 

 

Vorig 

jaar 

2019 

Verslag-

jaar 

2020 

2021 2022 2023 

Aantal leerlingen 598 584 577 549 521 

 

● Het schoolbestuur wil de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren beïnvloeden door sturing op 

onderwijskwaliteit en innovatie, meer samenwerken en samen leren, sterke profilering van duidelijke en 

onderscheidende onderwijsconcepten, goede en effectieve communicatie en samenwerking met ouders en een 

vernieuwende samenwerking met de kinderopvang om daarmee een doorgaande lijn aan kinderen van 0-12 jaar 

te bieden. Dit zorgt ervoor dat de scholen van onze stichting aantrekkelijk zijn voor nieuwe ouders waardoor 

onze scholen een sterkere positie krijgen in de omgeving. 

 

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

2019 

Verslagjaar 

2020 

2021 2022 2023 

Bestuur / management 3,74  5,45 3,46 3,13 2,83 

Onderwijzend personeel 28,54 29,81 26,45 23,93 23,93 

Ondersteunend personeel  4,58  4,60 4,24 3,47 3,47 

Totaal  36,85 39,86 34,16 30,53 30,22 

 
● De verwachting is dat de krimp op enkele scholen niet verder doorzet en dat het komend jaar vacatures 

opgevuld moeten worden waarbij de vacatures voornamelijk gericht zijn op de functie van leraar en 

ondersteunend personeel. Landelijk is er een tekort aan leraren en zijn er al maatregelen getroffen gericht op 

stimulatie regelingen op zij-instromers om dit lerarentekort te beteugelen. KPO St Antonius zal naast de 

algemene maatregelen zelf een actief wervingsbeleid hanteren. Onder andere is in dit kader in 2020 een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Marnix academie (PABO). Door een goede begeleiding van 

stagiaires hopen wij dat studenten graag op een van onze scholen willen blijven werken. Daarnaast is 

afgesproken dat scholen permanent mensen werven. Tevens is er een beroep gedaan op de parttime 

medewerkers van KPO St Antonius om de werktijdfactoren uit te breiden. Er wordt ingezet op goed 

werkgeverschap en een goede begeleiding van startende leraren, om te bewerkstelligen dat ze ‘aan boord’ 

blijven, etc. 
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Conclusie is dat KPO St Antonius het komend schooljaar een lichte groei hoopt te zien in de instroom van 

leerlingen door de inzet op kwaliteit en profilering van sterke onderwijsconcepten. Hierdoor ontstaat er mogelijk 

vacatureruimte. Daarnaast ontstaat er vacatureruimte door een natuurlijk verloop door (te verwachten) 

uitstroom en de uitstroom wegens het behalen van de pensioenleeftijd. De komende jaren zal KPO St Antonius 

haar personeelsbeleid daarom richten op het behoud van personeel en werving en selectie van nieuw personeel. 

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans en verder  

Staat van baten en lasten 

 

● De opbrengsten in het verslagjaar zijn lager dan het voorgaande jaar. De belangrijkste veroorzaker hiervan is de 

daling van het aantal leerlingen. Deze trend is al een tijdje aan de gang. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door 

demografische ontwikkelingen, maar een aantal scholen verliest ook aan marktaandeel.  Er zijn verschillende 

acties in gang gezet om dit proberen te keren. Zie ook 3.1 ontwikkelingen in meerjarig perspectief. 

In 2020 waren de personeelskosten nog 125 K€ hoger als het voorgaande jaar, veroorzaakt door het lastig 

vervullen van vacatures en de inzet van interim personeel voor onderwijs en directievoering. 

Door de stelselwijziging vindt er in 2020 geen dotatie aan de onderhoudsvoorziening meer plaats, Dit heeft een 

tijdelijk positief effect, omdat in de eerste jaren verwacht wordt dat de afschrijvingen lager zijn dan de dotatie 

die in de voorgaande jaren van toepassing was. Met de loop van de tijd zal de toename van de 

afschrijvingskosten dit tijdelijke voordeel weer opheffen. 

Een belangrijke factor in de stijging van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een nieuwe contract voor 

het schoonmaken van de scholen, deze kosten zijn fors gestegen naar 108 K€ (2019 78 K€) 

● Het verschil tussen het behaalde resultaat van het verslagjaar t.o.v. de begroting is de overschrijding van kosten 

op inhuur personeel derden. Deze kosten zijn voornamelijk gericht op interim directievoering en inhuur 

leerkrachten voor vervanging en openstaande vacatures. Daarnaast is het verschil ook ontstaan door inhuur van 

extra scholing, begeleiding en coaching van leerkrachten die extra ondersteuning nodig hadden om de 

onderwijskwaliteit te garanderen. Dit was nodig om de achterstand op onderwijskwaliteit en de negatieve 

beoordelingen van de inspectie weg te werken. De overschrijding van de overige lasten wordt veroorzaakt door 

extra bestuursondersteuning door OOG voor het inwerken van de nieuwe algemeen directeur en het tijdelijk 

overnemen van een aantal werkzaamheden. 

● Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst zijn de kosten voor de inhuur van personeel. Het lijkt erop dat 

het steeds moeilijker wordt om vacatures tijdig ingevuld te krijgen en ook vinden van vervanging bij (langdurig) 

ziekteverzuim blijkt steeds moeilijker. Het inzetten van tijdelijk personeel aangeboden door uitzend- en 

detacherings-organisaties heeft een sterk kosten opdrijvend effect, dit is een punt van zorg en aandacht voor de 

komende jaren. Voor het komend jaar zijn de directiefuncties voor alle scholen weer volledig ingevuld. 
 

Vorig jaar Begroting 
Realisatie 

verslagjaar
Verschil

Verschil 

verslagjaar 

(T-1) verslagjaar (T) 

verslagjaar 

t.o.v. 

begroting

t.o.v. vorig 

jaar

(T) 

BATEN

Rijksbijdragen        4.506.786   4.224.632    4.381.361    4.146.059    3.991.500       3.903.184          156.729     -125.425 

Overige overheidsbijdragen                      -                    -                    -                    -                       -                   -   

Baten werk in opdracht van derden                     -                   -   

Overige baten             11.423         13.807          23.734          20.010          17.510            15.010               9.927        12.311 

TOTAAL BATEN        4.518.209   4.238.439    4.405.095    4.166.069    4.009.010       3.918.194          166.656     -113.114 

LASTEN

Personeelslasten        3.876.185   3.463.941    4.015.062    3.517.652    3.167.880       3.053.267          551.121      138.877 

Afschrijvingen             92.302         79.037          85.099          94.373       103.774          100.069               6.061         -7.203 

Huisvestingslasten           403.127       347.610       244.396       327.317       309.650          350.250         -103.214     -158.731 

Overige lasten           529.667       439.104       547.209       453.277       449.800          449.800          108.105        17.542 

TOTAAL LASTEN        4.901.281   4.329.692    4.891.766    4.392.619    4.031.104       3.953.386          562.073         -9.515 

SALDO          -383.072        -91.253      -486.671      -226.550        -22.094           -35.192         -395.418     -103.599 

Saldo baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten                     10                  -              1.468               1.468           1.478 

Saldo buitengewone baten en lasten

TOTAAL RESULTAAT          -383.062        -91.253      -488.139      -226.550        -22.094           -35.192         -396.886     -105.077 

T+1 T+2 T+3



Balans in meerjarig perspectief 

 

 

De toename in de materiele vaste activa wordt veroorzaakt door de volgende investeringen in het 

boekjaar 2020, Verbouwing van de Windroos, Vernieuwing schoolplein op de Driehuisschool,  

computerapparatuur, zoals Chromebooks en digitale schoolborden voor diverse scholen en nieuw 

meubilair in diverse scholen. 

De daling van de vorderingen wordt veroorzaakt doordat er bijna geen overige vordering meer zijn, 

deze post bevat een grote vordering op het ministerie van OCW ter hoogte van 177 K€  (2019: 189 

K€) 

De toename van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door een stelselwijziging. Met ingang van 1-

1-2019 is de voorziening groot onderhoud toegevoegd aan de algemene reserves. Dit was een bedrag 

van 537 K€.  

De daling in de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door en lager post overige vorderingen 69 

K€ (2019: 157 K€) 

 

  

Realisatie 

vorig jaar

Realisatie 

verslagjaar
Begroting Begroting Begroting

(T-1) (T) T+1 T+2  T+3

ACTIVA

VASTE ACITVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa            261.715            454.123            535.250            579.076            580.157 

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa            261.715            454.123            535.250            579.076            580.157 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen            345.767            286.281            286.281            286.281            286.281 

Kortlopende effecten

Liquide middelen         1.956.610         1.287.338            979.661            913.741            877.468 

Totaal vlottende activa         2.302.377         1.573.620         1.265.943         1.200.023         1.163.750 

TOTAAL ACTIVA         2.564.091         2.027.743         1.801.193         1.779.099         1.743.907 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve         1.396.947         1.445.316         1.218.766         1.196.671         1.161.479 

Bestemmingsreserves              46.243              46.243              46.243              46.243              46.243 

Bestemmingsreserve privaat

Totaal eigen vermogen         1.443.190         1.491.559         1.265.009         1.242.914         1.207.722 

VOORZIENINGEN            572.999              37.265              37.265              37.265              37.265 

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN            547.902            498.921            498.921            498.921            498.921 

TOTAAL PASSIVA         2.564.091         2.027.744         1.801.194         1.779.100         1.743.908 
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Stelselwijziging groot onderhoud 

De voorziening groot onderhoud is per balansdatum 2019 overgeheveld naar de algemene reserves. 

De algemene reserves worden deels aangewend voor toekomstig groot onderhoud aan panden en 

installaties. Dit vindt plaats middels afschrijvingskosten die ten laste worden gebracht van de staat 

van baten en lasten. 

Resultaatverwerking 

Het resultaat over 2020 is in mindering gebracht op de algemene reserve.  
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3.3 Financiële positie 

 

Kengetallen  

 

Het ministerie van OCW is met een nieuwe signaleringswaarde gekomen om een eventueel 

bovenmatig vermogen te bepalen. Aanleiding is dat de inspectie in 2018 in De Financiële Staat van 

het Onderwijs 2017 concludeerde dat de “reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk toenemen. Er 

blijft structureel geld over aan het einde van het jaar, in nagenoeg alle onderwijssectoren”. Over het 

bovenmatige deel van het vermogen dient de Stichting verantwoording af te leggen in het jaarverslag 

en een plan op te stellen in de meerjarenbegroting om gefaseerd naar het normatief eigen vermogen 

te geraken. 

Het normatief eigen vermogen wordt als volgt berekend: 

Formule onderwijsinstellingen: Normatief Eigen Vermogen = 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27) + boekwaarde 

resterende materiële vaste activa + 0,05 * alle baten (onder 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en daaronder 

300.000) 

 

 

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 500.000. Daarmee is een groot deel 

van het bovenmatige vermogen verdampt. De meerjarenbegroting voorziet ook voor 2021 een 

tekort, waarbij de stichting onder het normatief eigen vermogen zal geraken. De overheveling van de 

voorziening groot onderhoud naar de reserve wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

Reservepositie 

De reservepositie van het schoolbestuur per einde van het verslagjaar is op niveau.  

Op dit moment heeft de stichting nog een gezonde financiële positie. Door de ontwikkelingen op met 

name de arbeidsmarkt zal het de komende jaren steeds moeilijker worden om met de door het Rijk 

beschikbaar gestelde middelen de scholen te kunnen laten functioneren. Dit betekent dat er zonder 

wijziging van beleid er in de komende jaren steeds verder ingeteerd zal worden op de reserves. Dit 

komt tot uitdrukking in de daling van het weerstandsvermogen in de komende jaren welke bij 

ongewijzigd beleid onder norm uit zal komen.  

 

  

Realisatie 

Vorig jaar

Realisatie 

Verslagjaar
Begroting Begroting Begroting

(T-1) (T) T+1 T+2 T+3

Solvabiliteit 2                0,79                0,75                0,72                0,72                0,71 Ondergrens: <0,30

(Eigen vermogen+ 

Voorziening)

/Totale passiva

Liquiditeit                4,20                3,15                2,54                2,41                2,33 Ondergrens: <0,75
vlottende activa/

kort vreemd vermogen

Rentabiliteit -8,48% -11,05% -5,44% -0,55% -0,90%
Afhankelijk van reservepositie 

van het schoolbestuur.

Resultaat/

Totale baten

Ondergrens: <15%

Kengetal Signalering

26,22% 23,68% 17,60% 16,63% 16,08%Weerstandsvermogen

Omschrijving

(Eigen vermogen -/- 

materiële vaste activa)/

 Rijksbijdrage

Huidig eigen vermogen 1.491.559     

Normatief publiek eigen vermogen 779.515        

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 712.044        
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Jaarrekening 2020 

 

Stichting KPO Sint Antonius 
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1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9) en de 

Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan 

de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 

 

Stelselwijziging 

In 2020 is gekozen voor een stelselwijziging van de behandeling van groot onderhoud. Het overgaan 

naar de componentenmethode, het financieel activeren van diverse onderhoudsposten, brengt een 

administratieve lastenverlichting met zich mee. Nadere toelichting onder de voorziening onderhoud. 

 

Waardering van de activa en de passiva 

Activa en passiva zijn opgenomen tegen reële waarde tenzij hieronder anders vermeld. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis 

van de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

 

Gebouwen/Verbouwing  20 jaar 

Inventaris en apparatuur:   5 jaar 

Leermiddelen:       8 jaar 

ICT:        5 jaar 

Overige inventaris:   15 jaar 

 

Voor de ondergrens van activeren wordt € 1.000,- gehanteerd. Gezien de indeling van elektronisch 

financieel jaarverslag (EFJ) zijn naast de gebouwen/verbouwing alle materiële vaste activa in de 

jaarrekening gerubriceerd onder  “inventaris en apparatuur”. 

 

Vlottende activa 

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen reële waarde, eventueel onder aftrek van een 

noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 

Reserves 

De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten cq. tekorten op de 

exploitatierekening. Het saldo is vrij besteedbaar. Het deel waar een private herkomst ten grondslag 

ligt wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de privaatreserve. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor concrete risico’s, verplichtingen of te 

verwachte verliezen, die op de balansdatum bekend zijn maar waarvan de omvang onzeker is, maar 

redelijkerwijs is in te schatten, en voor kostenegalisatie. Voorzieningen worden onderscheiden naar 

aard en doel. Voorzieningen worden gedoteerd ten laste van de exploitatierekening en de werkelijke 

kosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.  

 

Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante nominale waarde van de verwachte 

uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer 

rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en blijfkans. 
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Voorziening onderhoud 

Stelselwijziging 

In 2020 is een stelselwijziging doorgevoerd ten aanzien van de verwerking van kosten groot 

onderhoud. Stichting KPO Sint Antonius is overgestapt op de componentenmethode. Deze 

stelselwijziging beoogt een verbetering van het inzicht in het resultaat en vermogen van Stichting 

KPO Sint Antonius. Bij toepassing van de componentenmethode worden alle uitgaven aan groot 

onderhoud geactiveerd en afgeschreven tegen de economische levensduur. Uitgaven voor klein 

onderhoud (>€1.000) worden – ongewijzigd ten opzichte van voorafgaande jaren – rechtstreeks in de 

staat van baten en lasten verantwoord. 

 

Het overgaan naar de componentenmethode brengt een administratieve lastenverlichting met zich 

mee. 

 

De stelselwijziging is prospectief verwerkt in de b158eginbalans van 1-1-2020, zoals op basis van RJ-

Uitleg 2019-14 (richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’- overgangsbepalingen ‘kosten van groot 

onderhoud’) is toegestaan. De vergelijkende cijfers 2019 zijn derhalve niet aangepast. Deze 

stelstelwijziging heeft het volgende effect op de balanswaardering van de onderstaande 

jaarrekeningposten per 1-1-2020: 

 

 
 

De voorziening groot onderhoud is per balansdatum 2019 overgeheveld naar de algemene reserves. 

De algemene reserves worden deels aangewend voor toekomstig groot onderhoud aan panden en 

installaties. Dit vindt plaats middels afschrijvingskosten die ten laste worden gebracht van de staat 

van baten en lasten. 

 

Kortlopende schulden  

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende  

perioden worden toegerekend, en nog te betalen bedragen. 

 

Baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden 

gesplitst over de scholen waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden 

vóór het einde van het boekjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden. 

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en exploitatiekosten toegerekend aan 

het verslagjaar.2 

 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat ad negatief € 488.139,- wordt onttrokken aan de algemene reserve. 

 

Begroting  

Tot en met schooljaar 2020-2021 is voor zowel het bestuur als voor iedere school een begroting per 

schooljaar opgesteld. De begrotingen 2019-2020 en 2020-2021 zijn toegerekend aan het 

kalenderjaar 2020.  

Vanaf 2021 werkt de stichting met een begroting per kalenderjaar. 

 

  

stand 31-12-2019 stelselwijziging stand 01-01-2020

Algemene reserve 1.396.947                536.508            1.933.455             

Voorziening groot onderhoud 536.508                    -536.508          -                         
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Toelichting kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt 

het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode 

beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 

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

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren. 

 

Pensioenen 

De Stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het 

bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting 

aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de 

uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de 

jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze 

additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 

pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de Stichting en worden in de balans opgenomen in een 

voorziening. Ultimo 2020  waren er voor de Stichting geen pensioenverplichtingen naast de betaling 

van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. (dekkingspercentage 2020: 89,8%) 
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2. Balans   
 

 

  

EUR EUR

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 454.123      261.715         

1.3 Financiële vaste activa -             -                 

454.123      261.715           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 286.281      345.767         

1.7 Liquide middelen 1.287.338   1.956.610      

1.573.620   2.302.377        

Totaal activa 2.027.743   2.564.091        

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.491.559   1.443.190      

2.2 Voorzieningen 37.265        572.999         

2.3 Langlopende schulden -             -                 

2.4 Kortlopende schulden 498.920      547.902         

Totaal passiva 2.027.743   2.564.091        

31 december 2020 31 december 2019
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3.  Staat van Baten en Lasten   

 
 

  

realisatie begroting realisatie

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 4.381.361      4.224.632         4.506.786         

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies -                  -                     -                     

3.5 Overige baten 23.734            13.807               11.423               

Totaal baten 4.405.095      4.238.439         4.518.209         

Lasten

4.1 Personeelslasten 4.015.062      3.463.941         3.876.185         

4.2 Afschrijvingen 85.099            79.037               92.302               

4.3 Huisvestingslasten 244.396          347.610            403.127            

4.4 Overige lasten 547.209          439.104            529.667            

Totaal lasten 4.891.766      4.329.692         4.901.281         

Saldo baten en lasten -486.671        -91.253             -383.072           

5 Financiële baten en lasten 1.468              -                     10                      

Totaal resultaat -488.139        -91.253             -383.062           
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4.   Kasstroomoverzicht   

 
 

 
 

 

 

2020 2019

EUR EUR

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -486.671 -383.072

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 85.099 92.302

Mutaties voorzieningen 774 121.223

Verandering in vlottende middelen   

Vorderingen 59.485 55.189

Schulden -48.982 127.674

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -390.296 13.316

Betaalde rente -1.468 10

Kasstroom uit operationele activiteiten -391.764 13.326

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 277.507 66.256

Investeringen financiele vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -277.507 -66.256

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen lening -              -             

Aflossing langlopende lening 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -669.272 -52.930

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 1.956.610 2.009.540

Stand per 31 december 1.287.338 1.956.610

Mutatie boekjaar -669.272 -52.930
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5. Vaste activa   

 

 

 

Materiële vaste activia

Gebouwen en Inventaris en Totaal

terreinen apparatuur

1.2.1 1.2.2

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgingsprijs -                     2.013.565         2.013.565         

Cum.afschrijvingen -                     1.751.850         1.751.850         

Boekwaarde -                     261.715            261.715            

Mutaties

Investeringen 158.027             119.480            277.507            

Desinvesteringen -                     -                    -                    

Afschrijvingskosten 3.596                 81.503              85.099              

Afschrijvingskosten desinvesteringen -                     -                    -                    

154.431             37.977              192.409            

Stand per 31 december 2019

Verkrijgingsprijs 158.027             2.133.045         2.291.072         

Cum.Afschrijvingen 3.596                 1.833.353         1.836.949         

Boekwaarde 154.431             299.692            454.123            
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6. Vorderingen 

 

 
 

7. Liquide middelen 

 
 

 

 

8. Eigen vermogen 

 
 
 

 

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

Debiteuren 10.004              16.807              

OCW 177.638            189.354            

Overige overheden -                    71.592              

Overige vorderingen 75.405              24.833              

Overlopende activa 23.235              43.181              

Af: voorziening wegens oninbare vorderingen -                    -                    

286.281            345.767            

Overige vorderingen

Personeel -                    -                    

Overige vorderingen 75.405              24.833              

Overige vorderingen 75.405              24.833              

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 23.235              36.723              

Overige overlopende activa -                    6.458                

Overlopende activa 23.235              43.181              

Saldo Bestemming Overige Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2019 resultaat mutaties 1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Algemene reserves 1.780.009         -383.062           -                      1.396.947    -488.139        536.508         1.445.316     

Bestemmingsreserve publiek 46.243              -                    -                      46.243         -                 -                 46.243          

Bestemmingsreserve privaat -                    -                    -                      -               -                 -                -               

Eigen vermogen 1.826.252         -383.062           -                      1.443.190    -488.139        536.508         1.491.559     
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9. Voorzieningen 

 

 

Stelselwijziging 

In 2020 is een stelselwijziging doorgevoerd ten aanzien van de verwerking van kosten groot onderhoud. Stichting KPO Sint Antonius is overgestapt op de 

componentenmethode. Deze stelselwijziging beoogt een verbetering van het inzicht in het resultaat en vermogen van Stichting KPO Sint Antonius. Bij toepassing van de 

componentenmethode worden alle uitgaven aan groot onderhoud geactiveerd en afgeschreven tegen de economische levensduur. Uitgaven voor klein onderhoud 

(>€1.000) worden – ongewijzigd ten opzichte van voorafgaande jaren – rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord.

Saldo Vrijval Muatie Onttrekking Dotatie Saldo

1-1-2020 2020 2020 2020 2020 31-12-2020 Kortlopend Langlopend

EUR EUR EUR EUR EUR EUR deel < 1 jaar deel > j jaar

Personeelsvoorzieningen

Jubileumvoorziening 36.491              -                    -                      -17.334        18.107           37.265           4.000            33.265          

Overige voorzieningen

Planmatig onderhoud 536.508            -                    -536.508             -               -                 -                 

572.999            -                    -536.508             -17.334        18.107           37.265           -                -                
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10. Kortlopende schulden   

 

 

      

 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De stichting heeft de volgende overeenkomsten afgesloten: 

- Een contract met Maandag voor inhuur van leerkrachten. De looptijd van de overeenkomst is voor een bepaalde 

tijd van 1/8/2020 tot en met 31/7/2022. De kosten van inhuur bij Maandag bedragen in 2020 €383.102. 

- Een contract met OOG voor administratieve diensten en bestuur/management ondersteuning. De looptijd van de 

overeenkomst is onbepaald. De kosten bedragen over 2020 € 204.478. 

- Een contact met Tyclean met een looptijd van een jaar voor schoonmaakdiensten. De kosten bedragen over 2020 

€ 91.544. Het contract is in 2021 beëindigd.  

 

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

Crediteuren 93.499              122.164            

OCW 36.900              -                    

Belastingen en sociale premies 142.289            125.864            

Schulden terzake van pensioenen 58.400              39.871              

Overige kortlopende schulden 68.833              157.437            

Overlopende passiva 98.999              109.024            

Kortlopende schulden 498.920            554.359            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 125.980            109.356            

Premies sociale verzekering 16.309              16.508              

Belastingen en premies sociale verzekeringen 142.289            125.864            

Overlopende passiva

Vakantiegeld 91.147              95.367              

Accountants- en administratiekosten 7.852                7.200                

Overige -                    6.457                

Overlopende passiva 98.999              109.024            
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11 Model G: Verantwoording subsidies   

 

 

 
 

 

Overige tabellen zijn niet van toepassing

kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving De activiteiten zijn ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebe-schikking geheel 

uitgevoerd en afgerond

Kenmerk Datum

Inhaal en Ondersteuningsprogramma IOP-41233-PO 16-10-2020 N

Toewijzing
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12. Overheidsbijdragen   

 

 
 

 

13. Andere baten   
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14. Lasten 

 

 

 

Het aantal fte’s ultimo 2020 is 42,06 ten opzichte van 40,57 fte’s ultimo 2019. 

 

 

 

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 18.107               12.000             11.349                

Personeel niet in loondienst 893.800             227.138           704.081              

Overig 107.455             117.546           141.301              

Overige personele lasten 1.019.363          356.684           856.731              

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 85.099               79.037             92.302                

Afschrijvingen 85.099               79.037             92.302                

Huisvestingslasten

Huur -                     -                   -                      

Onderhoud 39.173               42.458             27.691                

Energie en water 70.301               74.250             76.176                

Schoonmaakkosten 108.238             81.199             77.885                

heffingen 5.104                 6.110               2.466                  

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen -                     126.000           126.000              

Overige 21.579               17.594             92.909                

Huisvestingslasten 244.396             347.610           403.127              
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15.  Financieel en buitengewoon 

 

 

16.  Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen 

De WNT is van toepassing op Stichting KPO Antonius. Het voor Stichting KPO Antonius toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is valt in klasse A en bedraagt in 2020 € 119.000 
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Model 1a. “ Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonderdienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt".  

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 
M.C.H. van Berge Henegouwe-

de Jong  

Functiegegevens5 Algemeen directeur 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7   0,76 

Dienstbetrekking?8  ja 

Bezoldiging9   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 65.488 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.439 

Subtotaal 75.927 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 90.440 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
N.v.t. 

    

Bezoldiging 75.927 

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan12 
N.v.t N.v.t 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 
N.v.t.  

    

    

Gegevens 201914   

bedragen x € 1 
M.C.H. van Berge Henegouwe-

de Jong 

Functiegegevens5 Algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  0,75 
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Dienstbetrekking?8 ja 

Bezoldiging9   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 55.239 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.124 

Subtotaal 65.363 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 86.250 

    

Bezoldiging 65.363 

  

De bestuursfunctionarissen hebben geen van allen een bezoldiging ontvangen voor hun 

werkzaamheden voor de stichting en vallen daarmee onder de weergaveregeling topfunctionarissen 

met een bezoldiging van minder dan 1.700 euro. De bestuurders zijn onderstaand opgenomen: 

  

NAAM FUNCTIONARISSEN FUNCTIE 

M. van den Berg Voorzitter 

J.A. Heidstra-Lueginger (tot 31-12-2020) Secretaris  

E.E. de Groot Penningmeester  

J.O. Gelderloos   Toezichthoudend lid  

J.P. van Diemen  Toezichthoudend lid  
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17. Overige gegevens 

 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat ad negatief € 488.139,- wordt onttrokken aan de algemene reserve. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum    

Na afloop van het boekjaar hebben zich verder geen gebeurtenissen voorgedaan 

die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening. 

 

Gegevens Rechtspersoon 

Bestuursnummer  41233 

Naam instelling   Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius 

 

Adres    Maassluisstraat 2 

Postadres   Postbus 9853 

Postcode / Plaats  1006 AN Amsterdam 

Telefoon   020-6400982  

E-mail    antonius@oog.nl 

Internetsite   www.kpoantonius.nl 

Contactpersoon   R. Hamer 

Telefoon   020-3033149 

e-mail    r.hamer@oog.nl 

 

BRIN    Naam       Sector 

06ZS    Rooms Katholieke Basisschool Antonius  van Padua PO 

07LI    Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef   PO 

11LB (tot 01-08-2020)  Rooms Katholieke Basisschool Driehuis   PO 

11WN    Daltonschool De Windroos    PO 

12GB    Rooms Katholieke Basisschool Hofland   PO 

 

 

  



 

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.       45 
 

Aan het toezichthoudend bestuur en  

het uitvoerend bestuur van 
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius 

Bozenhoven 156 
3641 AJ  Mijdrecht 

 

 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius te Mijdrecht gecontroleerd.  

 
Naar ons oordeel: 

 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius op 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.  
 

De jaarrekening bestaat uit:  
 

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

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

 

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

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius, 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).  
 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 

1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 

vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens; 

• Bijlage 1 en 2. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 informatie materiële afwijkingen bevat.  
 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 

van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur voor de 

jaarrekening  
Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het uitvoerend 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, zoals opgenomen in 
paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is het uitvoerend 

bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het uitvoerend bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het uitvoerend bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het uitvoerend 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het uitvoerend bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het uitvoerend bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening.  

 
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de onderwijsinstelling.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
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.  

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht 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 afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  

 materieel belang zijn. 

• 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 afwijking 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 

onderwijsinstelling;  

• 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 uitvoerend 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het uitvoerend 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 stichting haar activiteiten in continuïteit 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 aanpassen. 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 continuïteit 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 deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 

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

significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

 
Amsterdam, 30 juni 2021 

 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

 
 

Was getekend 
 

 

Mevrouw C. Rabe 

Registeraccountant 



48 
Juni 2021 

 

 

Jaarverslag 2020 Toezichthouders  

Verslag van de toezichthouders 

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs dient een scheiding te bestaan tussen bestuur en toezicht. De Stichting 

heeft momenteel een one-tier model: drie bestuurders en twee toezichthouders vormen gezamenlijk het bestuur. 

Vanwege de bescheiden omvang van onze stichting is besloten over te gaan op een Raad van Beheer model, de 

bovenschools-directeur wordt daarbij uitvoerend bestuurder, de andere leden van het bestuur vormen het 

toezichthoudend deel. De eerste stappen tot wijziging van de statuten zijn gezet, het wachten is thans op goedkeuring 

van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  

Tot de toezichthoudende taak behoort het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed 

bestuur. Het toezicht is geconcentreerd op de drie pijlers onderwijskwaliteit, organisatieontwikkeling en HRM, en 

financiën, en het functioneren van het uitvoerende bestuur in zijn algemeenheid. De toezichthouders nemen jaarlijks 

deel aan de vergaderingen waarin de begroting, de jaarrekening met het bestuursverslag en het strategisch (meerjaren-

)beleid worden vastgesteld. Toezichthouders dienen deze documenten goed te keuren en hebben dat het afgelopen 

jaar metterdaad gedaan. Naast de bestuursvergaderingen hebben de toezichthouders met elkaar overleggen gevoerd 

en is er overleg geweest met de externe accountant. Toezichthouders hebben in het verslagjaar tweemaal een 

vergadering bijgewoond van de GMR en met een schooldirecteur gesproken. Nadere contacten met bijvoorbeeld teams 

en ouders van de individuele scholen in het kader van de eigen informatiegaring is door de virusuitbraak slechts in 

beperkte mate gerealiseerd. 

Het toezichthoudend bestuur heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages en verslagen een goed 

beeld gevormd van de stand van zaken, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige & doelmatigheid van de 

besteding van de rijksmiddelen. Ook heeft het toezichthoudend bestuur toegezien op naleving van de wettelijke 

voorschriften en de benoeming van de externe accountant. De raad heeft toegezien toe op de uitvoering van de Code 

Goed bestuur en constateert geen afwijkingen hiervan. Op basis van wederzijds respect en rolbewustzijn is er sprake 

geweest van het volgen van de gang van zaken en vooral ook van sparren en meedenken met het uitvoerend bestuur 

over het heden en de nabije toekomst. De raad heeft opgetreden als werkgever van het bestuur, waarbij de 

belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: benoeming, ontslag, schorsing, vaststelling beloning. 

  

De belangrijkste en weerkerende onderwerpen tijdens de vergaderingen van dit jaar waren: 

 ·        het lerarentekort en hoe hiermee om te gaan; 

 ·        de onderwijskwaliteit, mede in het kader van de herstelopdracht van het uitvoerend bestuur; 

 ·        de nieuwe strategische koers verwoord in het strategisch plan. 

  

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn verder onder andere de volgende items aan de orde geweest: 

·        de financiële stand van zaken en de opvolging van de opmerkingen van de accountant in het accountantsverslag; 

 ·        de verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het personeelsverloop, de bevindingen 

van de inspectie en de huisvesting; 

 ·        het meerjaren formatieplan en de meerjarenbegroting en de goedkeuring/vaststelling hiervan; 

 ·        de impact van Corona op het onderwijs en het personeel in de scholen; 

 ·        het ziekteverzuim; 

 ·        evaluatie van het functioneren van het bestuur. 

  

Wij willen medewerkers en bestuur complimenteren met de flexibele wijze waarop zij de ongekende problemen 

vanwege de pandemie tegemoet zijn getreden. Ook de kwaliteitseisen van de inspectie zijn op enkele haren na gehaald. 
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Toezichthouders hebben wel hun zorgen over de financiële situatie. Onder andere door de gevolgen van de grote inhuur 

van externen, veroorzaakt door de kwaliteitsslagen en een krapte op de arbeidsmarkt. En veroorzaakt door een tendens 

bij leerkrachten om zich aan te bieden als zelfstandige zonder personeel. Voor de rust op de scholen en de 

saamhorigheid onder de leerkrachten is de afhankelijkheid van externen een zorgwekkende ontwikkeling. Een ander 

punt van zorg is de ontwikkeling van de leerlingenaantallen op enkele scholen en de gevolgen hiervan op de 

mogelijkheden om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en voor de financiën. Voor wat betreft dit laatste is, ook 

vanwege de externe inhuur van personeel, afgesproken dat het uitvoerend bestuur voortaan op kwartaalbasis 

rapporteert. Voor de consequenties van de ontwikkeling in de leerlingenaantallen zoekt het uitvoerend bestuur, met 

onze instemming, extern advies.  

Over het verslagjaar is sprake geweest van zorgvuldig bestuur. Wij hebben kennisgenomen van het door het bestuur 

vastgestelde jaarverslag en de door het bestuur vastgestelde jaarrekening. Wij hebben beide stukken op 30 juni 2021 

goedgekeurd, de jaarrekening mede op basis van de verklaring van de externe accountant d.d. 30 juni 2021.  

Op 31 december 2020 heeft mevrouw Julia Heidstra na heel veel jaren afscheid genomen van het bestuur. Wij willen 

haar dank zeggen voor haar loyale, belangeloze inzet gedurende die periode. 

Mijdrecht, 30 juni 2021 

Toezichthouders 

Jonathan van Diemen 

Jaap Gelderloos 
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Bijlage I:   

  

  
Jaarverslag GMR Stichting KPO Antonius                                2018-2019  

  

1.  Personele-/ bestuurlijke bezetting: Dit jaar begint met veel nieuwe gezichten. Er zijn twee bestuurlijke 

toezichthouders en er is een nieuwe algemeen directeur benoemd: Marla van Berge Henegouwen. In 

beide sollicitatieprocedures had de GMR zitting in de benoemingsadviescommissie. Na lange tijd van 

afscheid van collega’s nemen, is de GMR verheugd dat er op verschillende scholen nieuwe collega’s zijn 

benoemd. Zowel leerkrachten als onderwijsassistenten om werkzaamheden te ontlasten. (De inzet van de 

werkdruk verlagende middelen)   
De GMR zelf start ook met nieuwe leden en bedankt de afgetreden leden voor hun inzet.   
samenstelling GMR:  
Voorzitter:         Marie José Goumans oudergeleding                                            Windroos  
Vice voorzitter: Jan Kees de Haan       oudergeleding                                            Hofland  
Secretaris:         Elvira Kresse                personeelsgeleding                                    Jozef  
                            Marja Caessens           personeelsgeleding                                   Windroos  
Notulist:            Agnes van der Geest  toehoorder (afgetreden)                          Driehuis  
Lid:                      Lysha Wang                 oudergeleding                                            Driehuis  
Lid:                     Monica Boone             personeelsgeleding                                   Antonius  
  

2  Inspectiebezoek  
Voor het bestuur en een drietal scholen stond de tweede schoolweek in september in het teken van de 

inspectie. De inspectie heeft op alle scholen geconstateerd dat er heel hard is gewerkt, maar het is nog 

niet voldoende. In oktober hebben de voorzitter en de AD het inspectiekantoor voor een gesprek bezocht. 

In juni ’19 volgt een nieuw inspectiebezoek. Ondertussen worden de verbeterplannen aangescherpt en is 

vanuit het bestuur extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit te verbeteren. De scholen zijn bezocht. 

Antonius is ruim voldoende. Op de Jozef komen ze in het najaar (nov ’19) terug voor een 

eindoordeel ivm de personele wisselingen. Het resultaat op de Driehuis viel tegen; daar komt de inspectie 

over een jaar terug.  
3.  Administratieve fusie:  

Het leerlingaantal van de Driehuisschool daalt al enige jaren. 1 Oktober ‘18 is de school voor het 

2e opeenvolgende jaar onder de inmiddels geldende norm van 96 leerlingen gezakt. Er wordt besloten om 

de ‘beslisboom,’ opgesteld door de tijdelijke werkgroep, in werking te laten treden.  
Er wordt een voorstel voor administratieve fusie met een andere school uitgewerkt. Een administratieve 

fusie houdt in dat de zg. BRIN-nummers van beide scholen worden samengevoegd, en een van de twee 

nummers komt te vervallen. Voor het ministerie van OWC is er dan sprake van maar één school, maar op 

twee locaties, waarbij de leerlingenaantallen van beide scholen bij elkaar opgeteld mogen worden. Een 

administratieve fusie heeft echter wel financiële consequenties. Door de fusie compensatiemiddelen die 

door het rijk beschikbaar worden gesteld is het mogelijk om op beide scholen en directeur te behouden. 

Formeel moet er wel een gezamenlijke MR zijn, maar deze kan bestaan uit 2 deelraden. Voor instemming 

op financiële onderwerpen dienen zij wel als één MR op te treden.  
De toekomstbestendigheid van de stichting blijft een belangrijk onderwerp bij bestuur, directies en GMR!  

4.  BFP/ personele inzet  
In de loop van het schooljaar blijkt dat er door ‘natuurlijk verloop’ geen gedwongen overplaatsingen 

hoeven plaats te vinden. Er ontstaat zelfs vacature ruimte om nieuwe mensen aan te trekken.  
Uit het rijk komen werkdruk verlagende middelen. Deze middelen zullen worden gebruikt om o.a. 

onderwijsassistenten in te kunnen zetten.  
Vacature directeur Jozef/ Antonius: Er wordt gezocht naar een meerscholen-directeur voor beide 

scholen. Op dit moment is er nog geen geschikte kandidaat gevonden.   
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5.  Huisvesting:  
Begin van het schooljaar is de verbouwde Jozefschool feestelijk geopend. Voor het Hoflandcomplex 

worden de plannen voor de vervangende nieuwbouw steeds concreter. De bedoeling is dat er een 

integraal kind centrum (IKC) komt, waarin obs de Eendracht, de Hoflandschool en KDV Kind& co 

een plaats zullen krijgen. De Windroos groeit en wil graag uitbreiding. De Windroos gaat intern 

verbouwen om kleinere ruimtes meer bij de overige ruimtes te betrekken om zo werkplekken 

te creëren.De Driehuisschool zet in op het verwijderen van de units en aanpassen van het schoolplein 

door een groen schoolplein te realiseren.  
  

  Algemene verordening gegevens beheer (AVG): de invoering van de AVG is een belangrijk onderwerp dit 

jaar. Er worden diverse documenten opgesteld waar de GMR haar advies of instemming op gevraagd is. 

De GMR is het met het bestuur eens om de functionaris gegevensbeheer (GF) in te huren.  
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Bijlage II: Doelen strategisch kader en realisatie 2020 

 

De ambities uit het strategisch beleidskader 2019-2023 zijn hieronder vertaald naar doelen voor het afgelopen kalenderjaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar 

doelen op school niveau en doelen op stichtingsniveau. Beide hangen vanzelfsprekend sterk met elkaar samen.   

 

  Doelen  Hoe  Wat  Gehaald-in proces- niet behaald  

1.  Ambitie: Optimale ontwikkeling van ieder kind      

  We bieden kinderen een 

doorgaande leer,- en 

ontwikkellijn.  

Door samenwerking met de 

kinderopvang werken we gericht 

op een doorgaande leer- en 

ontwikkellijn voor kinderen van 2-

12 jaar en waar mogelijk ook voor 

kinderen van 0-12 jaar.  

  

De samenwerking met de 

kinderopvang vult iedere school op zijn 

eigen manier in. De samenwerking is 

gericht op een pedagogische 

doorgaande lijn. Waar mogelijk wordt 

de samenwerking ook op andere 

onderdelen neergezet.  

Scholen zijn in gesprek en /of hebben afspraken gemaakt met 

kinderopvang over samenwerking en afstemming op 

organisatorisch en inhoudelijke aspecten die passen bij de 

visie van de kinderopvang en het onderwijs op de school.  

2  Ambitie: De basis meer dan op orde      

2.1  Iedere school biedt de 

basiskwaliteit aan.  

Scholen evalueren, minimaal 2x 

per jaar de kwaliteit van het 

onderwijs aan de hand van het 

interne kwaliteitskader.  

In het intern kwaliteitskader van 

stichting KPO Sint Antonius staat 

hoe de scholen van de stichting 

werken aan de kwaliteit. De cyclus 

PDCA is aan het intern 

kwaliteitskader gekoppeld.   

De eisen voor basiskwaliteit zijn 

vastgelegd in het intern kwaliteitskader 

van stichting KPO st Antonius. Op basis 

van dit document beoordelen scholen 

zichzelf en laten ze zich visiteren 

door collega scholen. Resultaten uit de 

meting geven een aanzet tot 

verbetering.  

-De basiskwaliteit is tijdens de managementgesprekken 

besproken. Is op (bijna) alle scholen op orde  

-Er zijn afspraken gemaakt over collegiale 

consultatie, school,- en stichtingsbreed. Collegiale visitatie 

vindt binnen de scholen plaats, maar nog niet tussen de 

scholen onderling.   

2.2  De stichting is een 

professionele lerende 

gemeenschap, gericht 

op kwaliteit van het 

primaire proces en 

gericht op de kwaliteit 

van het 

leerkrachtgedrag.  

Teamleren is een belangrijk 

onderdeel in de lerende 

school/stichting. Samen 

verantwoordelijk zijn voor goed 

onderwijs. Elkaar helpen, 

ondersteunen, stimuleren is van 

groot belang in een team. Wij 

creëren en faciliteren daarom 

uitdagingen en kansen, 

maar stellen ook eisen aan de 

professionele ontwikkeling van de 

medewerkers en de schoolleiding. 

Iedere school heeft een scholingsplan. 

Iedere leerkracht en schooldirecteur 

heeft een persoonlijk 

ontwikkelingsplan wat past bij de 

persoonlijke ontwikkeling en bij de 

schoolontwikkeling.   

Iedere medewerker houd zijn/haar 

ontwikkeling bij in het 

bekwaamheidsdossier.   

  

- Scholingsplannen zijn gedeeld en waar mogelijk is 

gezamenlijke scholing opgepakt.  

- Waar mogelijk wordt binnen KPO St Antonius gezamenlijke 

scholing gevolgd en gedeeld.   

-Er vindt nauwe samenwerking en scholing plaats tussen 

directeuren en ib-ers op organisatorische- en 

onderwijsinhoudelijke onderwerpen  

-De basiskwaliteit wordt tijdens diro en ib-overleg besproken.  
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Verschillen tussen 

onderwijsassistenten, leerkrachten 

en directeuren worden gezien als 

een kans om van elkaar en met 

elkaar te leren. Deze vorm van 

teamleren legt de 

verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie. Leerkrachten en 

directeuren zijn eigenaar van hun 

eigen ontwikkeling.    

Scholingsplannen en resultaten 

van (individuele) scholing worden 

binnen teams en directeuren 

overleggen gedeeld. Waar mogelijk 

of nodig vindt er gezamenlijke en 

interne scholing plaats.  

3  Ambitie: Professionele cultuur      

3.1  De scholen hebben 

sterke onderwijskundige 

schoolleiders en een, bij 

de school passende, 

(directie)structuur.  

Functieomschrijvingen geven een 

duidelijke leidraad voor personeel. 

Voor de stichting is een passende 

directie structuur belangrijk.   

Binnen personeelsbeleid zijn 

functiebeschrijvingen opgesteld. Deze 

zijn leidend in het functioneren van 

een schoolleider.  

De AD voert functioneringsgesprekken 

met de schoolleiders o.a. gericht op 

directievoering en de (persoonlijke) 

ontwikkeling.  

-Directie structuur is geformuleerd. Reorganisatie p[ 

directievoering is in proces  

-Update van functieboek met functieomschrijvingen   

3.2  Visie en beleid op 

interne begeleiding   

De taak en positie van de ib-er is 

gericht op de zorgverbreding van 

de school. Gericht op de leerlingen 

(zorg), 

ondersteuning van  leerkrachten, 

directie en ouders. Daarnaast 

ondersteunt de interne begeleider 

de schoolleider bij 

de schoolontwikkeling .  

 

 

  

Er is een visie en beleid ontwikkeld op 

het vervullen van de taak als ib-er. De 

directeur faciliteert en ziet toe op de 

uitvoering.   

-Visie en beleid op IB is ontwikkeld.   

-Monitoring op uitvoering IB wordt voortaan in de 

managementgesprekken meegenomen.  
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4  Ambitie: Onderwijsinnovatie      

4.1  Iedere school heeft een 

herkenbaar en 

aantrekkelijk 

onderwijsconcept.  

De schoolleider geeft leiding aan 

het proces van ontwikkeling naar 

een herkenbaar onderwijsconcept 

en het profileren van de school. De 

visie en het concept zijn 

herkenbaar en zichtbaar, passend 

bij de doelgroep en ambitie. Het 

team is mede-eigenaar van het 

proces in het realiseren van de 

doelen.  

Ouders, leerlingen en personeel 

herkennen het onderwijsconcept 

en kunnen zich vinden in het 

concept.  

Het team draagt het onderwijsconcept 

en werkt aan de (dagelijkse) vertaalslag 

daarvan. De tevredenheidsmeting 

moet herkenbaarheid en tevredenheid 

bij leerlingen, ouders en personeel 

laten zien  

-Onderwijsconcept en profilering is op meerdere scholen 

afgerond. Op enkele scholen is het nog in proces.  –

Tevredenheidsmeting is door corona naar het eind 2020 

doorgeschoven. Resultaten zijn nog niet bekend.  

5  Ambitie: Goed werkgeverschap      

5.1  De stichting heeft een 

professioneel, 

strategisch en eigentijds 

personeelsbeleid.   

Iedere werknemer is op de hoogte 

van het personeelsbeleid. 

Onderdelen van het 

personeelsbeleid worden 

regelmatig met de GMR besproken 

en geëvalueerd.  

Update Functieboek en 

functieomschrijvingen.  

Beloningsbeleid   

Gesprekkencyclus toepassen  

-Functieboek en functieomschrijvingen is gerealiseerd.  

-Gesprekkencyclus wordt toegepast   

-Er zijn afspraken gemaakt voor een vervolg op het 

ontwikkelen van een Integraal personeelsbeleid.  

6  Ambitie: Identiteit en imago      

          

7  Ambitie: Scholen in verbinding met de omgeving      

          

 


