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Voorwoord

2020..... Wat een bijzonder jaar was dit.

Niet alleen voor onze stichting, maar voor het í'iele onderwijs, voor het hele land en wereldwijd.

De pandemie Covid-19 zorg,de ervoor dat niets wat gewoon was, nog gewoon bleef. Veel zaken moesten anders geregeld worden
dan anders. De hele wereld/ omgeving vverd anders en is nog steeds niet terug naar "het oude normaal", of moeten we inmiddels
spreken over "het nieuwe normaal"?

Als bestuurder van OOH ben ik trots op de wijze waarop we als organisatie hebben kunnen acteren op deze situatie.

Thuis onderwijs en onderwijs op afstand vvefö in korte tijd gerealiseerd. Het feit dat onze ICT goed ingericht was met Chromebooks
voor alle leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5 tot en met 8 heeft ons hierbij enorm geholpen.

Ook de omvang van onze organisatie en de verbinding die we voelen met elkaar, zorgde dat we profijt hadden van de korte lijntjes
en snelle besluiten die we konden nemen. Daarbij is het "leren van elkaar" en "elkaars kwaliteiten benutten" een
vanzelfsprekendheid en daarmee een groot goed geweest.

Trots ben ik ook op alle medewerkers die steeds wisten te schakelen met het vormgeven van het onderwijs: thuis onderwijs,
onderwíjs op afstand, of een combinatie ervan. Al dan niet met (kwetsbare) kinderen op school, alle varianten zijn zichtbaar
geweest. Centraal hierbij staat natuurlijk het kind, daar doen we het voor. Ook het in verbinding zijn en blijven met de ouders was
een uitdaging, zeker om dit steeds te doen binnen de geldende hygiëne en veiligheidsregels. Ook hierbij wil ik aangeven trots te
zijn op de wijze waarop we dit samen gedaan hebben vanuit onze gezamenlijke opdracht: met hart voor kinderen.

Ik wil u veel plezier toewensen bij het lezen van ons jaarverslag.

Annelies Smits MPM

Directeur - bestuurder OOH
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1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie, visie en kernactivíteiten

Missie

Waar we voor staan:

OOH laat zich leiden door de volgende missie:
"Wij bieden kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onze scholen bieden leerlingen, ouders en
leerkrachten een veilige en optimistische omgeving. Vanuit democratische waarden en normen is ruimte voor het met respect
uitwisselen van levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke opvattingen. Binnen ons onderwijs ontwikkelen de
Ieerlingen optimaal hun sociale, maatschappelijke en intellectuele vaardigheden."

Visie

Waar we voor gaan:

"Ons handelen is erop gericht kinderen te motiveren om nieuwsgierig te blijven, veerkracht te tonen, te denken in kansen en
mogelijkheden. We leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. We moedigen ze aan zelf een bijdrage
te leveren aan hun eigen leerproces, zodat zij intrinsiek gemotiveerd raken en mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Wij geven hen de ruimte om te groeien. Dit handelen doen we in een veilige en flexibele Ieer- en leefomgeving, die wordt
gekenmerkt door echte ontmoetingen, verbondenheid, gedeeld leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid."

KernactÍviteÍten

OOH verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan de kinderen op onze scholen. OOH wil bewerkstellingen dat kinderen kunnen
omgaan met en anticiperen op veranderingen in de maatschappij, ieder op zijn of haar eigen niveau. Bij OOH staan kinderen
centraal en doen ertoel

Diversiteit is een van de pijers onder onze openbare scholen. OOH is een organisatie met vier scholen die onderling met elkaar
verbonden zijn, maar die tegelijk een eigen identiteit koesteren. Het Openbaar Onderwijs Houten kiest ervoor om (samen) apart
te zijn. Dit komt terug in de onderwijsconcepten van de scholen, die dezelfde uitgangspunten verschillend uitwerken conform h un
specifieke pedagogisch didactische visie.

Strategísch beleídsplan
Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit het Strategisch beleidsplan?
Vanzelfsprekend staat bij OOH naast de onderwijskwaliteit het kind centraal. Dit is zichtbaar in ons onderwijsaanbod, dat breed,
divers en toekomstgericht is. Door de eigenheid van de scholen kunnen ouders een gerichte keuze voor hun kind(eren) maken.
Wij bieden een omgeving waarin ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en ondersteuning krijgen als dit
niet vanzelf gaat. Minimaal toetsen en maximaal volgen hanteren we daarbij als uitgangspunt. De rol van de leerkracht erkennen
we als cruciaal in de juiste begeleiding van dit proces.

Elk kind heeft recht op een uitstekende leerkracht. Daarom maakt OOH werk van professioneel personeelsbeleid. We motiveren
en begeleiden onze medevverkers en houden rekening met verschillen. We willen hun kwaliteiten optimaal benutten. We bieden
scholing aan die is afgestemd op de organisatieontwikkeling op onze scholen en/of de persoonlijke ontwikkeling van de
me«3evverker. We dagen onze leerkrachten uit om zich te blijven professionaliseren. Daarbij houden we rekening met de eigen
kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden, en met de levensfase waarin de medevverker zich bevindt. Mobiliteit is voor ons
een uitgangspunt om de juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen in de organisatie.

Kant-en-klare antwoorden op de vele vragen die de omgeving aan het onderwijs stelt, bestaan al lang niet meer. Daarvoor gaan
de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te snel en zijn ze te onvoorspelbaar. Vanuit het bestuur kant-en-klare
oplossingen opleggen is al even contraproductief. Op de scholen werken immers professionals die vakinhoudelijk, didactisch en
pedagogisch zijn geschoold. Dagelijks zijn zij onderdeel van de groepsdynamiek in de klas, zij kennen de leerlingen beter dan wie
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dan ook. Deze professionals weten zelf heel goed wat werkt en wat niet. Van bovenaf voorgebakken antwoorden geven en
vastomlijnde oplossingen opleggen is dan ook al lang geen optie meer. Verkennende wagen' stellen, in plaats van antwoorden
geven, is veel effectiever. Waarover zijn we tevreden? Welke mogelijkheden willen we verder verkennen? Welke kant willen we
0p7

In het strategisch beleid voor de komende jaren hebben we dit soort verkennende vrageri ge'föventariseerd. De bevindingen zijn
daarna in de organisatie gespiegeld en besproken met alle medewerkers, de toezichthouders en de GMR. Dit heeft geleid tot
aanscherping en verfijning. Uiteindelijk hebben we dit, gekaderd en uitgezet in de volgende drie deelterreinen:

0 0nderwijs en ontwikkeling
0 Personeel en organisatie
ë Samenwerking, omgeving en communicatie

De verkennende vragen zijn niet het eindpunt. OOH stimuleert een onderzoekende en lerende houding op bestuursniveau,
directieniveau, leerkrachtniveau en leerlingniveau. Dit moet leiden tot maatregelen en verbeteracties die de organisatie en de
kwaliteit van het onderwijs nog beter en aantrekkelijker maken voor leerlingen en medevverkers.

Voor de verdere uitwerking van ons strategisch beleid verwijzen wij naar onze website OOH/strategisch beleíd.

De kernwaarden van OOH

Ambities zijn mooi, maar werken alleen als ze rusten op waarden die ons inspireren en richting geven aan ons handelen. Daarom
gaan we voor de periode 2019-2023 uit van de volgende vier kernwaarden die een afspiegeling zijn van alles waarvoor wij staan :

* Verbondenheid

* Optimisme
* Eigenaarschap
* Lef

Verbondenheid

OOH werkt vanuit onderlinge verbondenheid. De taken die wij ons stellen, kunnen we niet alleen volbrengen. We hebben elkaar
nodig. Dat geldt zowel voor de leerkracht en de leerling als voor de leerkracht en de ouders, de leidinggevenden en het team, de
school en de externe partijen.

ontdeklcen en veywor««3 viedeílÏJdS reSpeC! veiliglieid @(1 (45( investereíi. fö elka.ar
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nieuw dinqen leren * eíkaar veitrouwen

samen rnet etk.:ia(a,nell sleíkei'
elkaar steunen

verbondenheid,
voor elkaar
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Optimisme
OOH heeft een positieve blik. Resultaten halen vinden we belangrijk, maar fouten maken mag, we zijn immers een lerende
organisatie.
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Eígenaarschap
OOH streeft naar eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. Dat vraagt erom dat iedereen zich bewust is van zijn of haar
taak. Dat vereist ook zelfkennis, reflectievermogen, transparantie en eerlijkheid. Uiteindelijk willen we komen tot gespreid
Ieiderschap waarbij iedereen invloed kan uitoefenen op verbeterïng en vernieuwing van het onderwijs.

de)en

invloedlosí.nrpn initiatief küderen
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Lef

OOH toont lef. Met deze kernwaarde drukken we uit dat we in onze ambitie steeds net een stap verder durven gaan. We zoeken
de grenzen op en kijken actief naar mogelijkheden, we willen anders durven zijn, altijd vanuit het belang van onze kinderen en
ons onderwijs.

creatief leren lekker anders
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Toegankelijkheid & toelating
Bij ons zijn in principe alle leerlingen welkom, omdat we de eigenheid van ieder kind erkennen. Voor kinderen die een specifieke
onderwijsbehoefte hebben, worden de mogelijkheden én grenzen aangegeven, lokaal als dit lokaal kan, regionaal wanneer dit
kwalitatief beter en effectiever is voor het kind. Wij willen dat onze scholen plaatsen zijn waar kinderen graag verblijven en leren
om vertrouwen te krijgen in eigen kunnen.
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1.2 0rganÍsatie

Contactgegevens

* Openbaar Onderwijs Houten (OOH)
@ Bestuursnummer:41866

0 De Bouw 85, 3991 SX Houten

* T: 030-6343685

0 E: info@oo-h.nl

0 W: www.oo-h.nl

Bestuur

0 Annelies Smits-Verwijst MPM
@ Functie: Directeur- Bestuurder

* Nevenfuncties: lid bestuur Profi Pendi (tot juni 2020), onkostenvergoeding aan OOH € 688,-, Voorzïtter Raad van Toezicht
Cambium College (VO) Onkostenvergoeding gelijk aan vrijwilligersvergoeding ( tot oktober 2020).

* Aandachtsgebied en /of commissies: Renumeratiecommissie Profi Pendi en Cambium College.
Omvang dienstverband O,9 wtf, maximum WNT 2020 € 132.00ü,-. De uitwerking van de WNT-verantwoording is terug te vinden
in de bijgesloten jaarrekening. Het inkomen van de bestuurder blijft onder de WNT-norm.

Scholen

0 0BS De Velduil, Eggeveld 4-6, 3993 GE Houten, OBS De Velduil

ë OBS De Bijenkorf, Riddersborch 143, 3992 BK Houten, OBS De Bijenkorf

* OBS Ridderspoor, Horigenland 50, 3994 TK Houten, OBS Ridderspoor

* Openbare Daltonbasisschool De Plantage, Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten, OBS De Plantage
* Link naar scholenopdekaart.nl

O OBS De Velduil

o OBS De Bijenkorf

o OBS Ridderspoor
O OBS De Plantage

Directeuren van de scholen:

OBS Ridderspoor Dhr. M. Tromp (tot 1-9-2ü20), met portefeuille passend onderwijs en kwaliteitszorg.
OBS Ridderspoor Mw. A. Schenkkan (vanaf 1-8-2020)"
OBS De Plantage Mw. D. Brouwer, met portefeuille ICT
OBS De Bijenkorf Mw. S. Braat, met portefeuille PR & Marketing en vanaf 1-9-2020 ook kwaliteitszorg
OBS De Velduil Mw. K. Kleijn"

" Deze directeuren zijn in 2020 begonnen bij OOH en hebben daarom nog geen bovenschoolse portefeuille.

72!VAN OUNTANTS
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Organisatíestructuur
Het organogram van stichting OOH geeft op een heldere wijze de interne organisatiestructuur vteer. Dit wordt op de volgende
pagina in het organogram beschreven.

l
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Ïoelichtmg

De = ? - ? - : oíÏi hen draait liet iiatuurll2k allamaal cip de vier schol*n van OOH.

Dë lÉra ïï?'=:.yl ën OX'Ï.'l x:l t*yyliol'l)í.='.sí.a:Ul:eí'Ä begelei.den de kinderen.
Elke school heeft eer eiqen =.?-:=ï=clx.? cí? , :?i e. ïcí: eri eeri eigen sh.

Oe.?i 'ï-í:?komerïinhett=-.=- -([)iro)bijeenombeleidvoortebereiden,zakeriaf=e
stemmen en o-ganisatíeontwikkellngen te bespreken. Daarnaast heeft elks directeur een eigen portefeuille.

Op de vier scholen werken - ï "::. - =."?- q?- .

Het hestuursburepu teít eeü con«r«wNer, een beleidsmedewerker en een administrstief medewerker.

De -:í í {" bestaat uit eeii afvaardiging van eeÏ o..öer eii eeii personeelslid van alle vier de scha en.
Z j verí;3aderen «>ngeveer zes keer ser jaar met de begfücirder.

De .'. '! *y-=.=?:-' ?? ?.'; -:: :. :? . ? : =+ is eíndveraritwooi'delijk en onder+oudt contacteÏ rÏet iedereen.

De !:' -....-í .,i :i « <,}.) y?:o.: ?=í taoudt toezicht 0:) de totale organisatie en is vver<gever van de bestuurder.
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Intern toezícht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toe te zien op de naleving van wettelijk voorschriften. De Raad van Toezicht werkt volgens
de Code Goed Bestuur en ín 2020 zijn hierbij geen afwijkingen geweest. Daarnaast heeft de RvT de wettelijke taak om toe te zien
op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. De RvT heeft in 2020 zes maal vergaderd
met de bestuurder. Oeze vergaderingen starten altijd met een half uur intern overleg zonder de aanwezigheid van de bestuurder.

In 2020 maakten de volgende leden deel uit van de Raad:
Drs. W.F. Smit, voorzïtter, vterkgeversrol
Drs. J.C.M. Kiewiet-Kester, vverkgeversrol
Drs. R.H.A. Klerkx

Drs. N. de Jeu

Ir. J. Huisman

Binnen de Raad zijn alle relevante kennisvelden en deskundigheden en relevante externe netwerken vertegenwoordigd. De
interne taken zijn verdeeld aan de hand van portefeuilles. Vanuit de portefeuille worden de verantwoordelijkheid genomen om
naast de reg,ulÏere RvT vergaderingen nog bilateraal te vergaderen met de bestuurder en/of controller.

Portefeuille Wie:

Identiteit & strategie

Onderwijskwaliteit

Allen

Joke Kiewiet

Co Huisman

Passend & inclusief onderwijs Co Huisman

Wouter Smit

Financiën & control Rob Klerkx

Nora de Jeu

Organisatie & bedrijfsvoering
Personeel & professionalisering

Nora de Jeu

Joke Kiewiet

Fusie & huisvesting
Profilering & ondernemingsschap

Co Huisman

Rob Klerkx

Werkgeverschap & gremia Wouter Smit

Joke Kiewiet

Juridische & externe relaties Inhuur indien nodig

Rooster van aftreden

Naam

Dhr. W.F. Smit

Mw. J.C.M. Kiewiet-Kester

Dhr. R.H.A. Klerkx

MW. N. de Jeu

Dhr. J. Huisman

Benoemd

07-10-2019

26-C)3-2014

12-04-2017

Ol-09-2018

Ol-09-2018

Aftredend
07-10-2023

26-03-2022

12-04-2021

Ol-09-2022

Ol-09-2022

Termijn
tweede

tvteede

eerste

eerste

eerste

(Neven)functies betaald en onbetaald:

1. Drs. W.F. Smit: afdelingshoofd concerndirectie I&S Belastingdienst
Trainer, coach, commissielid volleybalclub Houten

2. Drs. J.C.M. Kiewiet-Kester: Projectleider Netwerk Onderwijsprofessionals reg3o Arnhem/Nijmegen (HAN),
Zelfstandig onderwijsspecialist Kwaliteit & Personeel, FUWA-gecertificeerd (3D-L&O)

VAN'.:7..,
f//

8



3. Drs. R.H.A. Klerkx: Regio coördinator Franstalig Afrika voor de PUM (Project senior experts); Voorzitter Rotary Communicatie
Commissie District Midden Nederland; Raad van toezicht David de Wied Stichting

4. Drs. N. de Jeu: manager bedrijfsvoering departementen I&l & Pathobiologie, Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

5. Ir. J. Huisman: interim-directeur VO (ZZP) en trainer/coach

De Raad van Toezicht hanteert een netto vergoedingsregeling van € 1500,-. Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar een factuur
naar de stichting gestuurd met een brutobedrag. De leden van de Raad zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de
inkomstenbelasting. De uitwerking van de WNT-verantwoording is terug te vinden in de bijgesloten jaarrekening.
In de bijlage bij dit jaarverslag is het verslag Intern Toezicht toegevoegd.

De gemeenschappelijke medezeggenschap
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, bestaande uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten van alle
OOH-scholen. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, die alle scholen aangaan. De GMR kijkt
daarbij naar het belang van de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over school specifieke zaken worden door
de eigen MR behartigd. De GMR praat mee over de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan over lange termijn
beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur
instemming van de GMR nodig en in andere gevallen g,eeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.
De GMR werkt met de volgende werkgroepen:

* Financieel: Wouter Tollenaar, Sebastiaan Broeders (begroting, jaarrekening, risicoanalyse, lumpsum)
* Arbo: Wouter Tollenaar (Arbo jaarverslag, arbeidsomstandigheden, jaarcontrole)
* Beleidsvorming: Laura Verhoeverí, Linda Grau (strategisch beleidsplan, beleidsstukken, GMR-reglement, wetgeving

aangaande GMR, privacywetgeving)
Formatie en onderwijs: Cynthia Kooijman, Iris van Zanen, Ria Baars (vanaf 1-8-2020), Fennie van Ham (leerlingaantallen,
sollicitaties, personeel, IPB, kwaliteitsbeleid, zorgplan)
ICT en AVG: Sebastiaan E3roeders, Pascal Klutz (vanaf 1-8-2ü2C))

*

*

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij een deel van de vergaderïng is de bestuurder aanwezig. De vergaderïngen zijn
openbaar. Elk schooljaarlegt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag GMR .

Horizontale díaloog en verbonden partíjen.
Belanghebbenden

Met welke belanghebbenden (ouders, leerlingen, medewerkers, gemeenten, instellingen voor kinderopvang, vervolgonderwijs,
samenwerkingsverbanden, jeugdzorg etc.) is er regelmatig contact?
Hieronder ziet u een overzicht van de verbonden partijen aan OOH.
In de eerste plaats is uitgegaan van de leerlingen en hun ouders op onze scholen.

l

Belanghebbende
organisatie of groep

l

Direct gekoppeld aan de school:

?Leerlingen en inspraak

l
l

i
l

l

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog

l

l

í

Alle scholen van OOH kennen een vorm van een leerlingenraad. Omdat we het heel belangrijk
vinden om te horen wat onze kinderen vinden van de school en het onderwijs zit de directeur lof een leerkracht meerdere keren per jaar om de tafel met de leerlingen. Er wordt gesprokeri
over ontwikkelingen binnen school, zaken die aandacht nodig hebben en dingen die moeten
veranderen. De leerlingenraad geeft advies aan directie, team, MR, de overblijf en de
activiteiten- of ouderraad. Op Ridderspoor wordt gewerkt met een leerlingenarena, waarbij
groepjes leerlingen in verschillende samenstellingen samenkomen om verschillende vragen te
verkennen en/of problemen op te lossen.

9
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Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eindverantwoordelijkheid
voor de opvoeding ligt bij de ouders. Binnen de scholen is OOH verantwoordelijk. We voelen
ons vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind intensief betrokken bij de opvoeding en
zien ons als pedagogische partners in de opvoeding. OOH stelt zich daarom proactief op in de
samenwerking met ouders en gaat uit van wederzijds vertrouwen. School en thuis moeten
goede afstemming hebben in de opvoeding. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de
ontwikkeling en het leren van de kirideren. Samenwerken biedt extra kansen voor goed l

onderwijs. OOH wil graag open communiceren met ouders. Zo weten we wat we van elkaar
mogen verwachten. l

1

Zowel ouders als personeelsleden hebben advies- dan wel instemmingsrecht op het beleid van
de organisatie. Zes tot acht keer per jaar is er overleg, op schoolniveau met de MR of
bovenschools niveau met de GMR. In 2020 is dit overleg grotendeels digitaal gevoerd.

l

l

Ouders

l

I

l
l

l

M R/G M R

Belanghebbende
organÍsatíe of groep

l

Partijen rond de leerlingen:

Peutergroep Kind&Co

l
l

Beknopte omschríjving van de samenwerking of díaloog

l

í

OOH zorgt voor de ontwikkeling, het onderwijs en het welzijn voor kinderen van 4-13 jaar. Met
ons onderwijs willen we aansluiten bij de voorschoolse periode. Om dit goed te kunnen doen,
streven we naar een 'warme' opstap van kinderen vanuit de voorschoolse periode naar onze
basisscholen. OOH heeft op al haar locaties een peutergroep van Kind & Co gehuisvest. i

l

Een van de directeuren participeert in de werkg,roep PO VO. We vinden het belangrijk dat
kinderen een "warme" overdracht vanuit het primair onderwijs naar het vervolgonderwijs

1

krijgen.

l

Overleg PO VO

l

r

l 10-14 jaar onderwijs
Houten

l

l

in i In 2020 is twee maal overleg gevoerd met de directeur van het 10-14 jaar onderwijs in Houten.

lDit initiatief wat in 2019 door Fectio gestart is, wordt goed gevolgd door OOH en een van de
directeuren van OOH maakt deel uit van de klankbordgroep. l

OOH kent een samenwerking met de Jonge Ontdekker in Houten. Soms hebben kinderen even
een extra opvangplek nodig, niet zijnde de eigen school. Vanuit de Jonge Ontdekker wordt
begeleiding geboden om kinderen weer geleidelijk terug te leiden naar de eigen school en klas.

De BOCS in Nieuwegein biedt ook opvang en ondersteuning voor kinderen die vastlopen op
onze scholen. Na een periode van begeleiding bij de BOCS wordt toegewerkt naar begeleiding
in de scholen tot dat dit niet meer nodig is.

l

l

De Jonge Ontdekker

l
l

l
l

l

BOCS

l
l

l

Belanghebbende
organisatie of groep

r

Samenwerkingspartners van OOH:

Besturen basisonderwijs
Houten

l

Beknopte omschríjvíng van de samenwerking of díaloog
l

l

l

1

Zes tot acht keer per jaar komen de bestuurders en eindverantwoordelijken van londerwijsorganisaties in Houten bijeen voor overleg. Afgelopen jaar is intensief digitaal overleg
gevoerd over corona en de continuïteit van het onderwijs,. Daarnaast stond de lokale
educatieve agenda en het maken van de vertaalslag van passend onderwijs naar inclusiever
onderwijs op de agenda. Tevens wordt jaarlijks het vakantierooster vastgesteld. ll

l

Stichting Robijn is een belangrijke partner voor OOH. In 2020 is actief de samenwerking gezocht
tussen stichting Robijn en OOH. In mei 2020 is een afvaardiging van de RvT van OOH in gesprek
geweest met een afvaardiging van de RvT van stichting Robijn. De bestuurders hebben de keus l

gemaakt om te gaan samenwerken op het gebied van de opleidingsscholen en scholing van

l

Stichting Robijn

l
l

l
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personeel. De eerste gezamenlijke scholingsgids is in augustus 202ü uitgebracht. Verdere
samenwerking op onderdelen wordt in 2021 verkend.

l

Dit is een belangrijke nieuwe partner voor OOH. Hiermee willen we de verbindíng maken met
de potentiele collega's. Collega's die in opleiding zijn en mogelijk bij ons een baan kunnen
vinden. Sinds augustus 2020 maakt OOH deel uit van opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Vïer

Belangrijkste doel is een goede werkplek met de juistemaal per jaar is er bestuurlijk overleg. lbegeleiding creëren voor collega's in opleiding.

l

Twee keer per jaar komen alle directeuren van de basisscholen in Houten bij elkaar in een
1

netwerkoverleg,: Directeuren Overleg Houten (DOH). Per bijeenkomst worden dïverse
onderwerpen verkend en besproken die alle scholen van Houten aangaan. Ook de intern lbegeleiders in Houten ontmoeten elkaar in een Houtens IB-netwerk. Deze bijeenkomsten zijn
twee a drie keer per jaar en thematisch van opzet. In 2020 waren dit vooral digitale overleggen.

In Houten wordt gewerkt met de LEA (Lokaal Educatieve Agenda), waarbij de gemeente, het

londerwijs en de kinderopvang/peuterscholen gezamenlijk afspraken maken. Sinds 2012 is deze
groep uitgebreid met het Strategisch Beraad Jeugd (SBJ). De betrokken partijen kijken, per
onderwerp of activiteit, of er samenhang is en of dit bijdraagt aan een gemeenschappelijk doel.
Veel beleidsvoornemens van deze organisaties sluiten goed aan bij de beleidsvoornemens en
activiteiten van de gezamenlijke partijen. In 2020 vterd tvvee keer digitaal overleg, g,evoerr3.
Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid wordt gezocht naar een doorgaande fün Ïn
onderwijsvoorzieningen. Er wordt gewerkt met werkgroepen en in deze bijeenkomsten wordt
een terugkoppeling gegeven en de stand van zaken besproken. Het doel van deze lbijeenkomsten is te kijken hoe de bestaande samenwerking tussen school, wijk, welzijn en
kinderopvang en samenwerkingsverband verder vormgegeven kan worden -en in welke
hoedanigheid. In 2020 is vanwege corona het vterkgroepoverle(4 stopgezet. Als alternatief is er
tweewekelijks digitaal overleg met de gemeente, kinderopvang, sociaal team en
onderwijspartners geweest. Belangrijkste vraagstuk: hoe zijn de corona-ontwikkelingen
(uitbraken, afstandsonderwijs) in Houten en zijn alle kinderen in beeld.

Eenmaal per jaar is er overleg met de wethouder Onderwijs geïnitieerd door de gezamenlijke '
besturen PO uit Houten. Daarnaast is er minimaal eenmaal per jaar een bilateraal overleg tussen

lde directeur-bestuurder OOH en de wethouder. Tijdens dit overleg worden vooral de lopende
zaken, zoals accenten uit strategisch beleid en huisvesting toegelicht. Verder worden de diverse
wethouders benaderd als er binnen OOH activiteiten worden georganiseerd die PR-aandacht
vragen. Bovendien is er rechtstreeks contact met de beleidsmedewerker huisvesting als het
gaat om het onderhoud van de scholen en is er rechtstreeks contact met de beleidsmedewerker
onderwijs in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Daarnaast maakt de wethouder onderwijs deel uit van de stuurgroep huisvesting De Velduil. In
december 2020 heeft de gemeenteraad van Houten ingestemd met het krediet voor
nieuwbouw op locatie Eggeveld 4-6.

í

Sinds 2016 kent Houten een stichting Leergeld. De directeur-bestuurder maakt deel uit van de
klankbordgroep die twee maal per jaar bij elkaar komt. Deze stichting heeft tot doel voorkoming
van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4

l

tot 18 jaar. Kinderen kunnen vanaf de start financieel worden ondersteund in hun leren en

ontwikkeling. Concreet betekent dít een financiële bijdrage voor schoolkosten. Ook kregen
kinderen en gezinnen computers of fietsen ter beschikking gesteld. Vanwege corona is in 202ü
de klankbordgroep eenmaal digitaal bijeengekomen. i

l

l

r

Hogeschool Utrecht

i
l

l
l

l

r

Directeuren-overleg Houten

l
l

r

LEA

l
l

l
l

l
l

l
l

l

r

Gemeente Houten

l
l

r

Stichting Leergeld

l
l

l
l

L
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Stichting SOL
l

De bestuurder van OOH maakt deel uit van een vverkgroep van stichting SOL. Er is een
instrument ontwikkeld, dit is mijn school, wat het eigenaarschap van leren inzichtelijk kan
maken en kan bevorderen.

r

PO Raadl OOH is aangesloten bij de PO Raad. In 2020 is acht keer een online bijeenkomst geweest met '
biina 500 SCh00lbesturen uit het hele land. Cpntraal s'fönd CöVln-I Q in rfüa+ip tn+ hp+ saípl nf nfö+bijna 500 schoolbesturen uit het hele land. Centraal stond COVID-19 in relatie tot het wel of niet

sluiten van scholen, mogelijkheden van heropening, testen van leerkrachten en leerlingen.
Daarnaast is een webinar gevolgd over de ventilatie in de scholen en een webinar over
onderwijs anders organiseren. Vanaf december 2020 is overleg, gevoerd met de
arbeidsvoorwaardencommissie van de PO Raad samen met de initiatiefgroep van uit de
VOS/ABB. l

OOH onderhoudt een intensieve relatie met de VOS/ABB. Er wordt veelvuldig ge7ruikgemaakt
van de kennis en expertise van de onderwijsjuristen. Daarnaast worden netwerkbijeenkomsten
gevolgd. In 2020 zijn de bestuurders netwerkbijeenkomsten tijdelijk stilgelegd, de financiële
bijeenkomsten zijn digitaal doorgegaan. De bestuurder van OOH maakt deel uit van de
initiatiefgroep kadercao. In november 2020 is overleg gevoerd met de PGMR-leden en VOS/ABB
over deze cao. In december 2020 is met deze initiatiefgroep overleg Bevoerd met de PO Raad.
Beoogd wordt een dunne functionele cao.

l

De RvT van OOH is aangesloten bij de VTOI. Daarmee wordt de kennis op peil gehouden en linformatie gedeeld. Leden van de RvT nemen incidenteel deel aan de aangeboden
i scholingsactiviteiten. +--

.1

l

r

l VOS/ABB

r

VTOI lidmaatschap RvT

l

i

Passend Onderwíjs

Hoe heeft OOH Passend Onderwíjs íngericht?
Als OOH-scholen willen we onze verantwoordelijkheid nemen om kinderen thuisnabij onderwijs te geven. Naast specialisatie van
scholen op verschillende gebieden (taal, hoogbegaafdheid, dyslexie, etc.) willen we ook met arrangementen gaan werken voor
kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Daartoe zijn de middelen vanuit het samenwerkingsverband rechtstreeks
beschikbaar gesteld aan de scholen. De intern begeleider en de directeur bepalen wanneer extra zorg of ondersteuning wordt
ingezet. Op organisatieniveau worden de SOVA-coach en de verrijkingsklassen uit de middelen van het samenwerkingsverband
bekostigd. Tevens hebben we de zorg en verantwoordelijkheid om thuiszitten te voorkomen. Mochten kinderen vastlopen in onze
scholen, dan wordt samengewerkt met ketenpartners zoals De Jonge Ontdekker (Houten) en De BOCS (Nieuwegein) om kinderen
tijdelijk op te vangen.

In 2020 hebben we twee langere periodes van een lockdown gehad waarbij alle kinderen thuis moesten blijven. In zeer korte tijd
is onderwijs op afstand gerealiseerd. Digitaal onderwijs stond daarbij voorop, daarnaast is actief gezocht naar de verbinding met
kinderen. Alle kinderen zijn daarbij in beeld gebleven en er is opvang (4ereg,eld voor de kwetsbare leerlingen en voor de leerlingen
van ouders in de vitale beroepen. Incidenteel zijn ook vrijwilligers ingezet om kinderen te ondersteunen bij onderwijs in de
thuissituatie.

Ook zijn in 2020 alle schoolondersteuningsprofielen (SOP) aangepast. Hierin geven scholen informatie over het zorgaanbod van
de school. Wat dit schoolprofiel is, is te zien op de website van de scholen, De Velduil, De Bijenkorf, Ridderspoor en De Plantage.

Samenwerkingsverband Profí Pendi

OOH maakt deel uit van het samenwerkingsverband Profi Pendi. De directeur-bestuurder van OOH is tot 1 juni 2020 lid van het
bestuur van Profi Pendi geweest. Daarna werd de governancestructuur gewijzigd in een two-tier model: de functie van bestuur
en intern toezicht is ondergebracht in twee verschillende organen. De directeur-bestuurder geeft professioneel leiding aan de
organisatie van het samenwerkingsverband en de ALV stemt in met de te maken beleidskeuzes. Daarnaast is er een commissie
van toezicht die toezicht houdt op de directeur-bestuurder. Er is een onafhankelijk voorzitter die zowel de commissie van toezicht
als de ALV yoorzit.
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De ALV vergaderde in 2020 negen keer. Belangrijkste reden van deze hoeveelheid digitale vergaderingen is de wijziging van de
governancestructuur en het frequente overle(4 met de onderwijsinspectie. Deze laatste gaf het samenwerkingsverband een
onvoldoende op een aantal aandachtsgebieden. Er is onvoldoende dekkend netwerk gerealiseerd en de scheiding bestuur en
toezicht was niet passend. Er is in 2020 een nieuw ondersteuningsplan geschreven wat wel voldoet aan de richtlijnen van de
inspectie. Hierin zijn een tiental doelen opgenomen waar de komende jaren aan gevverkt gaat worden. Daarnaast is er een
inspraakorgaan ingericht, bestaande uit diverse directeuren van de aangesloten besturen. Namens OOH is Diana Elrouvver hierin
vertegenwoordigd.

Nog steeds is er binnen Profi Pendi een te hoog verwijzingspercentage, terwij landelijke kengetallen aangeven dat er een daling
plaatsvindt. Het verwijzingspercentage van OOH ligt onder de 3%. Insteek van OOH is, om zo kind nabij mogelijk passend onderwijs
te geven. Het doel van Passend Onderwijs is voor iedere aangemelde leerling binnen het samenwerkingsverband een passend
onderwijsaanbod te verzorgeri. De samenwerking tussen de scholen in het samenwerkingsverband is verplicht volgens de Wet
Primair Onderwijs (WPO). De scholen maken onderling afspraken over hoe alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past.
Het samenwerkingsverband Profi Pendi omvat de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
binnen de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. In deze gemeenten zijn ook vier scholen voor speciaal
basisonderwijs. Op deze wijze wordt gewerkt aan een passend onderwijsaanbod voor ïedere leerling.

Visie ondersteuning samenwerkingsverband Profi Pendi

Samenwerkingsverband Profi Pendi hanteert de volgende visie: Kind nabij Onderwijs organiseren, dus zo dicht mogelijk bij de
eigen omgeving. De basisondersteuning die basisscholen bieden, is op alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband van
gelijk niveau. Hierbij wordt uitgegaan van de criteria van de Inspectie van het Onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs wordt
gezien als partner in het realiseren van Passend Onderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat expertise en onderwijs dichtbij huis
wordt gerealiseerd.

Ondersteuningsplanraad
Profi Pendi kent een ondersteuningsplanraad. Vanaf januari 2019 heeft Maartje van der Kroef (ouderlid van OBS De Velduil) zitting
in deze OPR. De raad komt een drietal keer per jaar bij elkaar om het beleid te toetsen en hebben daarbij ondersteuning van een
medevterker van de PO Raad. In de GMR wordt een terugkoppeling gegeven van de ontwikkelingen binnen Profi Pendi door het
ouderlid ondersteuningsplanraad.

Meer informatie over samenwerkingsverbanden in Nederland? Kijk naar www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

Klachtenbehandelíng

In 2ü20 zijn geen klachten en meldingen bij de externe vertrouvvenspersoon gemeld. Er hebben twee adviesgesprekken
plaatsgevonden met de interne contactpersonen van OOH over situaties op school. Dit is naar tevredenheid afgehandeld.

Komt er een klacht binnen bij OOH dan wel op schoolniveau dan wordt deze direct opgepakt. Er wordt geïnvesteerd in een
gesprek/dialoog met de intentie om er samen uit te komen. OOH werkt met een externe vertrouwenspersoon via de Usselgroep.
Jaarlijks wordt een ? gemaakt. Op de website van OOH klachtenregeling is te vinden.

Juridísche structuur

Sinds 1 januari 2009 is OOH een stichting. Deze stichting is üntstaan uit de Bestuurscommissie Houten (BOOH). Onder de stichting
OOH (bestuursnummer 41866) behoren per 31 december 2019 vïer scholen. De basisscholen zijn allen gelegen in de gemeente
Houten.

In 2012 is de stichting overgegaan op een besturingsmodel Raad van Toezicht - College van Bestuur. Het College van Bestuur van
stichting OOH bestaat uit een persoon, de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht geeft de kaders in hoofdlijnen aan.
Periodiek legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht, onder andere door middel van het
voorliggende bestuursverslag. De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker en een controller.
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Governance

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders,
toezichthouders en managers in het primair onderwijs. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-
bestuurder zijn vastgelegd in de statuten, de notariële akte en het managementstatuut. Dit in het kader van Code Goed Bestuur.
De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van de schooldirecteuren. Ook de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren zijn vastgelegd in het directeurenreglement. Schooldirecteuren leggen
verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

OOH heeft de code in 2020 gehandhaafd. Er zijn bij OOH in 2020 geen ontwikkelingen op het gebied van de Governance gevveest
en er is niet op bepaalde punten afgeweken van de code. Wel is de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs per 1 augustus
2020 gewijzigd. De aanpassingen die hierin gedaan zijn, zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en het
bevorderen van transparantie.

Functiescheiding

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen organisaties voor
primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. OOH werkt volgens de functionele
scheiding (two-tier): Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd
gezag. Daarbij komt de functie van bestuur bij een college van bestuur te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij
een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).

2. Verantwoording van het beleid

2.1 0nderwíjs & kwalíteit

Onderwijskwaliteit en kwalíteítszorg
Wij zijn als scholen van OOH voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders
Ieren. Uitgangspunt voor OOH is dat we het maximale uit de kinderen willen halen, onder andere door hun talenten zichtbaar te
laten zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk te borgen wat goed gaat om ons onderwijs ook duurzaam te maken.

We stellen ons regelmatig de volgende vragen:
* Doet de school de goede dingen?
0 Doet de school de dingen goed?
* Hoe weet de school dat?

* Vinden anderen dat ook?

* Watgaatdeschoolnudoen?

De bestuurder voert bilateraal overleg met de directeur over de kwaliteit en de kwaliteitszorg op de individuele school. Daarbij
worden de volgende instrumenten gebruikt:

* Schoolplan en jaarplan
* Gesprekscyclus met bestuurder en directeur
* Managementrapportage: Sturen op onderwijskwaliteit
ë IB-Diro

* Groepsbezoeken
* Gesprekken met leerkrachten
* Medewerker tevredenheidsonderzoeken

* Leerling tevredenheidsonderzoeken
* Oudergesprekken en ouderenquëtes
* Overleg VO
* CITO LOVS
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Vanaf maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met de pandemie COVID-19. De scholen gingen dicht en we stonden voor de
uitdaging om onderwijs op afstand te realiseren. Dankzij onze eerder gemaakte strategische keuze om vanaf groep 5 t/m 8 te
gaan werken met een Chromebook voor elke leerling, was het afstandsonderwijs in korte tijd (4erealïseerd. De onderbouwgroepen
kregen lespakketten aangeboden die wekelijks op school afgehaald konden worden. Daarnaast is minimaal eenmaal per week een
contactmoment van de leerkracht met elke leerling geweest. De focus op schoolniveau van de leerkrachten lag op de kwaliteit
van het afstandsonderwijs. Naarmate de lockdown periode langer duurde, vterd de focus aangebracht in de aan te bieden leerstof.

Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit?
Een van de directeuren van OOH is belast met de portefeuille Onderwijskwaliteit/kwaliteitszorg. Tot en met augustus was Maarten
Tromp belast met deze portefeuille, hierna is deze portefeuille overgenomen door Scarlett Braat en Marika Csik. Zij voeren cyclisch
gesprekken met directeuren en intern begeleiders over de kwaliteit van het onderwijs en over de opbrengsten en
onderwijsresultaten. Een keer per jaar is er breed overleg met de directeuren en intern begeleiders waarin de middenopbrengsten
verantwoord worden aan elkaar. Door de lockdown is dit een digitale sessie geweest. Daarnaast vindt er elk jaar een (interne)
audit plaats op een van de scholen waarbij onderwijskwaliteit in brede zin wordt bekeken. In 2020 was de Bijenkorf aan de beurt,
maar door COVID-19 is dit doorgeschoven naar 2021.
Daarnaast werkt OOH met een kwaliteitsbieb. De kwaliteitsbieb is een digitaal portaal dat gebruikt wordt binnen OOH om kwaliteit
te borgen. De bestuurder, het stafbureau, de directeuren, GMR en de medewerkers gebruiken dit portaal om de meest recente
documenten te vinden en als ze daartoe bevoegd zijn aan te passen.

Hoe verantvvoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit?
Elk jaar medio maart/april staat de onderwijskwaliteit op de agenda van zowel de Raad van Toezicht als de GMR. In deze
vergadering wordt ingezoomd op de opbrengsten en de resultaten van de toetsen en worden trendanalyses besproken. Tevens
worden uitstroomverwachtingen uitgesproken en toegelicht. Daarnaast worden aandachtspunten op organisatie- en op
schoolniveau benoemd. In 2020 was de kwaliteit van het afstandsonderwijs een belangrijk gezamenlijk thema. Daarnaast zijn de
scholen van OOH steeds meer gaan vverken met de kwaliteitskaarten van Enigma. Deze worden onderling uitgewisseld en passend
gemaakt voor de eigen school. Dit wordt als inspirerend en ten tijde van de lockdown als noodzakelijk ervaren.

Externe kwaliteitsverantwoording
De scholen van OOH willen zich verantwoorden en doen dat door hun bijdrage te leveren aan het publieksverslag en door actieve
deelname aan Vensters PO, waarbij ouders via Scholenopdekaart.nl dïverse scholen onderling kunnen vergelijken. Ook wordt
medewerking gegeven aan de externe verantwoording van gegevens aan de Inspectie van het Onderwijs.
Niet alle kennis kan intern geleverd worden, OOH stimuleert alle medevverkers om ook extern scholing en kennis te halen die de
eigen kwaliteit en expertise kan versterken.
Het werken in netwerken en kennisgroepen is hierbij een belangrijk item. De scholen verantwoorden zich rechtstreeks aan de
eigen MR, het bestuur verantwoordt zich aan de GM R en de Raad van Toezicht. Steeds is daarbij het uitgangspunt: wat gaat goed,
wat kan beter en wat moet beter.

ContinuÏteit met betrekkirig tot de onderwijskwaliteit

Het jaar 2020 kenmerkt zich door een grote transitie van regulier onderwijs op school naar het verzorgen van digitaal
thuisonderwijs. Deze transitie is noodgedwongen zeer snel opgepakt maar wel met succes vormgegeven. In het najaar van 2020
kwam de overheid met subsidiemiddelen voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de lockdown periode. Elke
school heeft onderzocht welke kinderen hiervoor in aanmerking kwamen en een plan van aanpak geschreven, waarna de subsidie
kon worden aangevraagd. Voor het schooljaar 2020-2021 is in totaal € 27.900,- voor 31 leerlingen aan subsidie verkreg,en.
Een bijkomstige moeilijkheid tijdens deze pandemie was dat medewerkers (en ook leerlingen) preventief thuis moesten blijven bij
verkoudheidsklachten. Met het oog op het lerarentekort is de invalpool preventief uitgebreid om de uitval uit voorzorg en doo r
corona op te kunnen vangen. Slechts een enkele leerkracht is uiteindelijk positief getest op corona. In 2020 is incidenteel een
groep naar huis gestuurd omdat er geen vervangende leerkracht beschikbaar was. Daarnaast was er een Covid-19 uitbraak op De
Velduil en de Plantage waardoor een hele groep ruim een week onderwijs op afstand heeft gekregen.
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Doelen en resultaten

Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met welke resultaten?
Onderwijskwaliteit is gekoppeld aan ons primaire proces. Alle OOH scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie, maar
OOH wil de lat hoger leggen. Goed onderwijs aan alle kinderen door gekwalificeerde leerkrachten, dat is waar aan gevterkt wordt.
We hebben een hogere ambitie die past bij onze leerlingenpopulatie.

De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg (onderwijsdoel) voor kwaliteit:

Velduil i Bijenkorf i Ridderspoor i Plantage
l

ï

l
l

De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie.
r

De school heeft haar doelen en ambities geformuleerd.

l

De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar
opbrengsten en van het onderwijs en leren.

l

l

r

De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit
van haar onderwijs.

r

IPlantage

l

r

De school legt verantwoording af aan belanghebbenden

l

l

over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
r

De zorg voor kwaliteit is systematisch.

l

Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften.
r

De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften r r Il l

1

l
I?
1

l

l

l

"' Met de komst van een nieuwe directeur op Ridderspoor worden vveer opnieuw doelen en ambities geformuleerd.

OOH vverkt met een directeur en intern begeleider met de portefeuille onderwijskwaliteit/kwaliteitszorg. De directeur heeft de
module Kennis-Kwaliteitsontwikkeling van de Academica Business College (4evolgd. Daarnaast streeft OOH naar leren van en met
elkaar. Daartoe zijn er professionele leergroepen (PLG's) gevormd waarbij expertise gedeeld en ontwikkeld kan worden.

Toekomstige ontwikkelingen
De huidige ontwikkeling is dat er minimaal op 3 verschillende niveaus in de groepen gewerkt wordt en voor de toekomst is verder
werken aan gepersonaliseerd leren essentieel. Door de pandemie in 2020 kwam het digitaal lesgeven en lesgeven op afstand in
een stroomversnelling. Voor nu vraagt dat om urgentie en een borging van deze verworvenheden én nadere aandacht voor de
kwaliteit van het lesg,everí op afstand. Het getuigt van LEF om de oorspronkelijke planning los te laten en hier de focus op te leggen
dit jaar. Daarnaast vragen een tekort aan invalkrachten en leerkrachten om aanpassingen in het onderwijssysteem. Hoe kunnen
we ons onderwijssysteem anders organiseren, ook rekening houdende met de mogelijkheid dat een pandemie (en daardoor voor
ons afstandsonderwijs) een terugkerend verschijnsel in de maatschappij kan zijn?

Onderwijsresultaten

Alle scholen van OOH hebben een basisarrangement. In 2020 is er door de overheid besloten dat er geen eindtoets zou worden
afgenomen. Het schooladvies was leidend voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De tussenopbrengsten 2020 werden
met interne begeleiders en directeuren geëvalueerd wat leidde tot een plan van aanpak voor elke school. De voorgaande
onderwijsopbrengsten zijn terug te vinden bij scholenopdekaart.nl.

OBS De Velduíl

OBS De Bijenkorf

OBS Ridderspoor
Openbare Daltonbasisschool De Plantage
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Voor OOH is ook de tevredenheid van medewerkers, leerlingen en hun ouders belangrijk. In 2020 is de tevredenheídsmetíng in
verband met COVID-19 doorgeschoven naar 2021. Wel hebben alle scholen de ervaringen van het afstandsonderwijs met ouders
en leerlingen geëvalueerd.

Internatíonalisering

Wij vinden het belangrijk voor kinderen om in deze huidige samenleving, waarbij toenemende verbondenheid en wederzijdse
afhankelijkheid over de grenzen heen voorkomen, een open en positieve houding t.o.v. mensen van alle culturen te laten
ontwikkelen. Internationaal competent zijn in oriëntatie, kennis, communiceren, reflecteren en samenwerken is nodig om
efiectïef te functioneren in de hedendaagse maatschappij. Dit past ook prima binnen de drie doeldomeinen van De Plantage, te
weten, kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
De Plantage heeft in 2019 als coördinerende school de aangevraagde subsidie gekregen om een uitwisselingsproject met
basisscholen uit Malta (Gozo), Spanje, Oostenrijk, Estland en mogelijk Griekenland te starten. Het thema van dit tweejarig project
is Vriendschap. De titel van het gehele project is AXEP (A child friendly project against xenophobia for European primary schools).
Wij willen als coördinerende school een bijdrage leveren om racisme, vooroordelen tegeriover vreemden, en andere vormen van
intolerantie op een boeiende en interessante manier te voorkomen en te bestrijden.
Het doel van het project is om kinderen uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om deze afkeer in al zijn vormen aan te
vechten. Helaas is door de pandemie een groot deel van de geplande reizen niet doorgegaan. Vooralsnog, zijn deze doorgeschoven
naar najaar 2021.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2021/2022 zullen de geplande reizen vanuit het AXEP project worden voortgezet. Erasmus+ heeft hun procedure met aanvragen
voor deelname aan Europese projecten aangepast. Er bestaat nu de mogelijkheid om een accreditatie voor zeven jaar aan te
vragen binnen de doelstellingen van het eigen schoolplan. OBS de Plantage heeft zo'n accreditatie voor zeven jaar aangevraagd
en deze accreditatie is in februari 2021 toegekend. Met maar twee geaccrediteerde basisscholen in Nederland is dat wel een
knappe prestatie.
Wat houdt zo'n Erasmus+ accreditatie in ?

Met een Erasmus+ accreditatie laat OBS de Plantage zien dat het ervaring heeft met internationalisering en daar de komende
jaren verder mee aan de slag wil.
Een Erasmus Accreditatie is een erkenning die behaald kan worden door organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het
middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Geaccrediteerde organisaties hoeven niet ïeder jaar een aanvraag
inhoudelijk te onderbouwen: een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.
Organisatiesmet een Erasmus Accreditatiehebben laten ziendat zij duidelijke en toekomstbestendige
internationaliseringsplannen hebben en hïer de komende jaren verder mee aan de slag willen. Het geeft organisaties de ruimte
om in hun eigen tempo de intemationale activiteiten verder uit te bouwen.
OBS de Plantage heeft ingezet op drie doelstellingen voor de komende jaren:

1. Inclusief onderwijs
2. Werken met leerlijnen (gepersonaliseerd leren)
3. Duurzaamheid.

Binnen deze drie doelstellingen gaat OBS de Plantage op zoek naar partnerscholen in Europa om daar good practices te bekijken
en uitwisselingen van leerlingen te realiseren.

InspectÍe
OOH kwam in schooljaar 2020-2021 in aanmerking voor het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie. Vanwege COVID-
19 werkte de Inspectie met een compacte variant. Op basis van de jaarlijkse prestatieanalyse heeft de Inspectie ingeschat dat het
bezoek beperkt kon worden tot een analyse en een gesprek op bestuursniveau. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 1 september.
Er is gesproken over de kwaliteit op de scholen, hoe het bestuur deze kwaliteit in beeld heeft, bewaakt en borgt. Ook werd
gesproken hoe de afgelopen periode rond COVID-19 vverd ervaren, met aandacht voor zaken als het verzorgen van
afstandsonderwijs, de "gedeeltelijke' terugkeer van de leerlingen en financiële aandachtspunten. De conclusie van dit gesprek is
vastgelegd in een intern beknopt rapport bij de Inspectie waarbij geen kwaliteitsstandaarden of financiële standaarden zijn
beoordeeld. Dit rapport is niet beschikbaar gesteld. Bij dit gesprek waren, naast de bestuurder, de controller en de
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kwaliteitsmedewerkers aanwezig. Dit gesprek gaf geen aanleiding tot het verscherpen van het toezicht of vervroegen van het
volgend regulier vierjaarlijks onderzoek.

In oktober en november hebben De Plantage, De Bijenkorf en De Velduil een themaonderzoek kwaliteitsverbetering en
Ieerlingenpopulatie gehad. HÏervoor moesten drie thema"s voor kwaliteitsverbetering benoemd worden waar de school aan werkt.
Daarnaast moest beknopt de samenstelling van de leerlingpopulatie van de school beschreven worden. Dit heeft in alle gevallen
tot mooie gesprekken geleid met de inspecteur, waarbij de waardering werd uitgesproken voor het goede inzicht in de
Ieerlingpopulatie. Incidenteel werden ontwikkelrichtingen benoemd maar dat heeft niet geleid tot grote aanpassingen. Er is (4een
verslag van deze bezoeken, wel publiceert de inspectie in 2021 de ervaringen rond dit themaonderzoek.

VísítatÍe

In 2020 is er geen bestuurlijke visitatie geweest. Wel is er intensief contact geweest met de sector PO in verband met de
uitzonderlijke situatie waarin ons land en onderwijssector terecht gekomen is. De uitwisseling van de ervaringen waren zinvol en
helpend, evenals de protocollen bij openstelling en/of sluiting van de scholen.

Passend onderwijs

Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen vanuit de lumpsum heeft uitgegeven?
Zoals eerder gesteld is bij OOH ieder kind welkom. OOH wil zich hiermee onderscheiden en LEF tonen om voor elk kind een

passende plek binnen de organisatie te krijgen. Inclusief onderwijs is de ambitie van OOH . OOH Wíl daarom de kenms en expertise
bij de leerkrachten vergroten om elk kind de juiste zorg te kunnen bieden. OOH had tot 1-9-2020 een directeur met de portefeuille
passend onderwijs. Hij voerde overleg met de directeuren en de intern begeleiders over de zorg voor de leerlingen. Vanaf
september 2020 heeft elke directeur deze taak voor de eigen school opgepakt. Er is in kaart gebracht waar voor OOH prioriteiten
Iiggen en er zijn op organisatieniveau keuzes gemaakt voor ondersteuning.

Naast de reguliere verzorging van het onderwijs en de zorg voor leerlingen zijn de volgende organisatie specifieke doelen
benoemd:

* OOH verzorgt voltijdonderwijs voor hoogbegaafden.
* Het begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Deze middelen worden allemaal vanuit de lumpsum bekostigd.

Alle middelen vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet op de scholen. Als eerste zijn er bovenschools keuzes gemaakt
waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om:

* Ondersteuning (SOVA-coach) voor leerlingen op sociaal emotioneel gebied. Dit kan zowel individueel als in
groepsverband plaatsvinden.

Het verzorg,erí van een dagdeel per week van de verrijkingsklas voor meer- tot hoogbegaafden kinderen. Per september
2020 is een tweede groep verrijkíngsklas gestart.

*

De resterende middelen passend onderwijs worden naar rato van het leerlingaantal verdeeld. De intern begeleiders zijn
budgethouder en zetten deze op maatwerkniveau in. Dat kan zijn door inhuur expertise of aanschaf materiaal, maar ook via een
tijdelijke plaatsing bij De Jonge Ontdekker of De BOCS.

Inrichting op schoolniveau:
* waar nodig heeft een leerkracht een (extra) aanstelling voor begeleiding van de zorgleerlingen
* schoolbegeleiding wordt extern ingekocht
* middelen ter ondersteuning

Hoe is het bestuur, in samenwerking met de stakeholders, tot die doelen gekomen?
Deze doelen worden vastgesteld na intensief overleg met directeuren, intern begeleiders, ouders en externe expertise. Het doel
is te komen tot een maatwerkaanbod per kind.

OOH is nog zoekende of de gehanteerde methode van verdeling van de middelen er ook voor zorgt dat de zorg bij de leerling komt
die het nodig heeft. De ervaring is nu dat kinderen met een structurele zorgvraag structurele zorgmiddelen vragen die ten koste
kunnen gaan van een andere leerling op een school. Eind 2020 is in het diro/ib overleg, besloten om een kleine buffer aan te
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houden voor incidentele acute zorgarrangementen. Daarnaast wordt het gesprek gevoerd met zowel de gemeente als het
samenwerkingsverband over tijdelijke zorgarrangementen. Dit zal in 2021 gerealiseerd worden.

Toekomstige ontwikkelingen

Profi Pendi heeft in 2020 een nieuw ondersteuningsplan geïntroduceerd. Profi Pendi voldoet nog niet aan de eis van een dekkend
netwerk. Er zijn verkenningen gaande om voor TOS leerlingen (taal- spraakontwikkelingen) een samenwerking met AURIS te
realiseren in of nabij De Plantage. Daarnaast heeft Profi Pendi sinds 2019 subsidie g,ekreg,en voor hoogbegaafde leerlingen. Vanuit
OOH wordt actief deelgenomen aan de stuur- en werkgroep hoogbegaafdheid. Beoogd doel is de kennis verder te veríiogen en
de bekostiging vanuit deze middelen zo goed mogelijk voor deze leerlingen in te zetten. Ook hierbíj wordt gekeken of De Velduíl
met het hoogbegaafdenonderwijs een aanvulling kan zijn voor het dekkend netwerk binnen Profi Pendi.

2.2 Personeel & professíonalíseríng

Het personeelsbeleid van OOH kenmerkt zich door kwaliteitsverhoging, professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is ruimte
voor jezelf en ruimte voor de ander: "We zien je, we horen je en we waarderen je".

Doelen en resultaten

OOH blijft investeren in de kwaliteit van het personeel, omdat zij het kapitaal zijn van de organisatie. Zij zijn het die
verantwoordelijk zijn voor het primaire proces: het onderwijs aan de kinderen. Het is belangrijk dat leerkrachten in staat worden
gesteld hun taak goed uit te oefenen. Daarvoor zijn kaders nodig, bijvoorbeeld de gesprekkencyclus en duidelijkheid in hun
takenpakket. Daarnaast kunnen de leerkrachten kiezen uit een ruim scholingsaanbod. Hiermee stimuleren we professionele groei
voor alle medewerkers. Het OOH vindt het belangrijk dat de leerkrachten in ontwikkeling blijven en daardoor hoogwaardig
onderwijs kunnen verzorgen, "een leven lang leren", zodat iedereen kan groeïen in zijn vak en als persoon. Vakbekwaamheid en
inzicht in de eígen competenties staat ook in het strategisch beleidsplan centraal. Twee directeuren zijn RDO (regïster Directeur
Onderwijs) geregistreerd en verantwoorden zich in het register over de gevolgde scholing. Een directeuris in augustus 2020 gestart
met de schoolleidersopleiding. De andere directeur start in 2021 met deze opleiding.

Gehaald/deels behaald/niet behaald (met kleurcode)
r

Zorgvuldige begeleiding voor startende leerkrachten. r
Een gesprekkencyclus waarbij eigenaarschap, zelfsturing en persoonlijkleiderschap centraal staan.

l

OOH laat zien dat zij een organisatie is waar medewerkers graag willen werken. I
Er wordt samengewerkt en samen geleerd in professionele leergemeenschappen.

l

Er is ruímte voor eigen inítíatief passend bij onze missie en visie. í

l

De organisatie is zo ingericht dat het optimale steun geeft aan het primaire proces. l

l

Professionals met specifieke talenten en ambities dit ten uitvoer kunnen brengen in de organisatie. I
Professionele ontwikkeling van personeel stimuleren. r

l

Initiatief om werkplezier te vergroten en werkdruk te verlagen. r

l
l

l

í

ï

1

l

1

1

1

1

Toelichting

Bij de kleurcode oranje merken we de invloed van COVID-19 op onze organisatie. De prioriteit lag bij het lesgeven en continuÏteit
van het primaire proces. Dat is soms gegaan ten koste van scholing en individuele begeleiding van leerkrachten. Er zijn wel al
stappen gezet om het digitale personeelsdossier uit te breiden met een opleidingsmodule waarmee een start gemaakt kan worden
om de professionalisering te borgen.

l
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Personeel en organisatie maakt deel uit van het strategisch beleidsplan van OOH van 2019-2023. Er zijn verkennende vragen
gesteld die we in de komende jaren willen gaan beantwoorden. In 2020 zijn deze vragen door corona geactualiseerd.
Afstandsonderwijs en het verzorgen van digitale lessen is een wezenlijk vraagstuk geworden. Hoe zor(4en we voor een goede
kwaliteit van deze lessen en wat hebben leerkrachten nodig om dit te kunnen organiseren.

Ook in 2ü20 was de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar. Gelukkig werden bij OOH reguliere vacatures vervuld maar
konden korte vervangingen niet altijd opgevuld worden. Er is geïnvesteerd in het aanstellen van zij-instromers en het inzetten van
onderwijsassistenten in de organisatie. Ook in 2021 zal het nodig zijn ons te verdiepen in het opvangen van kinderen en groepen
bij ziekte en/of afwezigheid van de leerkracht.

Toekomstige ontwikkelingen

De kengetallen van OOH laten een geringe daling van leerlingenaantallen zien. Dit vraagt om een strategische personeelsplanning,
mede doordat we zien dat er vanuit de werkdrukverlagende middelen zij-instromers en onderwijsassistenten benoemd worden.
Deze zijn ondersteunend in de organisatíe maar we moeten wel de continu'íteit van de bedrijfsvoering kunnen waarborgen. We
zien in toenemende mate dat middelen vanuit de overheid op schoolniveau worden toegekend, waarbij de risico"s op
bestuursniveau liggen. Het is belangrijk dat we hier met alle belanghebbenden het gesprek over voeren en afspraken maken.
Ook in 2021 zal het nodig zijn ons te verdiepen in het opvangen van kinderen en groepen bij ziekte en/of afwezigheid van de
Ieerkracht. Het borgen van afstandsonderwijs kan hierbij een mogelijke oplossing zijn. Dat vraagt om investering in de kwaliteit
van de medewerkers.

Uitkeringen na ontslag
Er zijn geen WW-uitkeringen voor rekening van OOH na ontslag in het verslagjaar.

Welke maatregelen vvorden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te kunnen voorkomen?
OOH probeert personeel strategisch in te plannen om ontslag te voorkomen. OOH werkt hiervoor met een meerjarenbegroting
en meer3aren formatieplan. Daarnaast biedt de gesprekkencyclus mogelijkheden tot externe mobiliteit en outplacementtrajecten.

Aanpak werkdruk
OBS De Velduil:

De directie en de MR hebben zich gebogen over een adequate inzet van de werkdrukverlagende middelen. In het proces is het
team meegenomen. In de MR-vergadering van september 2020 heeft de PMR ingestemd met de inzet van de middelen.

OBS DB Bijenkorf:

Op De Bijenkorf is volgens het volgende stappenplan gewerkt: 1. Inventarisatie individuele teamleden waar zij het werkdrukgeld
aan willen besteden. 2. Rekenmodule met verschillende scenario's waarbij leerkrachten zelf konden aangeven welk scenario hun
voorkeur had. 3. Consensus met hele team over het definitieve scenario. Het stappenplan is afgestemd met de MR. Vervolgens
heeft het team een definitief besluit genomen over de in te zetten gelden en na goedkeuring ter instemming voorgelegd aan de
P-MR.

OBS Ridderspoor:

De PMR heeft het voortouw genomen voor de inzet van de WDVM. Het team is tweemaal geraadpleegd en op basis van de
uitkomsten heeft de PMR een voorstel gedaan waarover is gestemd. Dít heeft geleid tot de inzet van een muziekdocent. Eerder
zijn al een onderwijsassistent onderbouw en een onderwijsassistent bovenbouw benoemd.

OBS De Plantage:

Op de Plantage hebben personeelsleden vanuit de PMR een enquète opgesteld. Doel van deze enquète is geweest om de inzet
van de werkdrukverlagende gelden (WDVG) en taakbeleid te evalueren en uit te vragen waar de voorkeur naar uitgaat voor de
inzet van de WDVG en hoe het taakbeleid vorm gegeven moet worden in het schooljaar 2020-2021. Deze enquëte is in maart 202C)
gedeeld met alle medewerkers en ingevuld door vrijwel alle medevverkers. De PMR heeft de uitkomsten van de enquëte met het
team gedeeld en een voorstel gedaan. Met dit voorstel is er gerekend en is gebleken dat alle voorstellen gehonoreerd kunnen
worden binnen het budget. aa komt nog een budget vrï5 van de WDVG van vorig schooljaar omdat de chromebooks nu
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bovenschools gebudgetteerd worden. Voor dat bedrag kunnen we nog andere uitgaven doen. Het voorstel is op 10 juni 2020
ingebracht in de MR vergadering. Dan zal ook een besluit genomen worden over de werkdrukverlagende gelden. Begin nieuwe
schooljaar zal nog het restantbedrag besproken worden en zal het document uiteindelijk door de PMR worden ondertekend.

Waar zijn de werkdrukverlagende middelen 2020-2021 voor ingezet?

OBS De Velduil

r

Bestedingscategoríe

Personeel

r

Materieel

r

Professionalisering

l

Overïg

l
l

l

€ 90.824

l

l

l

í

ruimte l

í

l

1

€5.332
l

l

l

€ 42.676

l

l

l

1

ruÍmte l ;
l

l

€ 62.428

l
l

l
l

l

l

l

€;

l

€ 140.429

l

l

1

1

u
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OBS De Bijenkorf
r

Bestedingscategoríe
r

Personeel

l

-l l

Materieel

r

Professionalisering
r

Overig
r

l

OBS Ridderspoor
r

Bestedingscategoríe

l

Personeel

í
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l lruimte €3.177

Niet financiële maatregelen
De Velduil

Ambulante collega's (RT, OA, LK) worden in de groepen ingezet als ondersteuning. Deze ondersteuning is bedoeld voor
kindgebonden werkzaamheden (kindgesprekken, verlengde instructie, toets bespreken, e.d.). Per periode wordt er een nieuwe
indeling gemaakt a.d.h.v. de evaluatie van de afgelopen periode en vooruit kijkend naar de komende periode. Groepen met veel
Ieerlingen of veel zorg krijgen meer uren dan groepen met minder leerlingen of minder zorg. Voor deze groepen kan een
ondersteuner ook ingezet worden om administratie te doen. Op studiedagen wordt tijd en ruimte vrijgehouden om
werkzaamheden naar eigen inzicht te besteden.

De Bijenkorf en Ridderspoor hebben voornamelijk ingezet op personele ondersteuning.

De Plantage

1. Om de werkdruk te verlagen wordt er ook een bijdrage geleverd vanuit het schoolformatie-budget. Met een wtf O.2 is er een
toptalentcoach op school aanwezig. Zij zorgt ervoor dat onze toptalentleerlingen op hun eigen niveau worden benaderd door
een aangepast lesaanbod. Dit 'ontzorgt' de leerkrachten zodat geen planning en lesaanbod hoeven aan te bieden voor deze
excellente leerlingen. Daarnaast is er in de formatie ruimte voor een vakleerkracht gym (wtf O.3250). Deze vakleerkracht geeft
de gymlessen voor de leerkrachten zonder gymbevoegdheid. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten met een gymbevoegdheid
niet worden belast met het geven van meerdere gymlessen aan andere groepen.

2. Het aantal schoolactiviteiten wordt gereduceerd.
3. Het aantal werkgroepen wordt verminderd, dit leidt tot minder taakuren.
4. Invoeren van verga«3ervrije weken. Dit zijn weken waarin er geen bijeenkomsten, vergaderingen staan gepland en de leerkracht

na schooltijd tijd heeft voor allerhande zaken rondom hun eigen groep (denk aan administratie, rapporten, analyse,
groepsplannen).

5. Kortere, e'tfeaïevere werk- en bouwvergaderíngen. Tevens in je bouw samen lessen voorbereiden, dagplanningen maken en
takenlijsten maken.

6. Minder teamvergaderingen (en dan thematisch vergaderen zoals rekenvergaderingen, daltonvergaderingen e.d.).

Verantwoording bestedíng míddelen prestatiebox
In het Nationaal Onderwijs Akkoord staat een aantal ambíties voor het onderwijs geformuleerd. Deze zijn gekoppeld aan de
regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020. OOH is blij met deze regeling en zet deze middelen via de lumpsum ten volle
in voor het personeel ten einde de kwaliteit van het personeel te verhogen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs aan de
kinderen te verbeteren.

Gestelde doelen:

Deze regeling bepaalt dat scholen geld krijgen voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor
duurzame onderwijsverbetering, professionalisering en doorgaande ontwikkellijnen.
Vastgestelde beleidsvoornemens
Er wordt een voorziening ingericht voor hoogbegaafdheid. Personeel wordt verder geschoold in didactisch en/of pedagogisch
handelen. Lll leerkrachten dragen zorg voor een doorgaande ontwikkellijn rekenen.

Realisatie beleidsvoornemens

OOH heeft een onderwijsvoorziening voor hoogbegaafden, zowel voltijd (Piramide Onderwijs) als voor een dagdeel
(Verrijkingsklas). In 2020 is een tweede g,roep voor de verrijkingsklas gestart.
Personeel OOH heeft zich individueel kunnen scholen in de OOH-academie. Vanaf augustus 2020 is er een breed aanbod in de
scholingsgids doordat OOH samenwerkt met stichting Robijn.
Er is een methode onafhankelijke doorgaande ontwikkellijn rekenen opgesteld voor de g,roep 1 t/m 8.

Analyse afwijkingen

Niet alle individuele scholing en collectieve scholing heeft doorgang kunnen vinden vanwege corona.
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Toekomstige ontwikkelingen

Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat de manier van bekostigen door de overheid veranderen voor wat betreft de prestatiebox.
Regelgeving hieromtrent is nog onduidelijk, dus ook wat dit betekent voor onze scholen en het scholingsaanbod. De hoop is dat
in 2021 de uitgevallen trainingen en cursussen in de academie alsnog kunnen plaatsvinden. Daarnaast willen we de middelen van
het Nationaal Programma Onderwijs inzetten voor professionalisering en versterken van de eigen kwaliteiten van de
medewerkers.

Strategisch personeelsbeleíd
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en een goede verbinding van het personeelsbeleid met
de opgaven waar de school voor staat is van grote meerwaarde. Elk kind heeft recht op de beste leerkracht. Daarom maakt OOH
werk van professioneel personeelsbeleid. We motiveren en begeleiden onze medevierkers en houden rekening met verschillen.
We willen hun kwaliteiten optimaal benutten. We bieden scholing aan die is afgestemd op de organisatieontwikkeling op onze
scholen en/of de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. We dagen onze leerkrachten uit om zich te blijven
professionaliseren. Daarbij houden we rekening met de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden, en met de
Ievensfase waarin de medevterker zich bevindt. Mobiliteit is voor ons een uitgangspunt om de juiste man/vrouw op de juiste
plaats te krijgen in de organisatie. Onze medevverkers doen ertoe bij OOH. Ons personeelsbeleid kenmerkt zich door
kwaliteitsverhoging, professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook wat betreft onze medewerkers houden we rekening met
verschillen. En ook voor hen geldt dat ze alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op basis van hun eigen talenten. In 2020 is het
functieprofiel voor onderwijsassistenten uitgebreid van schaal4 met schaal5 en 6. Ook het functieprofiel is aangepast van DA t/m
DC naar DIO t/m D12. Medewerkers konden solliciteren naar een hogere functie binnen het onderwijsassistentprofiel. Dit heeft
geleid tot een hogere schaal voor 7 medewerkers.

Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan?

OOH heeft vïer verschillende scholen met een eigen onderwijskundige visie. Door het gesprek aan te gaan, praten en luisteren
met de medewerkers, proberen we de juiste man/vrouw op de juiste plek te krijgen. Ook de teams zijn in ontwikkeling en werken
blijvend aan professionalisering die past bij het onderwijsconcept van de school. Om het professionaliseringsaanbod te kunnen
verruimen, is samenwerking gezocht met stichting Robijn. Dit heeft geleid tot een OOH-Robijn scholingsgids. Helaas heeft COVID-
19 ervoor gezorgd dat veel scholing digitaal moest plaatsvinden of doorgeschoven vverd naar 2021.

Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en g,eëvalueerd ?
In de gesprekkencyclus kan mobiliteit of taakverandering een onderwerp van gesprek zijn en toe leiden naar andere taken of
functies. Bij de overgang van tijdelijk naar vast worden alle directeuren gehoord die deze medewerker kennen voordat we tot een
vaste benoeming komen. Ook een onderdeel van de gesprekkencyclus is het gesprek over de professionalisering. Wensen van de
medewerker of de noodzaak vanuit de organisatie, beiden zijn bespreekbaar. Dit zijn altijd een op een gesprekken. Bij de
formatiebesprekingen kijken we of de teams passen bij de onderwijskundige opdracht waar de school voor staat. Indien nodig
worden hier interventies bij gepleegd wat mobiliteit tot gevolg kan hebben. Daarnaast heeft de bestuurder cyclisch vijfwekelijks
een gesprek met de directeur waarbij personeel en personeelsbeleid op de agenda staat. Zo proberen we te monitoren wat goed
is voor de leerkracht en goed is voor de organisatie.

Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders ingericht?
In 2020 hebben de bestuurder en Rob Benningen, beleidsmedewerker OOH, scholing gevolgd met betrekking tot strategisch
personeelsbeleid. Hierbij werd ingezoomd op de besturingsfilosofie van OOH en welk onderwijspersoneel OOH de komende jaren
nodig heeft gezien de onderwijsdoelstellingen. Dit heeft vertraging opgelopen door COVID-19 maar wordt momenteel in kaart
gebracht en in 2021 verder uitgewerkt.
In 2020 is het profiel van een OOH-leerkracht, OOH-onderwijsassistent en OOH als een aantrekkelijke vúerkg,ever uitgewerkt. Dit
naar aanleiding van een afgenomen enquëte onder alle medewerkers.
De PGMR krijgt een steeds belangrijkere rol door mee te praten over de functieprofielen en het meerjarig strategisch
personeelsbeleid en de inzet van de extra middelen zoals werkdrukverlagende middelen. Dit levert mooie verbindende
gesprekken op. Ook staat personeelsbeleid jaarlijks op de agenda met de RvT en de GMR, wat kan leiden tot verbeteringen en
beleidsaanpassingen.
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Toekomstige ontwikkeling

OOH wil gaan werken met een generieke functiematrix waarin alle functies van OOH zichtbaar zijn. Binnen deze functiematrix zal
ook ruimte toegevoegd worden aan rollen voor medewerkers. Inzichtelijk wordt dan welke taken en verantwoordelijkheden waar
belegd zíjn ín de organisatie.

2.3 Huisvesting & facilitaíre zaken

Doelen en resultaten

OOH hecht belang aan een fijne en aantrekkelíjke werkomgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. De staat van de
gebouwen is goed, al loopt er een aanvraag voor nieuwbouw voor De Velduil. Hiervoor heeft de gemeenteraad in december 2020
instemming verleend.

In april 2018 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld, dit wordt gevolgd.
In 2018 zijn met uitzondering van de locaties van OBS De Velduil alle locaties vrijwel volledig overgegaan op ledverlichting. Dit
levert voor OOH een energiebesparing op. Het is al jaren bekend dat het klimaat in de scholen niet altijd "fris" was. Kinderen
dragen nu eenmaal gemakkelijk bacteriën over in het klaslokaal. Sinds de corona crisis zijn het schoolklimaat en de ventilatie een
aandachtspunt geworden. Ze hebben plaatsgemaakt voor een nieuw fenomeen nl het CO2 gehalte en PPM waarden. Voor de
organisatie een opdracht om het klimaat in de scholen te verbeteren zodat ze voldoen aan de gestelde norm "frisse scholen'.
Daarom heeft OOH opdracht gegeven aan het installatieadviesbureau Huísman en Van Muijen om de CO2 en PPM vvaardes van
de scholen in kaart te brengen. In december 2020 is gebleken dat de waardes op De Plantage het meest urgent zijn en aanpassing
behoeven. De overheid heeft hïervoor subsidie ter beschikking gesteld, de zogenaamde SUVIS regeling. Deze is begin 2021
aangevraagd. De intentie is om deze daarna in te zetten en de situatie te optimaliseren.

l Uítgewerkte beleidsvoornemens

il OOH bestuursbureau i In 2020 zijn er geen aanpassingen gedaan, het is een aantrekkelijke representatieve werkomgeving.
r

Ridderspoor De kleutertoiletgroepen gaven stankoverlast en zijn gerenoveerd. De middelen uit de assetplanning
zijn hiervoor naar voren gehaald. Daarnaast is de directiekamer met de komst van de nieuwe
directeur opnieuw geschilderd en ingericht.

l

l

l

r

De Bijenkorf

r

l

r

De Plantage
r

De Velduil

l

Vanwege de groei van het leerlingenaantal is een extra ruimte Hecreéerd in school voor de
instroomgroep die in januari 2021 van start gegaan is. Deze ruimte bevindt zich in de centrale hal en
is nu afgescheiden middels openslaande deuren. Het is een kleine maar wel representatieve ruimte
geworden.

ï Uítgewerkte beleídsvoornemens

ï Op De Plantage zijn problemen aan het riool aangepakt.
l

De Velduil geeft onderwijs op twee locaties. Verder wordt bij de gebouwen van deze locaties alleen het
noodzakelijke onderhoud verricht. We merken door de vele dak lekkages op de locatie Egggeveld dat
dit gebouw toe is aan vervanging.

ï
l

1

Toekomstige ontwikkelingen
In december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met krediet voor nieuwbouw op de locatíe De Velduíl-Eggeveld. Dit betekent
dat er tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden voor de bovenbouw die nu op locatie Eggeveld onderwijs geniet. Dit wordt
in 2021 opgepakt.

Gemeente Houten is in 2020 gestart met een visie op meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan. In 2021 zal dit verder
geconcretïseerd worden. Voor OOH zal na De Velduil OBS De Bijenkorf binnen vijf jaar de eerste school zijn die in aanmerking
komt voor aanpassingen.

VANI UNTANTS
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COVID-19 heeft ervoor (4ezor(gd dat er aandacht is voor het binnenklimaat van de scholen. Daarnaast is vanaf 1-1-2021 de BENG-
norm de norm geworden. Beide items zullen de komende ja ren uitgewerkt moeten worden en toegepast moeten worden op onze
schoolgebouwen.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
OOH heeft duurzaamheíd hoog ín het vaandel staan. OOH stimuleert de scholen om zich te profNeren op het gebïed van
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo heeft een school het predicaat 'gezonde school", een andere het
label 'frisse school". Een school van OOH heeft zonnepanelen, een andere school doet mee met het project afvalvrije scholen.
Daarnaast zijn de scholen en het bestuursbureau voorzien van ledverlichting. OOH heeft in haar inkoopbeleid opgenomen, waar
mogelijk, lokale partners in te zetten.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar en wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen?
Al onze scholen hebben meegedaan aan de duurzaamheidsprijs Groene Keus 2020. De publieksprijs Groene Keus 2020 van het
Duu rzaar@heidsfo6ds 2020 is gevallen op het project Natuuronderwijs op de Vijfwal van OBS Ridderspoor. Het was mooi te merken
dat alle vier de scholen hïer aan deelnamen. Uiteindelijk hebben alle scholen een bijdrage ontvangen om hun groenproject te
realíseren. In 2021 zullen er bloei-proef-doe-tuinen bij De Bijenkorf Berealïseerd worden, wormenhotel bij De Plantag,e en een kas
in buurtmoestuin De Buurtklaver bij De Velduil.

Vanuit het innovatiebudget is geld beschikbaar gesteld voor een Active Floor in elke school. Op deze manier zijn kinderen
spelenderwijs in beweging en samenwerking wordt bevorderd. Het actief werken hiermee is door corona vertraagd.

Er moet nieuwbouw gerealiseerd worden voor OBS De Velduil, daarbij gekeken hoe we dit zo duurzaam mogelijk kunnen
realiseren, zowel bij het plan van eisen als bij het voorlopig ontwerp was dit een belangrijk uitgangspunt. Te denken valt aan
biobased bouwen, warmtepompen, zonnepanelen, etc. Daarnaast is naast duurzaamheid ook groen een belangrijk uitgangspunt.
Er zijn nog weinig scholen in Nederland volledig in hout gebouwd, toch is dit de ambitie van OOH om bij deze nieuwbouw.

Eind 2020 is er een onderzoek geweest naar de ventilatie/CO2 gehalte in onze scholen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat er aanpassingen nodig zijn bij De Plantage. Er is subsidie (SUVIS) aangevraagd bij de overheid en we hopen dit in schooJaar
2021-2022 te kunnen gaan aanpassen.

Het is een wens van de scholen om het afval op scholen nog verder te scheiden en daardoor het bewustzijn bij de leerlingen te
vergroten. Om dit op scholen goed te organiseren moet hiervoor de juiste afvalbakken aanwezig zijn. OOH wil dit realïseren voor
haar scholen.

2.4 Fínancieel beleíd

Doelen en resultaten

Het financieel beleid van de stichting OOH is gericht op het blijvend realiseren van de doelstellingen van het strategisch beleid, op
zowel de korte als lange termijn. OOH zoekt naar de ruimte om de visie betaalbaar te maken. De financiële middelen volgen in
dezen de visie.

OOH is financieel gezond en wil dat graag zo blíjven, maar vindt dat middelen die bedoeld zijn voor het primaire proces ook
daarvoor ingezet moeten worden. Risicoanalyse in 2018 heeft uitgewezen dat het weerstandsvermogen een bandbreedte tussen
de 15-23% zou mogen hebben. In 2018 lag het weerstandsvermogen op 25%. Het beleid is al een paar jaar om meer eigen middelen
in te zetten voor het primaire proces en het weerstandsvermogen licht te laten dalen. We hebben daarom ook in 2020 een
negatieve begroting van ingediend.

Hieronder zijn de uitgewerkte beleidsvoornemens opgenomen.

I
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iBeleidsvoornemen iBehaald?i Toelichting
Personeel is aangesteld wat meer ruimte gaf in
de organisatie en op de scholen.

l

?Personeelen
ürganisatie

l l

Dit is opgepakt met Qualiant en gerealiseerd.

l
l

l
l

i

I

l Dit is gerealiseerd. Voor directeuren en
onderwijsassistenten zijn nieuwe
functieprofielen vastgesteld. Deze zijn
toegepast in de organisatie.
Er is een specifiek OOH profiel voor leerkracht
en onderwijsassistent vastgesteld. OOH als
aantrekkelijke vverkg,ever is vanuit de
organisatie in kaart gebracht.
Inzet en aandachtspunten rond zij-instromers
zijn inzichtelijk gemaakt

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
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De scholingsgids en -aanbod is gerealïseerd.

?Echter door corona zijn een aantal workshops
doorgeschoven dan wel geannuleerd omdat
niet elke training geschikt om digitaal aan te
bieden.

%
Het bovenschools ICT meerjarenbeleidsplan is
opgesteld. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m
8 hebben nu een eigen chromebook ter
beschikking.

Er is een enquëte geweest over differentiatie
en leerlijnen. Scholing, co-teaching en werken
met leerlijnen voor 2020-2021.
Digitaal lesgeven kwam in een
stroomversnelling. Er is veel uitgewisseld en
geleerd van en met elkaar. Kwaliteitskaarten l

zijn geïntroduceerd en worden hierbij gebruikt.
Het internationaliseringsproject van De
Plantage is maar ten dele uitgevoerd. Vanwege
corona is veel doorgeschoven naar schooljaar
2C)21-2022.

Mede door corona is de uitwerking van het
plan van aanpak van de enquëte
doorgeschoven naar 2021.

W
In oktober zijn de nieuwe websites online
gegaan, maar de filmpjes worden in het
voorjaar 2021 afgerond.

l
l

l

Onderwijs en
ontwikkelingl

l
i

l
l

l
l

l
l

l
l

l

r

samenwerking, i Ontwíkkelen van een meuwe website.
omgeving en
communicatie

l

l
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OOH heeft in 2020 extra personeel benoemd
om de tekorten op de arbeidsmarkt op te

. kunnen vangen en om de leerkracht voor de
groep te zetten bíj corona/uitval dan wel
preventieve inzet.

' Scholing van medewerkers wordt vastgelegd
in het digitale personele dossier. Daarmee

, zijn de talenten/opleidingen van
medewerkers in beeld gebracht.
Het functieboek van OOH actualiseren naar
de nieuwe yoorbeeldfuncties.

Specifiek functieprofiel OOH leerkracht en
OOH als vverkgever opstellen.

Analyse van de inzet van zij-Ífütromer:+
maken.

Er is geïnvesteerd in scholing. Samen met
stichting Robijn is een breed scholingsaanbod
verzorgr3.

Beleidsvoornemen Behaald?

Hetgepersonaliseerd'lerenindegroepen5 '
tot en met 8 verder uitbreiden.

Hoe wordt gepersonaliseerd leren bij OOH
gerealiseerd?

Door corona kwam het accent te liggen op
het verzorgen van onderwijs op afstand.

De Plantage is begonnen met een
internationaliseringsproject.

Uit'werken :enquëte over gepersonaliseerd -
Ieren.

l

Beleidsvoornemen Behaald?
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l
l

l
l

l

l

Huisvesting

l
l

l-

Kernwaarden van OOH zijn bekend en g,oede
voorbeelden worden gedeeld.

In december 2020 is het krediet voor

nieuwbouw De Velduil beschikbaar gesteld
door de gemeenteraad.

In elke e-zine heeft een medewerker een

andere medewerker genomineerd op grond
van een of meerdere kernwaarden.

Samenwerkingspartners van de scholen staan
vermeld op de websites.
Het publieksverslag van 2019 was OOH maakt
zich sterk voor kwaliteitsonderwijs. Hiermee l

werd inzage gegeven in het nieuwe strategisch
beleidsplan van OOH. Dit is zowel digitaal als
op papier opgesteld.

W
Het düel is gerealiseerd. De scholen zien er
aantrekkelijk uit.
Door corona is het proces vertraagd met een
half jaar.

i
l

l

Opstellen meerjarenbegrotíng
Jaarlijks worden, conform de planning en control cyclus, de kaders vastgesteld voordat gestart wordt met de nieuwe
begrotingsronde. Dit jaar is in plaats daarvan een
kaderbrief als onderdeel van de meer)arenbe(4rotïng, opgesteld. Het onderdeel "kaderbrief' wordt vooraf besproken met de

vterkgroep financiën van de GMR en met het directeurenoverleg (diro).
Leerpunten van voorgaande begrotingsprocessen, mede aangereikt door de GM R en RvT, worden bij het opstellen van de nieuwe
begrotingsronde meegenomen.

Daarnaast wordt maandelijks de uitputting van de budgetten met het administratiekantoor besproken en worden
kwartaalrapportages opgesteld. Deze laatsten worden door de controller individueel met de directeuren besproken en
gerapporteerd aan de bestuurder. De bestuurder heeft vijfwekelijks overleg met de individuele directeuren waarin de voortgang
van gemaakte afspraken worden besproken. Eventuele verbeterpunten worden in het nieuwe begrotingsproces meegenomen.
Verantwoording aan de RvT wordt afgelegd in de managementrapportages Q 1 tot en met Q4.

Als vast onderdeel van de begroting is het formatieplan 2019-2C)20 leidend én wordt het formatieplan van 2020-2021 in de
begrotingsronde met elkaar bepaald. De ontwikkeling van de leerlingaantallen bepaalt het meerjaren formatiebeleid. De
verwachting is dat hier geen grote schommelingen in plaats vinden.

De exploitatiebegroting wordt opgesteld aan de hand van:
* Het strategisch beleidsplan van OOH;
* Het schoolplan van elke school;
* De geactualiseerde bekostigingsgegevens en het leerlingaantal op de meest recente teldatum;
* Een begroting van de loonkosten op basis van de meerjaren prognose leerlingaantallen en daaraan gekoppeld het

meerjaren formatieplan;

* De budgetuitputting over het voorafgaande jaar en het huidige jaar (tot en met het 3'- kwartaal);
* De investeringsplannen en de meerjaren onderhoudsplannen.

Het accent ligt op het opstellen van de exploitatiebegroting voor het kalenderjaar 2020, de overïge jaren worden meer indicatief
begroot. Echter daar waar zicht is op investeringen in de nabije toekomst wordt deze al in kaart gebracht.

Toekomstige ontwikkelingen

In het najaar van 2020 werd een brief van de overheid ontvangen over de bovenmatige reserves van OOH. Daarbij werd
aangegeven dat OOH moet aangeven hoe hier de komende jaren mee wordt omgegaan en hoe dit teruggebracht wordt naar
reserves binnen de kaders.

Met ingang van 2020 is bij het opstellen van de begroting voor 2021 het meerjarenbeleid leidend geworden. De
signaleringswaarde van de inspectie is gebruikt als bovengrens waarbij de ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting
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nieuwbouw De Velduil, nieuwe regelgeving rond de voorziening Groot Onderhoud en het nieuwe Integraal Huisvestingsplan van
de gemeente Houten m.b.t. renovatie op De Bijenkorfin kaart is gebracht. Vervolgens is de begroting van 2Cl21 daarop afgestemd.
De keuze is gemaakt om niet de totale bovenmatige reserve in te zetten, maar deze deels ook te gebruiken voor de hierboven
genoemde onderwerpen.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het vtetsvoorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Dit
heeft geen effect op de bekostiging van het onderwijs. Mogelijk ontvangt OOH zelfs iets meer geld. Echter door deze
vereenvoudiging valt de jaarlijkse vordering op OCW ook weg. Dit heeft wel effect op de vermogenspositie, er is sprake van een
overgangsregeling om deze vordering in vijf jaar af te boeken. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel van de
vereenvoudiging, dan treedt deze waarschijnlijk op 1 januari 2023 in.

Treasury

De regeling "belenen en beleggen' is in 2016 vernieuwd. Schoolbesturen zijn verplicht om hun treasurystatuut hierop aan te
passen. In 2019 is het treasurystatuut van OOH opnieuw aangepast aan de nieuwe regelgeving en is in mei 2019 opnieuw
vastgesteld. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in het statuut opgenomen beleid. In het
treasurystatuut van stichting OOH is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Het beleid past binnen de kaders van de
regeling beleggen en belenen 2016 voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Gestelde doelen:

* het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele condities;
* het minimaliseren van de kosten van het verkrijgen van financiële middelen;
* het optimaliseren van het rendement van eventuele tijdelijk overtollige liquide financiële middelen;
* het beheersen van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden;
* het registreren van transacties in de administratie;
* het vormen van adequate dossiers;
@ een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid;
* het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande.

Vastgestelde beleidsvoornemens:
De vermogensstructuur van OOH is gebaseerd op de "gulden financieringsregel'. Dat betekent dat vaste activa worden
gefinancierd met lang vermogen en vlottende activa met kort vermogen. OOH stelt zich zeer terughoudend op inzake leningen.
Als OOH besluit hiervan gebruik te maken, dan pas na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. Het gebruik van
derivaten is bij OOH niet toegestaan.

Uitvoering beleid in 2020
In 2020 is geen liquiditeitstekort opgetreden en voor de aankomende jaren wordt ook geen liquiditeitstekort verwacht. De
stichting heeft in 2020 geen gelden belegd. De afspraak is dat de controller maximaal 3 betaalopdrachten op een dag mag
verwerken met een maximum van vijf betaalbatches per week. Het vierogenprincipe wordt hierbij toegepast.

Vergelijking met gegevens jaar voor verslagjaar
Spreiding over drie banken betekent ook een toename van de bankkosten. t-Iier staan niet of nauwelijks rentebaten tegenover. In
2020 is duidelijk geworden dat de meeste banken een negatieve rente gaan rekenen voor saldi boven de € 250.000,-. OOH
bankiert bij de ABN AMRO (grens bedrag €50ü.00ü,-, rente -/- C).5%), SNS (grensbedrag €25ü.000,-, -/- 0.5%) en de Rabo
(grensbedrag €250.000,-, -/- 0.5%). In 2021 zal OOH bekijken wat de gevolgen zijn en het treasurybeleid aanpassen.

De SNS voldoet, in tegenstelling tot de ABN AMRO en de Rabo, niet meer aan de A- ratingseisen. Daarom maakt in 2020 00H
wederom gebruik van de overgangsregeling ex. Artikel 12 in de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Daarin wordt
aangegeven dat de regeling belenen en beleggen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010, zoals deze luidde op 30
juni 2016 van toepassing blijft op beleggingen, leningen en financiële derivaten die voor 1 juli 2ül6 zijn afgesloten.
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Looptijden van beleggen en leningen
OOH kent geen looptijden. Liquide middelen die overtollig zijn, zijn belegd bij drie verschillende banken in vrij opneembare
spaarrekeningen, te weten bij: ABN/Amro, SNS en Rabobank.

Het volledige treasurystatuut is op te vraBen via ? .

Coronacrísis

De coronacrisis heeft in 2020 een (4rote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona
heel groot geweest en is dat nog steeds. Welke keuzes heeft het bestuur moeten maken:
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*

*

*

*
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*
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Het bestuur is proactief in gesprek gegaan met de directeuren om te kijken wat de gevolgen van het overheidsbesluit
gaat betekenen voor de continuïteit van het onderwijsproces. Hierin is snel geschakeld en zijn besluiten genomen zoals
het beschikbaar stellen van de chromebooks aan alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 voor het thuisonderwijs.
Op schoolniveau zijn er afspraken gemaakt om de kinderen van ouders in de vitale beroepen op te vangen en ook de
kinderen in een kwetsbare positie. Gedurende het jaar 2020 is deze laatste groep kinderen groeiende geweest. Soms
vanuit initiatief vanuit de ouders, soms vanuit school zijn veel (kwetsbare) kinderen toch opgevangen op school.
Op schoolniveau zijn logistieke afspraken gemaakt met ouders en partij voor kinderopvang om de veiligheid voor ouders
en kinderen te kunnen waarborgen.
Op lokaal niveau zijn korte lijntjes onderhouden met gemeente, kinderopvangorganisaties, andere onderwijsorganisaties
en het sociaal team. Het doel was alle kinderen in beeld te houden. Dit is gelukt.
Voor alle medewerkers op de scholen werd geïnvesteerd in preventïeve materialen, zoals mondmaskers, spatschermen,
reinigingsmateriaal, extra schoonmaak, etc.
Er is extra personeel aangenomen omdat medewerkers preventief thuis moesten blijven en invallers voor korte termijn
waren niet beschikbaar.

Er is focus gevraagd aan leerkrachten op de hoofdvakken in het curriculum. Dit is opgepakt.
De uitvoering van het meerjarig strategisch beleidsplan heeft vertraging opgelopen. De focus is komen te liggen op de
uitvoering van het primaire proces.

Bij een corona-uitbraak op de scholen is meegedacht met de directies in plannen van aanpak en communicatie naar
derden. Hierbij waren de protocollen van de PO Raad ondersteunend. De GGD dacht met ons mee in plan van aanpak en
over het wel of niet moeten sluiten van een (of deel van een ) school.
Er is vanuit het bestuursbureau thuis gewerkt, maar wel gezorgd voor een dagelijkse bezetting.
Er is ge'ínvesteerd in aandacht voor het personeel, juist in deze bijzondere tijd (extra versnaperingen, netto uitbetaling
Dag van de Leraar, bloemetje voor de directeuren).
Bij alle geplande activiteiten (kamp, schoolreisje, feest- en studiedagen, musicals, vieringen, scholingsaanbod, etc.) is
kritisch gekeken of dit door kon gaan ja dan nee en in welke vorm.
Voor het primaire proces zijn kwaliteitskaarten zinvol en ondersteunend gebleken. Deze zijn intern uitgezet en onderling
gedeeld tussen de scholen.
Nagenoeg alle teambijeenkomsten en overleggen met de diverse gremia zijn digitaal geweest. Ook veel oudergesprekken
zijn in 202Cl digitaal geweest.

Een toelichting over de invloed van corona op het bestuur van de meerkosten als gevolg van de coronacrisis en het eventueel niet
door hebben kunnen laten gaan van geplande bezuinigingen.

*

*

*

*

Onder andere door corona is de invalpool van OOH uitgebreid met 2,4 fte. In 2021 zal dit gecorrÏgeerd moeten worden.
In november 2020 zijn extra uitgaven (personeel en materieel) door corona in beeld gebracht. De eerste kosten geven
aan een totale extra lasten van € 35.00ü,-. Echter de loonkosten lopen door tot eind juli 2021. Ook de mogelijke stijging
van de energierekening is hierin niet meegenomen.
Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen vanaf 2021 waren de 2.4 fte extra belastend. De extra middelen die de
overheid via het Nationaal Programma Onderwijs in 2021 beschikbaar stelt, geeft mogelijkheden om dit op te vangen.
Bijkomstigheid is ook dat personeel structurele kosten zijn en de middelen incidenteel.
Echter de pandemie is nog niet over en we weten nog niet waar we nog meer voor komen te staan.
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Allocatie van middelen

De beschikbare middelen worden na de leerlingentelling van 1 oktober op BRIN-nummer bepaald. OOH kiest ervoor de
Iumpsumgedachte zoveel mogelijk uit te dragen om elke school maatwerk te kunnen geven en niet af te rekenen op
leerlingaantallen, leeftijd van medewerkers of de leeftijd en kwaliteit van de gebouwen. Dit betekent dat alle middelen op
bestuursniveau binnenkomen en vervolg,ens volgens de in het diro afgesproken allocatie worden verdeeld over dïverse
kostenplaatsen. OOH hanteert bij de allocatie sinds enige jaren een allocatiemodel met de volgende kostenplaatsen: Bestuur en
Beheer, Gezamenlijke Activiteiten en de kostenplaats van de afzonderlijke scholen.

In 2019 heeft OOH een nieuwe strategisch beleidsplan ontwikkeld dat in het najaar van 2019 is vastgesteld. In het nieuwe plan
wordt gewerkt met verkennende vragen, die verdeeld over meerdere jaarplannen worden uitgewerkt.

Bestuur en Beheer

In deze kostenplaats zitten alle algemene kosten die nodig zijn om het werk op het bestuursbureau mogelijk te maken. Te denken
valt aan de salariskosten van de medevterkers van het bestuursbureau, de huisvestingslasten, maar ook de contributies aan de PO
Raad, de VOS/ABB, de accountantskosten, de verzekeringen, etc. vallen hieronder. Naast de kosten die rechtstreeks onder het
bestuursbureau vallen, zit hïer de portefeuille kosten voor een directeur in. Twee directeuren en een intern begeleider hebben
namelijk een schooloverstíjgende portefeuille: Kwaliteitszorg, ICT en PR & Marketing. Het bestuursbureau beheert de overïge
portefeuilles Personeel, Huisvesting, AVG, Financiën, Leerlingenadministratie. De portefeuille Passend Onderwijs wordt sinds
augustus 2020 op schoolniveau ingevuld.

Gezamenlijke Activiteiten

Op basis van het strategisch beleid en overige schooloverstijgende (innovatieve) projecten wordt het budget voor de kostenpla ats
Gezamenlijke Activiteiten in overleg met het diro ingericht. Ook worden hieruit de kosten voor de Arbo, scholing en de
basisvoorziening ICT met elkaar betaald. Een aantal medewerkers valt direct onder de kostenplaats Gezamenlijke Activiteiten. Het
betreft dan overkoepelende medewerkers die niet in het schoolformatiebudget worden meegerekend. Hieronder vallen de
school-ict'ers met O,1 fte, - de grootste scholen (De Plantage en De Velduil) met O,2 fte- en daarnaast de diverse conciërges.
Verder zijn er middelen voor Passend Onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband Profi Pendi. Hiervan wordt via deze
kostenplaats de SOVA-coach met O,2 fte, twee leerkrachten voor de verrijkingsklas met elk O.2 fte bekostigd. Daarnaast worden
bij de Gezamenlijke Activiteiten de salarislasten van álle overige medewerkers ondergebracht. Een school krijgt wel een
formatiebudget om zijn school in te richten, maar wordt niet afgerekend op de salarislasten die soms onevenredig op een
schoolbudget kunnen drukken. Tot slot is er vanuit de overheid ook geld per school beschikbaar gesteld voor het verlagen van de
werkdruk. Inzet van deze middelen valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Scholen hebben voor het grootste deel
gekozen om hier personeel voor in te zetten. Deze salariskosten lopen ook via de kostenpost Gezamenlijke Activiteiten. De
verantwoording gebeurt op schoolniveau in een formatietool "plan van aanpak werkdrukverlagende middelen".

Scholen

Op schoolniveau wordt het strategisch beleid uitgewerkt in het eigen schoolbeleid. Elke school werkt met een meerjaren
schoolbeleid en een uitgewerkt jaarplan. Hierin bepaalt de schoolleider het eigen beleid en geeft aan welke middelen daarvoor
nodig zijn. Deze worden in het allocatiemodel aan de kostenplaats scholen toegerekend. Naast de investeringen op basis van het
schoolplan worden op schoolniveau ook de schooleigen kosten betaald. Te denken valt aan de overige personele kosten zoals
nascholing, huisvestingskosten zoals energ3e en schoonmaak, en de administratieve beheerslasten.

Hoe heeft de besluitvorming over de allocatie van middelen binnen het schoolbestuur plaatsgevonden?
Als start is een risicoanalyse opgesteld, die daarna gedeeld wordt met de directeuren en aangevuld wordt met de actuele
Ieerlingaantallen en prognoses voor de komende jaren. Vanuit het strategisch beleidsplan wordt gekeken welke middelen
daarvoor nodíg zijn om tot realisatie te komen. Daarna wordt een concept meerjarenbegroting opgesteld en neergelegd bij de
RvT. Nadat er goedkeuring verkregen is, gaat deze voor advies naar de GMR en de directeuren nemen de schoolbegroting mee
naar de eigen MR.

Welke middelen zijn aan de scholen verstrekt, welke middelen worden bovenschools op het niveau van het bestuur ingezet (denk
aan inkoop, IT, administratie, communicatie of professionalisering) en wat zijn de kosten van het bestuurlijk apparaat?
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Elke kostenplaats zoals in het bovenstaande bij de allocatie van middelen werkt met een jaarlijkse exploitatiebegroting. De kaders
hïervoor zijn:

* Het leerlingenaantal. Startpunt van de begroting is het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 en de leerlingenprognose van
het jaar 2020. Daarnaast wordt ook het meerjarenperspectief meegenomen en in kaart gebracht.
OOH hanteert een risicoanalyse waarbij het weerstandsvermogen in meerjarenperspectief tussen de 15-23% is om zo
alle onvoorziene risico"s op te kunnen vangen. In 2020 is de risicoanalyse aangescherpt en gekapitaliseerd.
De middelen moeten voldoende zijn om de realisatie van de gestelde doelen mogelijk te maken. Hierbij staat het primaire
proces centraal. Dat wil zeggen zowel de zorg voor de leerlingen als ook de voortgang en kwaliteit van het onderwijs zijn
de uitgangspunten.

Uitgangspunt voor de toekenning van de formatie is een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen, bij het
Piramideonderwijs wordt gerekend met een groepsgrootte van 20 leerlingen vanwege de zorgzwaarte.
In de meerjarenbegroting zit de basis voor het formatieplan voor het nieuwe schooJaar. Toekenning gebeurt op basis
van aanwezige en, reeds in het najaar bekende ingeschreven leerlingen per volgende schooljaar. In 2020 zijn de MR'en
van de afzonderlijke scholen betrokken bij het in kaart brengen van het meerjarenperspectief. In maart van het nieuwe
kalenderjaar wordt dit leerlingenaantal herijkt en indien nodig wordt de formatietoekenning aangepast.
Op basis van de leerlingprognoses voor de daaropvolgende jaren wordt het meerjarenformatieplan opgesteld. Bij het
bepalen van de prognoses wordt uitgegaan van de prognoses van de directeuren. Ter onderbouwing en vergelijking
worden de prognoses van de gemeente en die van het landelijke scenariomodel PO meegenomen.
De fusieschool kent nog een extra toekenning van formatie, zoals is opgenomen in de FER1.
De middelen die het Rijk achteraf ter beschikking stelt (herziening en definitieve beschikkingen personele bekostiging) is
vooraf ingeschat door de PO Raad en de vakbonden en ingezet voor de loonafspraken, zowel aan de baten als aan de
lastenkant.

In de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt rekening gehouden met een schouw van minimaal 30 jaar. Op dit
moment wordt nog gewerkt met een egalisatiemethode om de jaarlijkse dotatie uit te rekenen. Alle komende kosten van
de scholen worden opgeteld en door een jaarlijkse dotatie van eenzelfde bedrag wordt de voorziening op peil gehouden
om het onderhoud te kunnen blijven betalen. In het najaar 2019 is besloten door de overheid en de Raad voor de
Verslaggeving dat deze methode in 2020 nog gehanteerd mag worden. Vastgesteld is dat er in 2023 overgestapt gaat
worden naar een componentenmethode waarbij het afschrijvingstermijn van een onderhoudsdeel bepalend is voor
hoeveel geld er in de voorziening moet zitten.
De begrotingen zijn taakstellend van karakter. Bestedingen moeten leiden tot het g,ewenste doel/resultaat. Afwijkingen
zijn mogelijk, maar alleen met voorafgaande instemming van de directeur/bestuurder.
Op langere termijn is er sprake van een sluitende begroting op school- en stichtingsniveau, waarbij rekening gehouden
wordt met de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen zoals de inspectie die hanteert. Bij overschrijdingen op
korte termijn zijn de financiële kengetallen (kort en lange termijn) doorslaggevend. De bandbreedte voor het
weerstandsvermogen van OOH ligt tussen de 15-23%.
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Wat zijn de kosten van het bestuurlijk apparaat?
In gezamenlijkheid is er in 2020 een strategische herverdeling van taken gemaakt. Twee directeuren hebben een bovenschoolse
portefeuille die uit de kostenplaats bestuur en beheer betaald wordt. De overige twee directeuren zijn in verband met hun
(aanstaande) opleiding vrijgesteld van een bovenschoolse portefeuille. Ook de kosten voor het administratiekantoor,
verzekeringen, RvT, etc. worden via deze kostenplaats betaald.

l

5
Subtotaal personeelslasten

Afschrijving inventaris en apparatuur
Afschrijving meubilair
Afschrijving ict

Subtotaal afschrijvingen

Lonen en salarissen

Herverdeling baten
2ü20 l

ff

realísatíe

514.089

514.089

297.695

297.695

921

1.779

1.187

3.886

1 FER: fusie effecten rapportage: Fusierapport Klavertje Vier en De Brug 20181207 def.
31

514.089

514.089

299.922

299.922

916

1.932

1.169

a
3VANREE ' ä ühÏúíyÏs



Huur l 21.000 l
Energie
Schoonmaakkosten

Overïge huisvestingskosten
Subtotaal huisvestingslasten

Inhuur externe expertise
Kosten administratiekantoor

Kosten accountant

Representatiekosten
Kosten GMR

Onkostenvergoeding RvT en Bestuur
Kantoorbenodigdheden
Contributies

Verzekeringen algemeen
ICT overige lasten
Bankkosten

Subtotaal overige instellingslasten l
Totale lasten l

resul'föa-t l 0 il

21.010

8.253

3.205

254

32.723

1-1.923
65.741

15.856

21.227

1.513 -
17.594

4.045

19.089

9.557

16.968

1.612

185.126

519.430

-5.341

Onderwijsachterstandenmiddelen
In 2019 is gemeente Houten er op achteruitgegaan vanwege herverdeling van onderwijsachterstandenmiddelen. Er is gewerkt
aan een aanbod WE (vroeg- en voorschoolse educatie). Voor OOH zijn er enkele leerlingen van OBS De Velduil die in aanmerking
komen voor extra begeleiding. Er is vanuit de onderwijsachterstandenmiddelen geen geld toegekend.

Hoe heeft de besluitvorming over deze verdeling van de OAB-middelen plaatsgevonden?
De besluitvorming ligt op gemeentelijk niveau en OOH heeft daar geen rechtstreekse invloed op. OOH maakt wel deel uit van het
strategisch beraad jeugd (SJB). De keuze die de gemeente gemaakt heeft is investeren in het jonge kind van 2-4 jaar om op deze
manier met extra ondersteuning goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen een dagdeel extra naar
peuteropvang met subsidie van de gemeente.

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact.
* COVID-19 heeft gezorgd voor een ontregeling van het primaire proces. Dit heeft veel (;4evraaBd van de flexibiliteit van onze

medewerkers. Dit is verder toegelicht bij het onderwerp corona in dit verslag en bij de realisatie van diverse beleidsterreinen.
Nieuwkomers op de OOH-scholen. Ook in 2020 werden nieuwkomers op onze scholen opgevangen. Mede door thuis- en
afstandsonderwijs was het lastig deze groep te bereiken. Het merendeel is door ons als kwetsbare leerling benaderd en
daarmee ook op school opgevangen.
Gemeente Houten: In december heeft de gemeente ingestemd met een krediet voor de nieuwbouw van de locatie Eggeveld
4-6 (OBS De Velduil). Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de bestuurder ingesproken bij de rondetafelgesprekken
gemeente Houten.

Beeldvorming onderwijs in samenleving. Het primair onderwijs is in 2020 regelmatig in de pers gekomen. Maatschappelijk is
de impact van het sluiten van scholen door corona voelbaar geweest. Om thuiswerken te stimuleren werd in maart en
december het politiek besluit genomen om de basisscholen te sluiten. Dit terwij de gevolgen van corona en het
besmettingsgevaar voor jonge kinderen gering leken te zijn. Dit zorgde wel voor onrust onder medewerkers met betrekking
tot hun eigen veiligheid en gezondheid.

*

*

*

2.5 Risico's en risicobeheersíng

Intern rísicobeheersíngssysteem
Risicobeheersings- en controlesysteem
In oktober 2020 heeft OOH een uitgebreide risico-inventarisatie gemaakt. De reden hÏervoor was dat het huidige model in onze
ogen aanscherping vroeg. Er was behoefte aan het kapitaliseren van de risico's. Er is uitgegaan van bestaande risico's en er is een
percentage aan gekoppeld met betrekking tot de kans en impact van dit risico. Dit heeft geleid tot een netto afgerond bedrag.
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Daarnaast zijn de beheersmaatregelen aangegeven en er is een toelichting bij geschreven. Bij dit proces is een afvaardiging vanuit
het diro en de werkg,roep financiën van de GMR betrokken geweest. De RvT íS achteraf geïnformeerd. Naast het gekapitaliseerde
risico is een buffer boven de kritieke grens bepaald. De totale buffer eigen vermogen voor opvang risico's bedraagt €500.000,-.

Met risico's kun je verschillend omgaan, afhankelijk van de impact van het risico. Je kunt een risico accepteren, afdekken,
beheersen, vermijden of een voorziening/reserve treffen. De opbrengst van de risicoanalyse is, dat er minder verrassingen zijn,
schade zoveel mogelijk beperkt blijft en de focus komt te líggen op de kwaliteit en professionaliteit. Een van de
beheersmaatregelen om risico's te beperken is het hanteren van een planning en control cyclus.

Planning en control

OOH werkt op meerdere niveaus met een planning en control cyclus. De bestuurder werkt met een bestuurlijke agenda (Sturen
op onderwijskwaliteit) waarin alle overlegmomenten met alle verantwoordelijken voor zowel de interne als externe
verantwoording met de bespreekpunten zijn vastgelegd. De scholen werken met een eigen planning en control cyclus.
Op OOH-níveau wordt gebruik gemaakt van onderstaande planningsinstrumenten:

* exploitatiebegroting op bovenschools, schoolniveau en stichtingsniveau
* meerjarenbegroting op bovenschools, schoolniveau en stichtingsniveau
* huisvestings-/onderhouds- meerjarenbegroting
* ICT /investering meerjarenbegroting
* Iiquiditeitsbegroting in samenhang met investeringsbegroting

Daarbij behorende de onderstaande beheersingsinstrumenten:
* risico-inventarisatie

@ tussentijdse exploitatieoverzichten per school
* tussentijdse exploitatieoverzichten bestuursniveau
* tussentijdse mariagementrapportage per kwartaal met analyse van verschillen begroting - exploitatie
* jaarrekening en jaarverslag op stichtingsniveau

OOH is zich bewust van de financiële, strategische en operationele risico"s die kunnen voortkomen uit externe ontwikkelingen,
maar ook vanuit de eigen bedrijfsvoering. Vanaf kalenderjaar 2019 werkt de stichting met een controller. Sinds 2014 zijn de
onderdelen van de administratieve organisatie (HRM, Financiën, Secretariaat en Huisvesting) vastgelegd. Uitwerking van het
onderdeel inkoopbeleid is geactualiseerd in 2020. Hiermee is de transparantie over de bedrijfsvoering g,egeven en zijn externen
in staat om de bedrijfsvoering over te nemen. Bij het opstellen van de begroting wordt gewerkt met een opgestelde kaderbrief,
waarin duidelijk het doel staat aangegeven met de kaders van waaruit wordt begroot. Voordat daadwerkelijk met begroten
begonnen wordt, heeft de directeur-bestuurder met de controller, afvaardiging van diro en GMR een risico-inventarisatie
gemaakt. De benoemde risico's die zijn in te schatten zijn in de begroting meegenomen. Hierbij valt vooral te denken aan
bijvoorbeeld het verzekeren tegen datalekken op het gebied van de ICT, de scholing van personeel op het gebied van de AVG, etc.
We werken met het monitoringssysteem Ultimview en Cogix van Qualiant als controlesysteem. Daarnaast zijn er cyclische
gesprekken tussen de contactpersoon financiën van Qualiant en controller van OOH. Hierbij wordt de realisatie van de exploitatie
en de kolommenbalans besproken. Op personeelsgebied wordt cyclisch de formatie-inzet en de standenregisters uit het
administratiesysteem HR2Day gecontroleerd.

Elke vergadering van de Raad van Toezicht staat de early warning op de agenda. Hierbij wordt door de bestuurder aangegeven
welke onderwerpen of zaken spelen, waar risico's aan verbonden zijn. Het betreft de volgende onderwerpen waar verantwoording
over wordt afgelegd :

early warningset:
* ongunstige ontwikkelingen liquiditeit (<0,75)
* substantiële afwijkingen van begroting (>15%)
ë binnengekomen klachten
* (arbeids-)conflicten
* aansprakelijkheidsstellingen
* publiciteit (negatieve) omtrent organisatie
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*

*

bijzondere projectontwikkelingen
datalekken

Het weerstandsvermogen is een algemene buffer die altijd aanwezig moet zijn, ongeacht welke specifieke risico's aanwezig zijn.
De inschatting van de risico's laat een percentage van €500.000,-. zien. De inschatting van de risico's blijft subjectief. Daarom is
het goed om aan de bovengrens rekening te houden met de signaleringswaarde van de inspectie en voor de ondergrens het
vteerstandsvermogen van 15% te hanteren. van 15-23%. Per 31-12-2020 is het weerstandsvermogen gedaald naar 21%.

Belangríjkste risico's en onzekerheden
OOH onderscheidt bij het bepalen van de risico's de volgende categorieën:

*

*

@

*

*

í+

*

Organisatie en bedrijfsvoering

Ontwikkeling aantal leerlingen
Inkomsten Profi Pendi

Onderwijsinhoudelijk
Personeel

Huisvesting en onderhoud
ICT

Oeze risico's zijn uitgewerkt in het document Risicomanagement OOH en op te vrag,en via info@oo-h.nl. Daarin staat ook verwerkt
de passende beheersmaatregelen die (3etroffen om aan deze risico's en onzekerheden het hoofd te bieden. Zoals eerder gezegd,
zijn al deze maatregelen gekapitaliseerd en is er aan dit budget nog een extra buffer toegevoegd.

3. Verantwoording van de financiën

3.1 0ntwikkelíngen in meerjaríg perspectíef
Leerlíngen

Aantal leerlingen 1280

ï
l 1270

ï
l 1263

ï
ï 1269

ï
r 1247

1
l

Binnen de OOH-scholen vindt een verschuiving plaats. Aan de jarenlange groei op De Plantage is nu een einde gekomen. Hoewel
de instroom van de 4-jarigen nog steeds prima is te noemen, verdwijnen er nu grote groepen 8 van de school waardoor het totaal
toch terugloopt. Ook Ridderspoor verwacht nog wat verder terug te gaan in leerlingaantal en zal naar verwachting stabiliseren
rond de 225 leerlingen. De Bijenkorf laat al in 202ü een stijging van het aantal leerlingen zien, met het oog op de plannen voor
een nieuwe woonwijk in Houten Noomwest verwacht de directeur een verdere toename van het leerlingaantal. Dit is echter nog
niet zeker, toch denken we dat de totaal prognose leerlingaantallen voor OOH passend is. Mogelijk verschuift het op schoolniveau.
Daarnaast wordt actief gewerkt aan PR & Marketing voor de OOH scholen.
FTE

Bestuur / management

Onderwijzend personeel

r Ondersteunend personeel

r Totaal

r
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In het overzicht is zichtbaar wat het effect van terugloop van het aantal leerlingen betekent voor het aantal fte's in de organisatie.
Begin 2021 is er vanuit de overheid het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd wat extra middelen beschikbaar stelt voor
de komende twee jaar. Het gaat hïer om incidentele middelen. De uitdaging voor het bestuur is om te zorgen dat er geen
verplichtingen voor de langere termijn aangegaan worden. Het natuurlijk verloop vveg,ens het bereiken van de pensioenleeftijd
kan wel meegewogen worden mits de reguliere formatie daarmee niet overschreden wordt.

Leeftijdscohorten per 31-12-2020

Aangezien er 20 mensen (15%) 60+ zijn, zal de focus bij krimp vooral liggen op het gesprek met deze medevverkers. Hoe lang willen
zij nog werken, hoe ziet hun loopbaan eruit?

T
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leeÏijdsgroep aantal medewerkers

20-29 16

30-39 40

40-49 32

50-59 22

60-69 20
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten

l
I l lI

BATEN

Rijksbíjdíagen

OverÏge overheidsbjdragen
en subsidies

Overige baten

ÏOTAAI BATEN

LASTEN

Personeelslasten

Afschrijvingen

r Huisvestingslasten

Overïge lasten

ÏOTAAL LASTEN

SALDO

Saldo baten en lasten

Saldo financiële baten en

lasten

í

l
7.311.541

21.777

187.709

7.521.027

7.30ü.958

21.777 l
1S7.437 l

7.480.172

7.467.547 l 7.393.845 l 7.398.022

22.082

158.498

7.648.127

23.549

ïos.ïzg

7.525.523

o

95.087

7.493.1ü9

7.427.141

o

95.087

7.522.228

5.819.201'Í
174.658 Í
€
933.450 l

7.511.847

9.180

g.iso

ff
€
619.876 I
835.652 l

7.8ü8.840 l
-328.668

-328.668

ff6.Ol6.07ü 5.822.761

186.350I-ffl
543.916 l s'nW
szo:5 839.131 812.355

7.837.629 i 7.624.369 i 7.631j)89
-189.502 -97.646 : -137.980

-189.502 -97.646 l -137.980
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5.846.294

218.536 l

511.246 1
8ü3.145 l

7.379.221

143.0ü7

143.0ü7

-1.200

141.807 l

166.589

305

1.061

167.955

ff
-12.107 I
€
-14.758

28.789

139.166

-134 l

139.o32

156.0ü6
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-29.211
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11.692 l

-40.622 1
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Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar 2020 en de begroting.
Aan de batenkant ís de grootste toename bij de Rijksbijdragen, dit kwam vooral doordat de definitieve beschikking uiteindelijk
nog eens O.115% hoger uitviel dan waar bij de begroting rekening werd gehouden. Ook is er door de overheid een extra impuls
gegeven vanuit de LOWAN gelden voor vreemdelingen. Ook het budget voor de werkdrukverlagende middelen werd middels een
kasschuif verder verhoogd en was er meer subsidie voor zij-instroom aangevraagd dan oorspronkelijk begroot.

Aan de lastenkant zijn vooral bij de personele lasten en de huisvestingslasten grote afwijkingen te zien. De personele salarislasten
zijn toegenomen met ongeveer €125.000,-. Dit heeft 4 oorzaken: extra eindejaarsuitkering als gevolg van de ophoging definitieve
beschikking (zie opmerking baten), uitbreiding van de invalpool vanwege langdurig zieken en de coronacrisis, netto uitbetaling
van de Dag van de Leraar als hart onder de riem voor al het harde werk en het moeten aanhouden van een voorzíening voor een
zieke ex-medewerker. De huisvestinglasten waren juist ongeveer € 75.000,- lager. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de
dotatie voor het groot onderhoud naar beneden is bijgesteld. Eerst met € 70.000,- vanwege de op handen zijnde nieuwbouw voor
De Velduil, maar later ook nog met € 15.000,- vanvtege renovatieplannen voor de Bijenkorf, die in het Integraal Huisvestingsplan
van de gemeente tussen nu en vijf jaar opgepakt gaat worden. Bij de jaarlijkse huisvestingslasten was er een geringe toename
vanwege onvoorziene extra uitgaven.

Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het 202C) en het resultaat in 2019?

De belangrijkste verschillen aan de batenkant zijn: de hierboven genoemde verhoging van de beschikking van de overheid, de
verhoging van de definitieve beschikking 2019-2020 met de verhoging van de LOWAN gelden, de hog,ere werkdrukverlagende
middelen, maar ook het hogere leerlingaantal (1280 tegen 1259 begroot) waardoor er meer bekostigd werd en waar door de extra
groei gedurende het jaar er aanspraak gemaakt kon worden op een groeiregeling van ongeveer € 100.000,- .
De verhoging aan de lastenkant wordt vooral zichtbaar aan de personeelslasten. Dat heeft alles te maken met de salarisverhoging
per januari, de eenmalige uitkering in februari, de uitbreiding van de invalpool in september en oktober, de uitkering Dag van de
Leraar in oktober en de verhoging van de eindejaarsuitkering in december.
Bij de huisvestingslasten bij de schoonmaakkosten is in 2020 een besparing van ongeveer €40.000,- bereikt. De grootste besparing
hiervan is het gevolg van het aanbesteden van de schoonmaak. Het verschil van € 100.000,- lager bij de overige lasten komt o.a.
door de aanbesteding van de kopieermachines, minder kosten aan administratiekantoor en deskundigenadvies en minder
uitgaven aan overÏge instellingslasten. In 2019 was bijvoorbeeld ook een afkoopsom betaald aan Ricoh, de OR van De Velduil viel
in 2019 nog geheel onder de stichting, maar is in schooJaar 2020-2021 een zelfstandige vereniging geworden waardoor er in de
realisatie daaraan minder geld vverd uitgegeven.

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegrotïng.
Ondanks de (4erÏng,e terugloop in leerlingaantal in 2021 stíjgt de Rijksbijdrage de komende jaren wel. Dit heeft deels te maken met
de systematiek T-1, de oktobertelling van 2020 bepaalt de personele bekostiging voor 5/12" deel van 2021 enz. Maar ook de
Ieeftijd van de leerkrachten speelt hÏer een rol. De zogenoemde Gewogen Gemiddeld Leeftijd (GGL), deze stijgt met de leeftijd
van de medevverkers. Dit om de jaarlijkse salarisperiodieken in augustus te kunnen blijven betalen.
De personeelslasten zijn in 2021 nog relatief hoog ten opzichte van de jaren erna. Dit heeft als oorzaak dat de teruggang in
Ieerlingen en daarmee in formatie pas ingaat in het nieuwe schooljaar en dus voor 5/12F deel meespeelt.
In 2022 is de investering in meubilair voor Ridderspoor en De Velduíl zichtbaar door de verhoging in afschrijvingslasten. Ook de
huisvestingslasten nemen in 2022 toe, dit heeft te maken met de eigen bijdrage van OOH bij de (ver)nieuwbouw van De Velduil.
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Balans ín meerjarig perspectíef (x 1.000)

?l

De belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het eigen vermogen nam af vanwege het negatieve resultaat met € 194.000,-. De voorzieningen nemen wel toe met €41.000,-.
Dit heeft te maken met de onttrekking ( geplande uitgaven) vanuit de voorziening. Die lagen in 2020 lager dan de dotatie,
waardoor de totale voorziening stijgt.

De (toekomstige) belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans.
In de MJB 2021-2024 is uitgegaan van de betrekking van De Velduil in het nieuwe gebouw bij aanvang van het schooJaar 2022-
2023. In de balans is dit terug te zien in de toename van de vaste activa (aanschaf nieuw meubilair). De toename van de voorziening
Ioopt nog op tot aan 2023. In dat jaar worden grote onderhoudsuitgaven verwacht voor De Plantage en Ridderspoor. Voor de
aanschaf voor De Velduil en voor de onderhoudsuitgaven Plantage en Ridderspoor worden de liquide middelen ingezet. Dat is
terug te zien in bovenstaande meerjareri balans.

De belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering.
De belangrijkste investeringen en ontwikkelingen zijn de komende jaren:

ë Aanschaf ventilatie via SUVIS subsidie

Kosten huisvesting De Velduil en toekomstig na 2023 De Bijenkorf
Kosten groot onderhoud De Plantage en Ridderspoor

*

*
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De aanschaf ventilatie zal worden geactiveerd en over 20 jaar worden afgeschreven, evenals een deel van de huisvestingskosten
voor De Velduil (meubilair en mogelijk zonnepanelen). Voor de aanschaf zijn voldoende liquide middelen beschikbaar. Dit geldt
ook voor de uitgaven kosten groot onderhoud van De Plantage en Ridderspoor.

3.3 Financíële positie
Kengetallen

Solvabiliteit 2 79,93 76,67 77,34 76,78

w
75,91 % Ondergrens: < 0,3

Weerstandsvermogen 0,24 0,21 0.20 o.is 0.20 i Ondergrens: < 0,05

Liquiditeit 3,75 3,20 3,24 2,93 2,90 I Ondergrens: < 0,75

Rentabiliteit o,io -2,48 -1,31 -1,86 1,89 l Afhankelijk van de
financiële positie

Reservepositie (o.b.v.
signaleringswaarde OCW)

n.v.t.

..-..l

1,22 1,11 C),91 1,07 Bovengrens: >1

Toelichting op de financiële positie aan de hand van bovenstaande kengetallen en signaleringswaarden.
OOH is een gezonde organisatie. Onze solvabiliteit en liquiditeit is hoog. We zijn daarmee in staat om aan onze lange en onze
kortlopende verplichtingen voldoen. OOH hanteerde tot aan 2021 een gewenste bandbreedte van 15-23% aan
weerstandsvermogen. Met de komst van het nieuwe kengetal van OCW, de signaleringswaarde "mogelijk bovenmatig eigen
vermogen' blijkt dat we m.u.v. het jaar 2022 boven de signaleringswaarde uitkomen.

Welke keuzes maakt het bestuur om de financiële positie op het gewenste niveau te brengen of te houden? En hoe heeft het
gesprek hierover met het intern toezicht en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad plaatsgevonden?
De bestuurder is in samenwerking met de GMR overgegaan tot een gekapitaliseerde risicoanalyse, waarin per categorie de
mogelijke risico"s, en de kans x impact het netto bedrag bepaalden. Daarbij is nog een extra risicobuffer toegevoegd omdat
sommige rísico's echt niet in te schatten zijn, zoals in het afgelopen jaar de ontstane coronacrisis. Deze risicoanalyse is een
dynamisch document, waarbij sommige risico"s inmiddels in te schatten zijn en kunnen worden overgeheveld naar de begroting,
andere risico's moeten mogelijk worden toegevoegd. OOH werkt ernaar toe om de risico's zoveel mogelijk in beeld te krijgen en
te kunnen begroten, waardoor de hoogte van de buffer af zou kunnen nemen.
De signaleringswaarde van het bovenmatig vermogen is de komende jaren bciven 1. OOH heeft er bij het maken van de
meerjarenbegroting 2021-2024 voor gekozen om niet direct de gehele overwaarde in te zetten in de begroting van 2021. Dit heeft
te maken met het feit dat we de komende jaren nog g,rote investeringen voor ogen hebben die van invloed zijn op ons eigen
vermogen. Op de korte en middellange termijn het aanpakken met behulp van de SUVIS regeling van de ventilatie op De Plantage,
en realiseren van de nieuwbouw van De Velduil. Op de langere termijn de renovatíe/vernieuwbouwíng van De Bijenkorf maar ook
de vereenvoudiging van de bekostiging die in of na 2023 gaat plaatsvinden waarbij de vordering OCW (mogelijk over een periode
van vijf jaar) afgebouwd moet worden.

De signaleringswaarde en het mogelijk bovenmatige eigen vermogen is onderdeel geweest van de begrotingsgesprekken met de
GMR en de RvT en is ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.
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Bijdrage zakelijke jaarverslag OOH - RvT

In 2Cl20 werd OOH in de kernwaarden aardig op de proef gesteld. Hoe ben je verbonden, als je als bestuursbureau, als directieteam
en als leerling grote delen van het jaar vanuit thuis werkt en online contact hebt of onderwijs verzorgt en krijgt. Hoe ben je
optimistisch, als je van dichtbij ziet hoe kwetsbaar de gezondheid is van velen in de maatschappij en hüeveel impact dit Coro najaar
heeft op de ontwikkeling én het plezier van velen? Hoe ben je toekomstgericht aan het ondernemen, terwijl de dagelijkse
operationele aansturing dit jaar alle aandacht woeH. Hoe geef je invulling aan het begrip lef, waar kan je wel lef tonen en waar
past beheersmatig gedrag in dit bijzondere jaar.

De RvT heeft ook in 2020 met de bestuurder ruim gesproken over de jaarrekening en de begroting, en deze ook goedgekeurd. In
een financieel gezonde organisatie is dat geen moeilijk g,esprek. Toch hebben we als RvT met de bestuurder ook veel over
mogelijke risico's in zowel de inhoudelijke als financiële sturing en realisatie gesproken. Op basis van de bestuurlijke informatie
die daarvoor voorhanden is, gekoppeld aan de kaders die hïervoor leidend zijn. Maar ook over het verhaal daarachter, over de
Iange termijn visie die bij OOH centraal staat, en waarom je welke keuzes wilt maken. Gekoppeld aan de gewenste bezetting
(kwantiteit en kwaliteit) voor de klas, gekoppeld aan de visie op onderwijs en het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs, en gekoppeld aan de positie van OOH binnen het speelveld van onderwijsaanbieders in Houten. Belangrijk voor de RvT
was ook in gesprek te zijn met de bestuurder over welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en ingezet werden als de
geïnventariseerde risico's zich ook daadwerkelijk voordoen. Een volwassen gesprek, passend bij een gezonde en ambitieuze OOH
organisatie.

Belangrijk in 2020 was het begrip transparantie. 2020 was ook voor de RvT- bestuurder relatie geen ' gewoon' jaar. De continuïteit
en bedrijfszekerheid van het primaire proces ( gewoon elke dag weer goed onderwijs verzorgen), heeft fors onder druk gestaan.
Hoe organiseer je dat in de combinatie tussen thuisonderwijs, opvangonderwijs en regulier onderwijs. Hoe zorg je voor een ARBO
veilig werkklimaat, vvarineer er zoveel mogelijke gezondheidsrisico's een rol spelen. Hoe geef je uitvoering aan de opgestelde
protocollen, wanneer er sprake is van één, meerdere of vele besmettingen. Transparantie over wat kan, wat niet, onder welke
voorvvaarr3en tussen bestuurder, directie, kinderen , ouders én RvT was van g,root belang.
Transparantie was ook een belangrijk begrip in relatie tot de gemaakte keuzes in de begroting, in de effecten van reguliere
ontwikkelingen op de realisatie, en over de specifieke Corona ontwikkelingen op de realisatie. De RvT heeft hïer open en alert met
de bestuurder over gesproken, viaardoor OOH ook financieel in control bleef.

Open en alert het gesprek voeren tussen RvT en bestuurder typeert zeer de samenwerking. Tegelijkertijd heeft de RvT vanuit haar
werkgeversrol met de bestuurder ook in SMART termen de scherpte gezocht. Zowel, zoals beschreven, door scherp de toepassing
van ruimte en kaders te monitoren ( ook onderdeel van de door RvT in opdracht uitgezette jaarlijkse accountantscontrole ) maa r
ook door in te zoomen op de resultaatafspraken van OOH in 2020.

Dat 2020 ook voor de RvT geen regulier jaar was, was in alle opzichten VOELbaar. Flexibiliteit, transparantie en alertheid van
eenieder, in elke rol heeft ervoor gezorgd dat OOH sterk staat en vol overtuiging en ambitie vooruit blijft kijken!

Namens de RvT

Wouter Smit

Voorzïtter
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Stichting Openbaar Onderwíjs te Houten

1 KENGETALLEN

Met betrekking tot de rentabiliteit, kapitalisatiefactor, liquiditeit, huisvestingsratio, weerstandsvermogen en
solvabiliteit vermelden wij onderstaand de kengetallen:

2020 2oí g
Aanbeveling commissie Indicatoren risicoanalyse

Don: onderwijsinspectie

Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Solvabiliteit

-/-2,49
4011

3,20
o,oï
0,21

76,67

o,io
41,60

3,75
0,08
0,24

79,93

Bovengrens van 5%
Tussen 35 - 60o/o

Tussen O,5 en 1 ,5
>o,í

< 0,05
Ondergrens van 30%

Bovengrens van 5%
Bovengrens 35 - 60%

Laatste 3 jaar negatief
>0,1

< 0,05
Kleiner dan 30%

1.1 Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2020 2019

Rentabiliteit

Resultaat gewone bedrijfsvoerjng / totale baten uit gewone bedrijfsvoering -2,49

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief
exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering.

o,ío

"1.2 Kapitalísatíefactor

Kapitalisatiefactor
Balanstotaal-gebouwen/terreinen / Baten 40,1í 41,60

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de stichting niet of inefficiënt wordt benut
voor de uitvoering van de taken van de stichting.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd:
35% bovengrens voor grote besturen (> 8 miljoen omzet)
60% bovengrens voor kleine besturen (<5 miljoen omzet)

1.3 Liquiditeít

Liquiditeit
Vlottende activa/kortlopende schulden 3,20 3,75

1.4 Huísvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale
instellingslasten van de organisatie.

%uisvestingsratio
(Huisvestingskosten+Afschrijving Gebouwen terreinen)flotale lasten 0,07 0,08
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

t5 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale baten en geeft aan welke
buffer is opgebouwd om weerstand te kunnen bieden aan financiële risico's.

2020 2019

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / Totale baten 0,2-l 0,24

1.6 Solvabiliteit

Solvgbiliteit
(Eigen vermogen*Voorzieningen) / Balanstotaal 76,67 79,93

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Hierbij wordt 30%-50% als goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting in staat aan haar
Iange termijn verplichtingen te voldoen.
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULÏAAÏBEPALING

ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs op de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is gemeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grondslag waarin is opgnomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven
zullen worden gedaan.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid I BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Openbaar Onderwijs of de
moedermaatschappij van Stichting Openbaar Onderwijs en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatie cijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versïe van de begroting van het verantwoordingsjaar.
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een v'mst percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Ondergrens van de activering is vastgesteld op € 500.

Afschrijvingstermijnen:
Gebouwen: 40 jaar
ICT: 2-10 jaar
Inventaris: 10 jaar
Leermethoden: 8 jaar
Meubilair: 10-20 jaar

Schoolgebouwen, waarvan het juridische eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. De kosten voor groot onderhoud aan de binnenkant en het
buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening op het moment dat
deze zich voordoen.

De terreinen worden niet afgeschreven.

Vorderíngen
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Líquide míddelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van het bestuur,
tenzij anders vermeld.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide
middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de
financiele vaste activa.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een
beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. De bestemmingsreserve betreft
geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Algemene reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de stichting. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil van de toegerekend baten en werkelijk
gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten lasten van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
Hieronder opgenomen publieke en private reserve zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidig beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is
opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.
Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grond waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in wek jaar de uitgaven
zullen worden gedaan.
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Stíchting Openbaar Onderwíjs te Houten

Voorzieníngen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd op basis van het model PO-raad. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden
ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Voorziening ziektewetuitkering ex-werknemer
De voorziening ziektewetuitkeringen heeft betrekking op ziektewetuitkeringen aan (ex)medewerkers waarbij de
kosten voor rekening van het schoolbestuur komen.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op uitkeringen aan langdurig zieke medewerkers waarbij de
kosten voor rekening van het schoolbestuur komen.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULÏAAÏ

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben.
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Stichting Openbaar Onderwíjs te Houten

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de Rijksbijdrage verantwoord.

Exploitatiesubsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overíge baten
Onder de overige baten vvorderi de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andiere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloníngen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Stichting Openbaar Onderwijs heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening
worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en
passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van
dochterondernemingen in het buitenland.

Afschríjvingen op ímmateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSÏELLING VAN HET KASSÏROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat
aangepast voor posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op de ontvangen en uitgaven
in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de staat van baten en lasten waarvan de
ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bank
kredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende
effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
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Stíchting Openbaar Onderwíjs te Houten

2 BALANS PER 3'l DECEMBER 2020, VERGELIJKENDE CUFERS PER 31
DECEMBER 2019

(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

€ €

:31 december20l9

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende actíva

Vorderingen

Vorderingen op OCW
Vorderingen gemeente
Overige vorderingen
Waarborgsommen

782.819

329.082
-1 .383

137.910
11.189

325.012
50.703

126.984
49.139

784.226

Liquide míddelen

476.798

1 .840.602

2.317.400

551 .838

1 .826.434

2.378.272

3.100.219 3.162.498
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

31 december 2020

€ €

31 december20l9

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserves (privaat)

1.539.142
25.000
75.246

1 .639.870
124.956
65.649

Voorzieningen

1 .639.388

737.647

1.830.475

697.415

Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

106.110

268.436
82.033
1 1 .063

255.542

78.631

232.610
78.929
12.615

231 .823

723.184 634.608

3.100.219 3.162.498
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Stichtíng Openbaar Onderwijs te Houten

3 STAAÏ VAN BATEN EN LASÏEN 2020, VERGELUKENDE CUFERS 2€)19

2020 Begroot 2020 2019

Baten

Rijksbijdragen
Exploitatiesubsidies
Overige baten

Som der baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

7.467.547
22.082

158.498

7.648.127

6.286.469
186.350
543.916
820.894

7.837.629

-189.502

-1.584

7.300.958
21.777

1 57.437

7.480.172

7.311 .542
2"l.777

187.708

7.521 .027

6.154.855 5.819.201
198.457 174.658
619.876 584.538
835.652 933.450

7.808.840 7.511 .847

-328.668 9.180

-í .450 -1.513

Nettoresultaat -191.086 -330.118 7.667
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Stíchtíng Openbaar Onderwíjs te Houten

4 KASSÏROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020 2019

€ € € €

Kasstroom uít operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

-189.502

180.882
40.232

75.040

88.576

28
-1612

195.228

9.180

174.658
-72.606

-41.965

78.865

257
-í .770

148.132

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uít investeringsactiviteíten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-185.195
5.719

-1.584

193.644

-179.476

14.168

-178.270

-1.513

146.619

-178.270

-31 .651

Samenstelling geldmiddelen

2020 2Cll9

Geldmiddelen per 1 januari

Mutatie liquide middelen

€ €

1 .826.434

14.168

€ €

1 .858.086

-31 .652

Geldmiddelen per 31 december 1 .840.602 ?1.826.434
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Stichtíng Openbaar Onderwijs te Houten

5 TOELICHÏ?NG OP DE TE ONDERSCHËIDEN POSTEN VAN DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACÏIVA

31-í2-2020

€

31-12-2019

€

Materiële vaste activa

Gebouwen

Inventaris en apparatuur
Leerm iddelen

32.200
621 .380
í29.239

782.819

33.157
601.114
149.955

784.226

Inventaris

en

Gebouwen apparatuur
€ €

Leer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

39.062
-5.906

33.156

1 .337.836
-736.722

601.114

630.064 2.006.962
-480.109 -1.222.737

149.955 784.225

Mutaties

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen -956

-956

168.458
-157.985
152.266

-142.473

20.266

16.737
-3.934
3.934

-37.453

-20.716

185.195
-161.919
1 56.200

-180.882

-1 .406

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2020

39.062
-6.862

32.200

1 .348.309
-726.929

621 .380

642.867 2.030.238
-513.628 -1.247.419

129.239 782.819
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

VLOTÏENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderíng op OCW

Vordering OCW 329.082 325.012

Vorderingen gemeente

Vordering gemeente -1.383 50.703

Overíge vorderingen en overlopende actíva

Overige vorderingen
WaaríÍ»orgsommen

137.910 126.984
11.189 49.139

149.099 176.123

Overige vorderingen

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

50.335
87.575

137.910

53.987
72.997

126.984

Waarborgsommen

Overlopende activa 11.189 49.139

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen
Kas

1.840.101
501

1 .840.602

1.825.801
633

1.826.434
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31-12-2020

€

31-12-2019

€
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

1.539.142
25.000
75.246

1 .639.388

1 .639.870
124.956
65.649

1 .830.475

Stand per
1-1-2020

Resultaat
2020

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2020

Algemene reserve
Algemene reserve 1 .639.869 -100.727 1.539.142

Bestemmingsreserve (publíek)
Eenmalige uitkering febr. 2020
NT2-Ieerlingen

124.956

124.956

-124.956
25.000

-99.956

25.000

25.000

Bestemmingsreserve (privaat)
Ouderraden en Overblijfgelden 65.649 9.597 75.246

Bestemmingsreserve eenmalíge uítkering febr. 2020
DoeI

Het doel van deze bestemmingsreserve is de betaling van de eenmalige uitkering in februari 2020.Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

Bestemmingsreserve NT2-leerlíngen

Doel

OOH heeft in toenemende mate te maken met NT2 leerlingen, zowel vanuit vreemdelingen- en
asielzoekerskant als ook via expats. Deze leerlingen lopen extra vertraging op als zij niet naast het reguliereonderwijs verdieping krijgen om de Nederlandse taal beter te beheersen. Deze bestemmingsreserve wordtingezet om hier intern of extern een NT2 specialist op in te zetten.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

Bestemmingsreserve Ouderraden en Overblijfgelden
Doel

Het doel van deze bestemmingsreserves is het uitvoeren van ouderraad- en overblijfactiviteiten. Het bedragvan € 75.246 betreft de middelen ouderraad Ridderspoor ad € 16.393 respectievelijk middelen overblijfgeldenDe Plantage ad € 1 4.9B4 en De Velduil ad € 43.889 per 31 december 2020 en zal hiervoor op kort c q.
middellange termijn worden aangewend.
Het bevoegd gezag heeft deze specifieke bestemming aangebracht.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.
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Stíchting Openbaar Onderwijs te Houten

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Voorzíeningen

Personeelsvoorzieningen
Onderhoudsvoorziening

70.846
666.801

737.647

95.176
602.239

697.415

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea PO
Voorziening langdurig zieken

52.072
18.774

70.846

57.676
37.500

95.176

Ziektewet ex-
Jubileum PO werknemer Totaal

Personeelsvoorzieníngen

Stand per 1-1-2020 57.676 37.500 95.176

Dotatie -489 10.869 10.380

Onttrekking -5.115 -29.595 -34.71 0

Vrijval

Stand per 31-12-2020 52.072 1 B.774 70.846

De jubileumvoorziening heeft betrekking op jubileumuitkeringen aan medewerkers en is berekend met het
model 2020 van de PO-Raad. De jubileumvoorziening is grotendeels langlopend.

De voorziening ziektewet ex-werknemer heeff betrekking op uitkering aan ex-werknemer die in de ziektewet zit
waarbij de kosten voor rekening van het schoolbestuur komen en is langlopend.

31-í2-2020

€

666.801

Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud PO

sí-í:z-zoíg

€

602.239

Voorziening
onderhoud PO

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1-1-2020
Dotatie

Onttrekking

Stand per 31-12-2020

602.239
150.000
-85.438

666.801

Voorzíeníng onderhoud
De voorziening groot onderhoud houdt verband met toekomstig groot onderhoud aan de panden en installaties
en is grotendeels langlopend.
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Stichting Openbaar Onderwíjs te Houten

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

Overige belastíngen en premies sociale verzekeríngen
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

31-í2-2020 31-12-2019

€ €

106.110 78.631

252.805
15.631

268.436

218.486
14.124

232.610

Schulden terzake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen

Overíge schulden en overlopende passíva

Overige schulden

Overige kortlopende schulden

Overlopende passíva

Vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidie

82.033 78.929

11063 12.615

204.413
51.129

255.542

190.394
41.429

231 .823
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Stichting Openbaar Ondenvijs te Houten

6 VERANÏWOORDING SUBSIDIES

Gl Subs idies vtaarbil het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, m iks de adiviíeiíen volledm zijn uitahvoerd, kan worden bestead aan andere activiteiten.
waarvoor bekostiging bekostiging wordí verstrekt.

Omschíijving Toewi:ing
De acíivneiíen zjn ulíiíno veíslag)aaí confoím de subsidiebeschikking geheel
uiígevoeíd en alqeíoííd

Kenmerk daíum

?FMííO284 18-5-2019 rí

VO/1091439 15-1-2fü8 N

yoíiogí«ae íss-.íoís .i

VOhO'al439 15-1-2CY8 N

K)F2-a866-PO 16-10-2(120 N

audieveílo{

Zij-insííoom2fü8

Zij-insííoom2fü9

Zij-iníoom2020
lnhaal- en ündeísíeuningspíogíamÏa lOF2

G2A. Subsidies die uitsluiíend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is v*rskrekt, aflopend per ultimo verslag%ahr

0mschíijviííg Tüewi:ing
Eledtaq van de Onfüangen Um
IOeW 0zing voíig veísla:aaí

T .olalesu"s:d:a5ele Saldo peí í januaíi Onfüangen in
khc'nsn llm Ïirsnnkosíen Um voíig
VeLSlafflaaí

veíslagjaaí verslaqjaat

€ € € € €Kenmerk datum

3ubs:diabsle

kosíen in

veísla:aaí

€

G2B. Subsidies die uiísluitend mogen vworden aanqewend voor heí doel waarvoor de subsidie is vers{rekt, doorlopend tot in een volgend verslaglaar

Oírschíiiving Toewijziííg
Bedíag van de Onívangen Um
íoew ijzing voíig veíslag)aaí

To{ale subsidiabele . . .

Saldo peí í )anuaíi OnLangen in
kndan klm vrnn

veíslag%aaí
kostsn Um voíig ve;sla:Í%aaí'-"--" v;sla;aaí

Subsidiabele

kosíen in

veíslagjaaí
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

7 TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDËN POSTEN VAN DE SÏAAT VAN BAÏEN í=N LASTEN

Baten
2020 Begroot 2020 2019

Ríjksbíjdragen

Rijksbijdrage OCW
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW
Overige subsidies OCW

7.188.471
224.788

54.288

7.467.547

7.082.027
198.931
20.000

7.300.958

6.999.067
259.173

53.302

7.311 .542

Exploitatiesubsidíes

Overige gemeentelijke subsidies

Overige baten
Verhuur
Detachering personeel
Overige baten

22.082 21.777 21.777

46.831 41 .336 47.281
2.503

fü.667 116.101 137.924

158.498 157.437 187.708

Lasten
2020 Begroot 2020 2019

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

Mutaties personele
voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig

4.666.730
807.999
697.779

6.172.508

10.380
8.896

141.307

4.545.437
794.818
682.889

6.023.144

5.000
148.142

4.208.191
741 .682
689.295

5.639.168

45.181
3.358

194.648

Overige uitkeringen

160.583

-46.622

153.142

-21.431

243.187

-63.154

6.286.469 6.154.855 5.819.201

Personeeleleden

Bij de Stichting was in 2020 gemiddeld 84 FTE werkzaam (2019: 85)
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Stíchting Openbaar Onderwijs te Houten

2020 Begroot 2020 2019

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

956
142.473
37.453

977
150.192
47.288

956
132.820
40.882

Afschrijvingen
Boekresultaat desinvesteringen

180.882
5.468

198.457 174.658

186.350 198.457 174.658

2020 Begroot 2020 2019

Huisvestingslasten

Huur

Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten

Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingskosten

62.968
70.152
78.300

169.955
í50.000

12.541

543.916

62.908
71.468
79.000

"160.400
235.000

11.100

619.876

60.692
68.145
79.245

192.402
165.000

19.054

584.538

2020 Begroot 2020 2019

Overige lasten

Administratiekantoor
Accountant

Deskundigheidsadvies
PR kosten

65.741
15.857
11 .970
17.665

62.500
íi .ooo

9.500
20.800

77.078
15.840
22.169

8.031

Totaal administratie- en
beheerslasten 1 1 1 .233 103.800 123.118

Inventaris
ICT
Leermiddelen

Reproductiekosten

Totaal Inventaris, apparatuur en
leermiddelen

3.187
178.033
1:31.796
32.817

3.450
162.559
122.000
30.500

4.950
139.800
138.784
47.657

345.833 318.509 331.191

Contributies / Abonnementen

Representatiekosten
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Overige
Overige instellingslasten

transporteren

36.093
35.594

1.829
44.042
25.300
93.586

236.444

32.m0
38.500

2.700
42.000
81.800
76.217

273.317

35.752
47.eï44

2.348
44.238
34.130

162.485

326.597
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Stichting Openbaar Onderwíjs te Houten

2020 Begroot 2020 201 g

Transporí

Innovatie

Totaal overige kosten

236.444 273.317 326.597

127.384 140.026 152.544

363.828 413.343 479.141

820.894 835.652

2020

€

933.450

2019

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

2020 Begroot 2020

15.857 11 .088

3.297
1 .455

15.857 15.840

2019

Financíële baten en lasten

Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

28
-1.612 -í .450

257
-1.770

-1.584 -1 .450 -1.513
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

Overzicht verbonden partijen

Naam Jurid.vorm Stat Zetel Code act. EV Res. Art2:403 Deeln. Consolidatíe

ProfiPendi Vereniging Nieuwegein 4 n.n.b. n.n.b. Nee 0% Nee

-61-

A

VAN

4
Wr<r4umpNTANTS



Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

WNT-VERANTWOORDING 2020 STICHÏING OPENBAAR ONDERWUS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Stichting Openbaar Onderwijs. Het voor Stichting Openbaar Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximÍÚm
is in 2020 € 1 32.000.Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het diefütver6and. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctíonarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 1 3e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

-62-
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

JFHM Smíts -

Verwíjst

Voorzitter

1/1 - 31/12
o,g
ja

91.449
15.167

106.616

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldig betaald bedrag

Bezoldíging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband 2019 (in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

118.800

106.616

PM
N.v.t.

Voorzitter

1/1 - 31/12
0,9
ja

81 .660
14.660

96.320

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 114.300

Bezoldiging 96.320
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Stíchting Openbaar Onderwíjs te Houten

lc. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 W.F. Smit N. de Jeu

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldigíng

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldig betaald bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldíging

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Voorzitter RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

3.122
19.800

PM
N.v.t.

2.425
í3.200

PM
N.v.t.

W.F. Smit N. de Jeu

Voorzitter RvT Lid RvT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

3.122
í9.050

2.423
12.700
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Gegevens 2020

Bedragen x € 1 J. Huisman

J.C.M.
Kiewiet -
Kester R.H.A. Klerkx

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldígíng

B6zoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldig betaald bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Ol/Ol - 31/12

3.125
í3.200

PM
N.v.t.

1/1 - 31/12

3.125
13.200

PM
N.v.t.

1/1-31/12

3.125
13.200

PM
N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

Functíegegevens

J.C.M.
Kiewiet-

J. Huisman Kester R.H.A. Klerxx

Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldigíng

B6zoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Ol/Ol - 3U12

3.125
12.700

1/1 - 31/12

3.125
12.700

1/1-31/i2

3.125
12.700

3. Overige rapportageverplíchtíngen op grond van de WNÏ

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2020 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

9 Niet in de balans opgenomen verplíchtíngen

Vooíwaardelijke verplichtingen

De stichting is een contract aangegaan met Canon voor de lease van de kopieermachines. Het contract heeft
een looptijd van 5 jaar.
De verplichting bedraagt € 18.839 excl. btw per jaar.
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Stíchting Openbaar Onderwijs te Houten

Ondertekening van de jaarrekening

Houten,

College van Bestuur

Mevrouw JFHM Smits-Verwijst

Raad van Toezícht

De heer W. Smit

Mevrouw J.Kiewiet

Mevrouw N. de Jeu

De heer J. Huisman

De heer R. Klerkx
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

(VOORSTEL) BESÏEMMING VAN HET RESULTAAT

1 (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve

Bestemminqsreserve (publiek)
Eenmalige uitkering febr. 2020
NT2-Ieerlingen

Bestemminqsreserve (privaat)
Ouderraden en Overblijfgelden

Totaal bestemmingsreserves

Totaal resultaat

Resultaat 2020

-í00.727

-100.727

-124.956
25.000

-99.956

9.597

9.597

-90.359

-191.086
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

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

Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico's ten
aanzien van de continuïteit van de stichting. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact op de
continuïteit van onze organisatie. De belangrijkste risico's voor de organisatie betreffen de gezondheid van de
Ieerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. We bewaken onze liquiditeitspositie
goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven
uitvoeren.
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

Aan: het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs statutair gevestigd te Houten
Stichting Openbaar Onderwijs
Houten

CONTROLEVERKLARING

Verklaríng betreffende de enkefüoudige jaarrekening
Wij hebben de enkelvoudige jaarrekening 2020 die deel uitmaakt van de jaarrekening 2020 van Stichting
Openbaar Onderwijs te Houten bestaande uit de enkefüoudige balans per 31 december 2020 en de
enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelíjkheid van het bestuur

Het bestuur van de onderneming is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkefüoudige jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van
en getrouw weergeven in de enkefüoudige jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig
zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de enkelvoudige
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de enkefüoudige jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt
de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de enkelvoudige
jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn
maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem
van de onderneming. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur
van de onderneming heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige
jaarrekening.

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Openbaar Onderwijs te Houten per 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Stichting Openbaar Onderwijs te Houten

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:

Adres:

Telefoon:

Stichting Openbaar Onderwijs Houten

De Bouw 85, 3991 SX Houten

030-6343685

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
E-mailadres:

BRIN-nummers

info@oo-h.nl

www.oo-h,nl

41866

Mevr. J.F.H.M Smits-Verwijst MPM
030-6343685

annelies.smits@oo-h.nl

091E De Velduil

21 LP De BijenkOrf
26AL Ridderspoor
27JR De Plantage
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OCW-BIJLAGE

Ministerie van OCW

Oveílopende posí OCW

Peísonele bekosíiging
Píesíaíiebox

Asielzoekeís 2e jaaí
Síudieveíloí

Venekening uiíkeíingskosíen

Be-kostigings-
jaaí

zozoízozí
»o»orzo»í
2020/202'l
zo:iorzozí
»ozorzozí

Beschikking Inummeí
en daíum)

diveís
diveís
diveís
diveís
divfü

Bedíag beschikking

4.748.420
260.710
20.992
16.930

-338

5.046.7u

Ïoegeíekend Um %aaí
2020

1.978.509
108.629

8.746
7.[)54
-i4'l

2.102.797

Onfüangen Um jaaí
2020

í.spo.s'g
108.716

7.828
16.930

-338

t773.715

Te voídeíen
aí-íz-zozo

337.930
-87
918

-9.876
igz

329.082
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