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1 Voorwoord
2021 is het tweede jaar waarover Stichting GROOS met dit document verslag doet.
Het bestuur legt in dit verslag verantwoording af voor het gevoerde onderwijsbeleid,
personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering en de financien.
2021 stond in het teken van een verdubbeling van het aantal leerlingen en
werknemers, corona en het afronden van het opknappen van het gebouw. Ondanks
het feit dat er met veel inzet is gewerkt heeft de inspectie geconcludeerd dat er nog
erg veel met gebeuren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Dat gaat dan
ook met veel energie en goede moed in 2022 gebeuren.

2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving
2.1 Treasurybeleid
Het treasurybeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut van Stichting GROOS. Hierin
staat vermeld hoe invulling wordt gegeven aan de regeling beleggen en belenen,
waardoor volledige transparantie en duidelijkheid hieromtrent wordt gecreëerd.
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats aan de Raad van
Toezicht. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag.
2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover
dit publieke middelen betreft
De stichting heeft geen uitstaande beleggingen en leningen; aangetrokken leningen
en afgesloten derivaten.
Het bestuur heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik
gemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier die voldoet aan de single A-rating.
De tegoeden op deze rekening zijn direct opeisbaar.
2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk
De stichting hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders
instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te
richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig
hun bestemming worden besteed.
2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken
leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten
Stichting Groos heeft geen uitstaande beleggingen, leningen aangetrokken leningen
en afgelosten derivatenovereenkomsten.
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2.2 Sectorspecifiek
2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO
€ 3519,- is meegenomen van 2020 naar 2021.
In 2021 is € 1.470 ontvangen. Daarvan wordt € 1.206,17 meegenomen naar 2022
Met het team is besloten dat iedere collega beschikking kan hebben over een laptop,
in geval van periodes van thuisonderwijs.
Bestedingscategorie

Besteed bedrag
(kalenderjaar)

Personeel

€ 1225,-

Materieel
Professionalisering
Overig
TOTAAL

€
€
€
€

954,405,899,299,83

Toelichting (eventueel: hier kunt u
uw keuze motiveren en/of de
belangrijkste bestedingsdoelen nader
uitleggen)
Vrijwilligersvergoeding voor
vrijwilligers die op school
ondersteunen met diverse taken.
Teambuildingsactiviteit
Teambuildingsactiviteit
Leraren laptop
Studiedagen

€ 3782,83

2.2.2 NPO-middelen
Stichting GROOS heeft in 2021 € 4090 ontvangen vanuit de NPO-middelen.
Naar aanleiding van de schoolscan en visie van Klein Rotterdam zijn de NPOmiddelen vooral ingezet voor materiaal en gastlessen. Tijdens de corona- en
thuisonderwijsperiode hebben kinderen een verminderd creatief aanbod gehad. In
het team mist expertise op de kunstvakken. Tijdens het thuisonderwijs is ervoor
gekozen om de leerkrachtgebonden tijd vooral in te zetten op taal en rekenen. Ook
op het gebied van brede maatschappelijke ontwikkeling is het aanbod mager
geweest. Klein Rotterdam vindt het juist belangrijk dat kinderen over de wereld leren
ín de wereld. De NPO-middelen zullen daarom in 2021-2022 gebruikt worden voor de
inzet van gastdocenten, het inrichten van een rijke speelleeromgeving in de school
en het bekostigen van educatieve excursies. Dit bedrag is meegenomen naar 2022.
2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox
Vanuit OCW is een bijdrage voor de prestatiebox ontvangen van € 451,04.
Dit bedrag is ingezet voor vakliteratuur ter professionalisering van het team en inzet
personeel.
Er zijn geen middelen ontvangen voor onderwijsachterstanden.
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3 Visie en besturing
3.1 Visie
3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)
Visie
De visie van Stichting GROOS is als volgt:
Om leergeluk te ervaren hebben mensen vrijheid, autonomie en ruimte nodig, in een
rijke speelleeromgeving en sociale context, om vanuit motivatie en nieuwsgierigheid
te kunnen leren en ontwikkelen.
Waarden
Daarbij zijn de volgende waarden richtinggevend:
Verbinding
We zijn een community waarin leerlingen, onderwijsprofessionals, ouders en
partners, leren van en met elkaar. We hebben aandacht voor elkaar en onze
omgeving en iedereen voelt zich gezien.
Kinderen leren vooral veel van elkaar door samen te werken aan projecten.
Niet alleen kinderen leren, maar leren is voor alle betrokkenen. Iedereen kan
optreden als expertcoach. Leren gebeurt niet alleen op school, maar in heel
Rotterdam en daarbuiten. Kinderen leren de wereld kennen en zich daarnaar te
verhouden.
Vrijheid in verantwoordelijkheid
Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid.
Mensen (kinderen en volwassenen) leren het beste wanneer zij zich vrij voelen van
belemmeringen. Dit betekent dat kinderen de eigen leervragen en leerdoelen stellen,
vanuit interesse en motivatie en daarmee eigenaar zijn van hun leerproces. Dit
vraagt van iedere betrokkene om respect te hebben voor de eigen autonomie en die
van de medemens. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
leerprocessen van de kinderen en van elkaar. Dit betekent vorming van de persoon
op basis van ondersteuning om als vrij, verantwoordelijk en volwassen subject in de
wereld te willen staan. (Biesta, 2015). Met andere woorden: ieder kind en
volwassene kan zichzelf zijn.
Balans
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. De
balans tussen wat moet en wat mag moet in evenwicht zijn. Iedereen moet zich
‘welbevinden’. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en willen leren. Je leert
omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten,
uitdagingen en mogelijkheden.
Ambitie
Het is de ambitie van Stichting GROOS om met partners een leer- en
ontwikkelcommunity’s te vormen voor 0-18, waarbij de beperkende grenzen
vervagen, zoals de grens tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de grens
tussen leeftijdsgroepen, de grens tussen school en vrije tijd en de grenzen tussen
niveaus.
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Het is onze plicht een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen te stimuleren en te
faciliteren. Op deze manier wordt selectie uitgesteld en hebben kinderen langer de
tijd om de basisvaardigheden en executieve functies te ontwikkelen, die nodig zijn
voor vervolgonderwijs.
In onze leer- en ontwikkelcommunity levert iedereen een bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Als mini-maatschappij nemen wij samen
de pedagogische verantwoordelijkheid. We willen open zijn van 7.00 uur tot en met
23.00 uur en daarvoor samenwerken met verschillende partners.
Agoraonderwijs
Stichting GROOS is vanuit haar visie aangesloten bij de vereniging voor
Agoraonderwijs. Bij deze vereniging zijn tot school jaar 2020-2021 alleen nog maar
VO-scholen aangesloten. Klein Rotterdam is de eerste basisschool die is aangesloten
bij de vereniging. Zie https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/
Het ontwerpen van basisonderwijs vanuit de Agoravisie heeft tijd nodig om volledig
ontwikkeld te zijn. Bovendien gaat Agoraonderwijs over wat goed is voor de
kinderen, wat kan veranderen met de tijd, context en behoeftes.
Doelstellingen
Klein Rotterdam is de eerste school van Stichting GROOS.
Als startende school heeft Klein Rotterdam als doel om in oktober van het achtste
jaar (2027) 303 leerlingen ingeschreven hebben, volgens de in Rotterdam geldende
stichtingsnorm.
Om dit te bereiken zet Stichting GROOS actief in op het informeren van ouders over
de school en het concept. Ook werft Stichting GROOS actief nieuwe ouders en
kinderen. Hierbij stelt Stichting GROOS duidelijke grenzen aan welke mate van extra
ondersteuning geboden kan worden aan kinderen, om aan de gestelde kwaliteit te
kunnen blijven voldoen.
De gestelde leerlingprognoses tot 2027 is als volgt:
Jaar 1
2020-2021
16 leerlingen
Jaar 2
2021-2022
34 leerlingen
Jaar 3
2022-2023
70 leerlingen
Jaar 4
2023-2024
140 leerlingen
Jaar 5
2024-2025
185 leerlingen
Jaar 6
2025-2026
225 leerlingen
Jaar 7
2026-2027
265 leerlingen
Jaar 8
2027-2028
305 leerlingen

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste
producten/diensten
Stichting GROOS heeft als kernactiviteit het bieden van onderwijs aan kinderen van
4 tot en met 13 jaar. Vanuit de ambitie vindt er samenwerking plaats met
kinderopvang, voortgezet onderwijs en overige partners die kunnen bijdragen aan
het onderwijsaanbod.
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3.2 Besturing
3.2.1 Juridische structuur
De rechtspersoon is een stichting met de naam GROOS. De stichting is opgericht in
2018 en is gevestigd te Rotterdam. Per augustus 2020 heeft de stichting Klein
Rotterdam met brinnummer 31PX. Het stichtingsnummer bij DUO is 42803 De
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70796440.
Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden
3.2.2 Interne organisatiestructuur
Het bestuur van de stichting heeft twee bestuursleden, waarvan één lid het dagelijks
bestuur vormt.
Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor meerdere kerntaken, zoals:
identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeenteoverleg, (g)mr-zaken, ouderaangelegenheden, contacten met partner en werving.
Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid vast.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en
de uitvoering van het beleid.
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten
gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de
beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school.
Organogram Stichting GROOS:
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3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Stichting Groos is de eerste basisschool in Nederland op Agora grondslag. Dat
betekent dat er veel ontwikkeld en uitgedacht dient te worden.
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en werken ontwikkelingsgericht.
Het accent ligt op het leren van de basisvaardigheden van rekenen, taal en spelling.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen ervaringen opdoen voor at betreft
de expressieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische
ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Dit alles met de visie van het Agoraonderwijs.
Door de groei van de school maar ook door de corona-perikelen wordt er erg veel
van het peroneel verwacht. Hier is dan ook veel aandacht besteed in 2021.
Doelen waaraan in 2021 is gewerkt zijn:
• Gepersonaliseerd leren met inzet van ICT en een grote zelfsturende rol van de
leerling;
• Het werken met portfolio’s door de leerlingen;
• Coaching van de leerlingen;
• Het behalen van onderwijsresultaten die verwacht mogen worden gezien de
populatie van de school;
• Werving van deskundig en gemotiveerd personeel;
• Begeleiding van personeel;
• Werkdrukvermindering van het personeel;
• SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support);
• Verhogen van de kwaliteit n.a.v. inspectierapport.
De Stichting heeft verschillende subsidies ontvangen die besteed zijn aan het werken
aan de doelen. Ook is/wordt er samengewerkt met organisaties om de doelen te
behalen. Hieronder volgt een specificatie.
Slim organiseren
Stichting GROOS heeft voor Klein Rotterdam subsidie aangevraagd in het kader van
het Rotterdamse plan Slim Organiseren. Grootste doel van het plan is een oplossing
te vinden voor het lerarentekort, door door de functie van leerkracht te ontlasten,
interessanter te maken of efficiënter in te zetten.
In het plan zijn 11 maatregelen beschreven waar scholen subsidie voor kunnen
aanvragen om zo hun onderwijs anders te organiseren. Stichting GROOS heeft de €
10,000,- ingezet om de dubbeling op de groep te financieren, aansluitend bij
maatregel 4 in het plan: taakdifferentiatie en -efficiëntie. Door dubbele bezetting op
de groepen, kan het Agoraonderwijs beter uitgevoerd worden, doordat er meer
coaching en begeleiding individueel of in kleine groepen plaatsvinden. Leerkrachten
kunnen daarnaast onderling alle bij de groep horende verantwoordelijkheden
verdelen.
ROB (Rotterdams onderwijsbeleid)
Stichting GROOS heeft van de gemeente Rotterdam een bedrag van € 21,382
ontvangen in het kader van het Rotterdams onderwijsbeleid. Het grooste deel is
ingezet voor professionalisering rond coaching.
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Klein Rotterdam heeft in 2020-2021 een coachstructuur ontwikkeld waarbij kinderen
op verschillende manieren worden gecoacht: tijdens de inloop door de groepscoach,
tijdens werk/challenges door de groepscoach of vakexpert en met de eigen coach om
de week tijdens een coachgesprek met coach en leerling. In de coachgesprekken zijn
de volgende onderwerpen onderdeel van gesprek: balans/welbevinden, sociaal
emotionele ontwikkeling, ontwikkeling op de basisvakken, executieve functies en
werken aan de eigen challenges. Dagelijks evalueren de groepscoaches
opvallendheden en alle kinderen worden iedere maand in een coachoverleg
besproken. Door de coachgesprekken weten de medewerkers goed wat ieder kind
nodig heeft en kan daar dagelijks op ingespeeld worden. Kinderen werken met
challenges aan hun talenten en onderwerpen die ze interessant vinden. Hierbij
doorlopen de kinderen een onderzoekscyclus van het opstellen van een leerdoel, het
bepalen van stappen en leeractiviteiten, uitvoeren, bewijzen en presenteren. In deze
cyclus coacht de leerkracht. Klein Rotterdam wil met het schoolontwikkelingsbudget
een verbeterslag maken in het coachen en werken met challenges door de inzet van
personeel. Het coachen bij challenges is intensief. Tijdens de blokken dat er aan
challenges wordt gewerkt, zet Klein Rotterdam extra personeel in.
Door middel van coaching op verschillende momenten op een dag worden kinderen
gericht ondersteund in de ontwikkeling van executieve functies en het ontdekken van
de eigen talenten en drijfveren. Er is tijd geinvesteerd in het werken met het
portfolio STERiK en hoe dit portfolio kan bijdragen aan vastleggen van
coachgesprekken. Dat wordt verder in 2022 uitgewerkt.
In het ROB is ook subsidie aan te vragen gericht op werkdrukvermindering.
De subsidie voor werkdrukvermindering is deels ingezet om de leerkrachten van een
groep overlap in de week te geven, waardoor zij door middel van co-teaching leren
van elkaar en ontwikkeltijd hebben.
Klein Rotterdam investeert als startende school veel tijd in het ontwikkelen van het
nieuwe onderwijsconcept. Hiervoor is het voor de kwaliteit en continuïteit belangrijk
dat alle leerkrachten iedere week ontwikkeltijd hebben.
We vinden het belangrijk om het team (zittende en nieuwe medewerkers) tijd te
geven voor de ontwikkeling van onderwijskundige doelen die er liggen. Daarbij ligt
de focus op samen ontwikkelen binnen de visie.
EHIDK
In het kader van de subsudie Extra handen in de klas heeft Klein Rotterdam €
1004,14 ontvangen. Dit is ingezet voor gastlessen en vrijwilligersvergoeding van
ondersteuners.
Portfolio
Voor het onderwijsaanbod is er samenwerking aangegaan met Bureau Sterk voor het
portfolio. Het portfolio is in een aanpassingsproces om bij de wensen van het
Agoraonderwijs aan te sluiten. Kosten daarvoor zullen in 2022 betaald worden.
Voor de moestuin is samen met buurtbewoners een bewonersinitiatief aangevraagd
om moestuinbakken op het openbare plein te realiseren. Ook hiervan zullen de
kosten in 2022 vallen.
SWPBS
Het team is gestart met een training van SWPBS (School Wide Positive Behaviour
Support) in het kader van sociale veiligheid. Het traject neemt normaal gesproken
drie jaar in beslag en wordt bekostigd door de gemeente Rotterdam.
Kwaliteit
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In november heeft er inspectiebezoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de
inspectierapporten is het ontwikkeltraject van de school aangescherpt met een plan
van aanpak om in twee jaar te ontwikkelen tot een school met een voldoende
beoordeling. Voor deze twee jaar zijn experts op het gebied van bestuur en kwaliteit
aan de school verbonden. Over de daaruit volgende acties en financiële gevolgen zal
verslag gedaan worden in het jaarverslag van 2022.
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Net als in 2020 heeft Stichting GROOS ook in 2021 te maken gehad met de gevolgen
van coronamaatregelen. De school heeft te maken gehad met de geplande sluiting in
de vorm van vervroegde kerstvakantie per maandag 20 december. Er is geen
afstandsonderwijs geboden. De tijd is gebruikt ter ontwikkeling van de school en het
bijwerken van administratie.
Corona en de bijbehorende maatregelen hebben veel impact gehad op het team.
Klein Rotterdam heeft een klein team. Alle teamleden zijn één of twee keer voor
twee weken ziek geweest. Door de hulp van stagiaires en ouders hebben we veel
ziekte kunnen opvangen. We konden desondanks niet voorkomen dat we ook een
aantal dagen een groep thuis moesten laten.
3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
Klein Rotterdam, de enige school van Stichting GROOS is een leer- en
ontwikkelcommunity voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen is leergeluk het
belangrijkste streven. Voor werknemers is werkgeluk het allerbelangrijkst. Het team
van Klein Rotterdam bekijkt in overleg welke scholingsbehoefte er zijn.
Om goede arbeidsomstandigheden te realiseren, wordt de CAO in acht genomen.
Individuele behoeftes worden besproken en onderling opgelost, zoals het nemen van
pauze, het ruilen van een dag of het vrijroosteren in het kader van ontwikkeling.
Er is dagelijks overleg met elkaar aan het begin en het einde van de dag. Er valt als
jonge, in ontwikkeling zijnde school veel met elkaar te bespreken.
Er zijn stagiaires in de school; één van de opleiding hbo-Ad Pedagogisch Educatief
Professional, één van de mbo4-opleiding Onderwijsassistent, één van de hboopleiding pedagogiek en één van de pabo.
Er worden regelmatig workshops of gastlessen gegeven. Er zijn vrijwilligers in de
school werkzaam.
3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de
rechtspersoon of de daaronder resorterende instellingen zijn aangesloten
en van de verbonden partijen
Stichting GROOS is aangesloten bij PPO Rotterdam, het samenwerkingsverband voor
passend onderwijs van besturen voor primair onderwijs.
PPO Rotterdam biedt expertise aan de scholen op alle gebieden van passend
onderwijs. Klein Rotterdam heeft in het boekjaar 2021 geen aanspraak gemaakt op
het schoolbudget dat PPO Rotterdam ter beschikking stelt. Het schoolbudget kan
aangevraagd worden om leerlingen die mogelijk naar het s(b)o zouden moeten,
extra ondersteuning te kunnen bieden om in het regulier onderwijs te kunnen
blijven. Voor Klein Rotterdam loonde het niet de moeite om voor de enkele kinderen
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een budget aan te vragen. Dat budget zou zo klein zijn dat het niet doelgericht
ingezet kan worden met extra personeel.
Verder is Stichting GROOS aangesloten bij de VBS, de landelijke vereniging van
algemeen bijzondere scholen. Hieraan was Stichting GROOS in 2021 € 87,64 kwijt.
Daarnaast betaalde de Stichting € 9,80 voor lidmaatschap van de GCBO, de
geschillencommissie bijzonder onderwijs.
Ook is Stichting GROOS aangesloten bij de de RABS, de vereniging van Rotterdamse
algemene bijzondere scholen. Hiervoor betaalde Stichting GROOS € 878,-.
Zoals eerder genoemd is Stichting GROOS ook aangesloten bij de vereniging voor
Agoraonderwijs. De contributie hiervoor start in 2022.
Schoolmaatschappelijk werk neemt Stichting GROOS af bij SMWR.
De stichting Groos is lid van de Po-Raad, de sectororganisatie voor het primair
onderwijs.
Groenendijk Administratiekantoor verzorgt de financiele en personeelsadministratie.
Voor de processen die onder verantwoordelijkheid vallen van het
administratiekantoor verwijst het bestuur naar de Service level Agreement. Het
administratiekantoor heeft een ISAE 3000-verklaring.

3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief
samenwerkingsverbanden
Er vindt vooral ontwikkeling plaats bij de Agoravereniging. Klein Rotterdam is als
eerste complete school voor primair onderwijs aangesloten bij de Agoravereniging.
Dit maakt dat er bij de vereniging een nieuw expertisegebied bijkomt. De
ontwikkelingen op dat gebied worden pas in het tweede deel van schooljaar 20212022 van betekenis, zodat daarover in het jaarverslag van 2022 meer over te
schrijven is.
3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun
betaalde en onbetaalde (neven)functies
Bestuur

Naam

Voorzitter

Nick Zuiddam

Secretaris
Penningmeester

Nick Zuiddam
Stefanie Langelaar

Directie school

Stefanie Langelaar

Toezichthouders

Marcel Zwolle

(Neven)functies, betaald en
onbetaald
Betaald op zzp-basis
Nevenfunctie bij Stichting Katrol:
Voorzitter, onbetaald.
Betaald.
Afstudeerbegeleider AD-PEP bij
Hogeschool Rotterdam

Onbetaald.
Betaalde functie: Zelfstandige in
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het onderwijs.
Vacature
Vacature

3.3 Naleving branchecode
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
In 2021 waren er geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance.
Stichting GROOS werkt met een bestuursstijl die als combinatie kan worden gezien
van democratisch leiderschap en transformationeel leiderschap. Wel denkt het
bestuur en de Raad van Toezicht na over de bestuursvorm. Het is niet gelukt om
leden voor de Raad van Toezicht te vinden. Er zijn plannen om die in 2022 te
wijzigen naar een one tier-model met meer expertise in het bestuur zelf. De statuten
worden in 2022 aangepast.
3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt
Stichting GROOS hanteert de code Goed Bestuur, opgesteld door de PO-raad in
november 2020. (https://www.poraad.nl/system/files/code_goed_bestuur_0.pdf)
3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting
Het is Stichting Groos in 2021 niet gelukt te voloen aan de bepalingen in de code
Goed Bestuur. De inspectie geeft in haar rapport aan op welke gebieden verbetering
nodig is. Daaraan zal in 2022 gewerkt gaan worden.
Het gaat onder meer om:
• het inzichtelijk maken waar de verantwoordelijkheden binnen de organisatie
liggen;
• het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht;
• het inzichtelijk maken van de besteding van de middelen;
• het verbeteren van de kwaliteitszorg;
• het verbeteren van de interne- en externe tegenspraak;
• het beschrijven van het controlesysteem en de risicobeheersing;
• het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
In 2021 is de MR goed op gang gekomen. In het schooljaar 2021-2022 zijn zes MRvergaderingen gepland. In de bijeenkomst in 2021 is de agenda en actiepunten voor
het schooljaar bepaald.
Met betrekking tot de financiële en salarisadministratie zijn deze processen
ondergebracht bij Groenendijk Onderwijs Administratie. Hier wordt de kwaliteit van
betreffende processen gewaarborgd door hun ISAE3000-verklaring.
De begroting en kwartaalcijfers worden met de Raad van Toezicht besproken.
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3.4 Verslag toezichthoudend orgaan
De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn volgens de statuten in 2021 de
volgende:
De Stichting hanteert de Code voor Goed bestuur voor primair Onderwijs van 1
augustus 2017 als basis voor het besturen van de organisatie. Verder schrijft de wet
voor dat interne toezichthouders met het volgende belast zijn:
• toezicht houden op nalevering van wettelijke verplichten en de Code voor
Goed
bestuur;
• het beoordelen en goedkeuren van de begroting, jaarrekening,
bestuursverslag
en strategische meerjarenplan;
• het aanwijzen van een accountant;
• het afleggen van verantwoording in het jaarverslag
Het Bestuur van Stichting Groos heeft met de Raad van Toezicht in 2021 vier keer
vergaderd.
Onderwerpen waren:
• Personeelsbeleid/werving en selectie;
• Onderwijskundig beleid;
• Ouderbetrokkenheid;
• Huisvesting;
• Samenwerking met kinderopvang en voortgezet onderwijs;
• Coronaperikelen;
• Inspectiebezoek, verslag en reactie;
• Financieel beleid
•
Het bestuur heeft de volgende documenten vastgesteld:
• Financieel jaarverslag en bestuursverslag 2020;
• Keuze en benoeming accountant;
• Vaststelling begroting en meerjarenbegroting
• Formatieplan.
Deze documenten zijn voorbereid door de directeur, in samenwerking met extern
deskundigen en het administratiekantoor. De RVT heeft opgetreden als adviseur en
sparringspartner en heeft uiteindelijk goedkeuring verleend aan de betreffende
documenten.
Tevens is besloten dat de governance in 2022 zal wijzigen, de statuten worden
aangepast en er met een management statuur gewerkt gaat worden.
Ook zal vanaf 2022 jaarlijks worden geevalueerd of er aan de code goed bestuur
wordt voldaan. Op termijn zal het bestuur meedoen aan de Visitatie door de PORaad.
In 2022 wordt een strategsch meerjarenplan opgesteld en vastgesteld door het
bestuur.
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3.5 Omgeving
3.5.1 Afhandeling van klachten
Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan bij klachten.
In de schoolgids staat vermeld hoe en waar ouders klachten kunnen melden.
In 2021 heeft Klein Rotterdam geen klachten van ouders, medewerkers en externen
ontvangen.
3.5.2 Internationalisering
Dit is niet van toepassing op Stichting GROOS.
3.5.3 Verantwoording overige maatschappelijke thema’s
Strategisch personeelsbeleid: De school is nog klein. Er zijn twee groepen op de
school. Dit is nog in ontwikkeling.
Passend onderwijs: Stichting GROOS heeft nog geen geld ontvangen van PPORotterdam, het samenwerkingsverband waarbij Klein Rotterdam is aangesloten.
Allocatie van middelen: De allocatie van de middelen vindt plaats op basis van
locatie. St. Groos heeft één BRIN-nummer en één locatie.
Groos heeft geen bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen.

4 Risicomanagement
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Interne risicobeheersingssysteem
De Stichting Groos is in 2021 begonnen de processen en procedures zodanig in te
richten dat alle relevante risico’s tijdig worden gesignaleerd en er passende
maatregelen worden genomen om deze risico’s en de gevolgen daarvan te
beheersen.
In de plannings- en control cyclus wordt op een systematische wijze inhoud gegeven
aan het sturen en plannen en het op koers houden (beheersen, control) van de
organisatie.
In de cyclus is opgenomen welke informatie wanneer wordt verzameld, beoordeeld
en gedeeld moet worden. Alle betrokken belanghebbenden worden op tijd gevraagd
om advies, instemming of besluitvorming. Het gaat hierbij om de
medezeggenschapsraad, het bestuur, ouders en externe stakeholders zoals de
gemeente en de kinderopvang.
In 2022 moet deze cyclus volledig werkzaam zijn.
Voor de processen die onder verantwoordelijkheid vallen van het
administratiekantoor verwijst het bestuur naar de Service Level Agreement. Het
administratiekantoor heeft een ISAE 3000-verklaring.
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4.2 Risicoprofiel
risico

maximale
impact
per risico
(a)

berekende
verwachte
impact

maatregelen

25.000

kans dat
het risico
zich
voordoet
(b)
2

leerlingenprognose
is onjuist
dalende leerlingaantallen

2.500

25.000

2

2.500

financiële gevolgen
arbeidsconflict

30.000

1

1.500

onverwacht verloop
van
personeel/personeelstekort

0

1

0

beperkingen in het
aannemen van
personeel door de
wet werk en
zekerheid
negatief
inspectierapport

20.000

1

2.000

MJB en voorzichtig
begroten
monitoring instroom
gedurende het
schooljaar, actief
sturen op promotie
school en Stichting,
kwaliteit verbeteren
goed
personeelsbeleid,
personele
voorziening
opbouwen
goed
personeelsbeleid,
goed stagebeleid,
studenten langdurig
binden en
ontwikkelkansen
bieden
goed
personeelsbeleid
voeren

20.000

4

10.000

onzekerheid over de
hoogte en moment
van ontvangst van
rijksbijdragen
onzekerheid over de
inkomsten passend
onderwijs
het niet halen van het
vereiste aantal
leerlingen

0

1

0

5.000

2

500

MJB een opbouw
eigen vermogen

opheffing/
fusie

3

opheffing/
fusie

kwaliteit verhogen,
actieve promotie
school en stichting,
samenwerken met
andere besturen,
eventueel opgaan in
ander bestuur

kwaliteit verhogen,
opbouw eigen
vermogen
eigen vermogen
opbouwen

Kans dat het risico zich voordoet:
1. Zeer onwaarschijnlijk (0-5%), 2. Onwaarschijnlijk (5-10%), 3. Waarschijnlijk (1025%), 4. Meer dan waarschijnlijk (25-50%), 5. Zeer waarschijnlijk (50-100%)
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Bij de meeste risico’s, zzoals in bovenstaande tabel genoemd worden, is de
impact groter als er niet tijdig op gereageerd of geanticipeerd wordt. Het
risicomanagement van het bestuur is er dan ook op gericht om risicofactoren in
een vroeg stadium te signaleren.
De risico’s worden kleiner wanneer het bestuur er, over enkele jaren, in slaagt
om een financiele buffer op te bouwen.
Aan de hand van de MJB worden scenario’s doorgerekend om te zien wat het
effect is als het er bijvoorbeeld minder leerlingen dan verwacht aangemeld
worden. Daarbij wordt dan ook berekend welke formatieve maatregelen in dat
geval nodig zijn.
Het bestuur gebruikt allerlei instrumenten voor het volgen en analyseren van alle
geldstromen. Ook wordt gebruik gemaakt van externe deskundigheid om
onafhankelijk advies in te winnen.
Groenendijk administratie, het administratiekantoor waar wij gebruik van maken
heeft afspraken gemaakt in een Service Level Agreement. Processen ijn
vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd.
Het totale risicobedrag is het minimale vermogen dat het bestuur als vermogen
zal moeten nastreven.
Duidelijk is dat de financiele positie van het bestuur uiterst kwetsbaar is en dat
zorgvuldig gestuurd moet worden op kwaliteitsverbetering en groei van het
aantal leerlingen. Tegelijkertijd heeft samenwerking met andere schoolbesturen
en een mogelijke fusie de constante aandacht van het bestuur.
Overigen zijn er ook kansen waardoor financiele meevallers kunnen ontstaan:
meer leerlingen dan
begroot
hogere bekostiging door
het rijk of de gemeente
dan begroot

25.000

2

2.500

5.000

2

500

5 Bedrijfsvoering
5.1 Bedrijfsvoering
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis
Formatieve ontwikkelingen
In januari en februari zijn twee leerkrachten aangenomen, waardoor de
bestuursleden geen lesgevende taken meer hadden. Hierdoor kregen zij meer ruimte
om zaken rond school en bestuur op te zetten en te ontwikkelen.
In juni heeft een leerkracht ontslag genomen. In het nieuwe schooljaar zijn twee
nieuwe groepleerkrachten gestart. In november is een kunstdocent aangenomen.
Haar taken zijn het coördineren van kunstonderwijs. Per 1 december is een
leerkracht weggegaan. Het is niet gelukt om deze vacature in de vullen. Hierdoor
mist er op een groep één dag een leerkracht. De directeur vangt deze dag op, samen
met de kunstdocent.
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Ziekteverzuim en opvang
Het ziekteverzuim lag in 2021 op 6,22 %. Het ziekteverzuim is onder andere door
Corona hoger dan normaal verwacht zou worden. Bij zo’n klein bestuur als Stichting
GROOS leidt een ziektegeval al snel tot een hoog percentage. De meeste
ziektedagen hebben we intern op kunnen vangen.
Professionalisering
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Het is aan de
leidinggevenden om professionalisering te stimuleren en faciliteren.
De leidinggevenden sturen aan op het lerend vermogen van de medewerkers. Eigen
geformuleerde leerdoelen worden besproken tijdens de gesprekscyclus.
Ook heeft de Stichting in haar doelstellingen scholingsprogramma’s voor het gehele
team opgenomen om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, de begeleiding
van de leerlingen te verbeteren en de doelstellingen van het Agora onderwijs te
behalen.
Bij de start van schooljaar 2021-2022 is daarom gestart met (SW)PBS (school wide
positive behaviour support). PBS is een gedragsaanpak voor alle leerlingen en heeft
als doel het creëren van een positieve schoolomgeving die het welzijn en leren
bevordert en gedragsproblemen zo veel mogelijk voorkomt. Voor de invoering van
deze aanpak staat een trainingstraject van drie jaar.
Daarnaast is er individuele scholing naar behoefte geweest, zoals een training
kindercoaching en het volgen van webinars rond verschillende onderwerpen, zoals
dyslexie en hoogbegaafdheid.
5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het
afgelopen jaar
Een nieuw gestarte school met een erg specifieke visie vraagt veel van het
personeel. Dat blijkt ook in de praktijk: het is de voornaamste oorzaak van verloop.
Leerkrachten die vertrekken doen dat om verschillende argumenten die daarmee te
maken hebben. Een school in ontwikkeling vraagt bepaalde investering,
vaardigheden en houding van leerkrachten, die niet altijd blijken te passen.
Het bestuur stuurt op professionalisering.
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Het is aan de
leidinggevenden om professionalisering te stimuleren en faciliteren.
De leidinggevenden sturen aan op het lerend vermogen van de medewerkers. Eigen
geformuleerde leerdoelen worden besproken tijdens de gesprekscyclus.
Er wordt gezocht naar medewerkers die expert zijn op een bepaald gebied. Die
expertise kunnen zij weer uitdragen binnen het team.
Het bestuur werkt aan werkdrukvermindering. Er wordt gewerkt met extra
ondersteuning voor de leerkrachten en ouders of vrijwilligers met specifieke
vakkennis worden ingezet.
5.1.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
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Binnen de Stichting is er in 2021 geen sprake van na ontslag. Er is bewust gekozen
voor eerst twee contracten voor bepaalde tijd, omdat het bestaansrecht van de
school in de opbouwfase nog kwetsbaar is. Zoals in de voorgaande paragraaf
beschreven, is een schoolsituatie zoals op Klein Rotterdam niet voor iedere
leerkracht passend en is het logisch dat er een zekere doorloop is.
5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in
het afgelopen jaar
In 2021 en 2022 heeft aannemer Verbakel de nodige werkzaamheden uitgevoerd
waar Stichting GROOS € 365.000 van de gemeente voor heeft ontvangen.
Vooralsnog is het vooruitzicht dat Klein Rotterdam in het huidige pand kan blijven de
komende jaren. Bij meer dan 75 leerlingen kunnen er meer lokalen aan het deel van
Klein Rotterdam worden toegevoegd.
5.1.5 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en
externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar
Voor kinderen tot en met 6 jaar is de observatiemethode Kijk!
Voor toetsing van de basisvakken, leeraanpak en sociaal emotionele ontwikkeling bij
kinderen vanaf groep 3 gebruikt Klein Rotterdam het IEP-leerlingvolgsysteem en de
IEP-eindtoets.
Onderwijsbehoeftes worden verder bewaakt door middel van coachgesprekken,
waarbij de voortgang, motivatie en leergeluk belangrijke onderdelen zijn van
gesprek.
In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met individuele plannen. De beginsituatie
van de kinderen is in kaart gebracht door middel van kindportretten. De doelen zijn
per kind vastgesteld en per periode uitgewerkt. Deze werkwijze is in ontwikkeling en
heeft nog verfijning nodig. Hierin worden we begeleid door een adviseur met
expertise op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs.
In november heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd op
bestuurs- en schoolnivea. De bevindingen van de inspectie leveren een zeer zwak
oordeel op.
Stichting GROOS kan zich deels in het oordeel van de inspectie vinden. We merken
dat het voor de inspecteurs lastig is om Klein Rotterdam te beoordelen, omdat wij de
praktijk anders vormgeven dan de meeste basisscholen. Van sommige punten in het
rapport is niet duidelijk waarop de inspectie haar oordeel baseert, of wat zij dan
verwacht.
De inspectie geeft veel punten die verbeterd moeten worden.
Ten eerste onderkennen wij dat nog niet aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.
Deze punten hebben onze aandacht en komen in ons ontwerpproces het komend jaar
aan bod.
Ten tweede zijn er punten die in ontwikkeling zijn. Deze worden onvoldoende
beoordeeld, omdat de vastlegging nog verbeterd kan worden. Wij onderzoeken
zorgvuldig wat er bij Agoraonderwijs past, om zo bewust keuzes te maken die onze
visie en praktijk ondersteunen.
Ten derde zijn er punten waarvan de inspectie aangeeft dat deze er niet zijn, terwijl
dat wel zo is.
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De conclusie die stichting GROOS en Klein Rotterdam trekken is dat er al heel veel
bereikt is in de afgelopen anderhalf jaar en dat we nog een weg te gaan hebben. We
zijn zeer gemotiveerd om te laten zien hoe het Agoraonderwijs in het po
vormgegeven kan worden. Stichting GROOS heeft de PO-raad ingeschakeld om via
het programma ‘Goed worden, goed blijven’ een plan van aanpak te maken om
verbeteringen op school- en bestuursniveau te realiseren. We hebben een groot
netwerk aan meedenkende ouders, professionals en organisatie (zoals de
Agoravereniging en ervaren bestuurders) die ons als kleine organisatie hierin kunnen
ondersteunen. Het belangrijkste dat Stichting GROOS en Klein Rotterdam te doen
staat, is het concept en de bestuursstructuur verder uitwerken en beschrijven, zodat
wij meer inzicht in onze aanpak kunnen bieden.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Het leerlingaantal is verdubbeld, net als het aantal teamleden. Dat betekent dat de
bestaande groepen veel nieuwe kinderen erbij hebben gekregen. Voor iedereen was
het erg wennen aan het begin van het jaar. We hebben daar met elkaar een weg in
gevonden door veel met elkaar af te stemmen. Dat er veel ziekte is geweest onder
leerkrachten maakt dat processen vertragen. Belangrijkste ontwikkelingen van 2021
zijn de aanzet tot individuele kindplannen, de invoering van PBS en het inzetten van
het portfolio STERiK.
Corona heeft een enorme stempel op het onderwijs gedrukt. Er is veel lesuitval
geweest, veel leerkrachten en leerlingen zijn door ziekte afwezig geweest.
5.2.2 Onderwijsprestaties
In 2021 heeft één leerling de eindtoets gedaan en afgerond op vwo-niveau. Alle
kinderen hebben één keer de toetsen uit het IEP leerlingvolgsysteem gemaakt. Er
zijn nog te weinig gegevens om de prestaties te duiden ten opzichten van een groei
over meerdere jaren.
5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
Er wordt gewerkt in heterogene groepen. Leerlingen werken in niveaugroepen aan de
basisvaardigheden. Kinderen wordt geleerd hun eigen leerdoelen op te stellen, vanuit
interesse, motivatie en de kerndoelen. De groepscoach begeleidt de leerlingen
daarin. Er wordt gewerkt met experts, vaak ook van buiten de school.
Buitenonderwijs en excursies passen binnen de Agora-visie en vinden dus zoveel als
mogelijk plaats.
Dit alles is volop in ontwikkeling en wordt met behulp van externe experts in 2022
verder geprofessionaliseerd.
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
Ten opzichten van 2020 heeft Klein Rotterdam in 2021 een uitgebreider
toelatingsbeleid kunnen voeren. 4- en 5-jarigen werden ingeschreven als er geen
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bijzonderheden waren. Vanaf 6 jaar liepen kinderen minimaal twee dagen mee om
het kind beter te leren kennen en te zien werken en omgaan met anderen.
Gedurende het (school)jaar zijn er enkele 4-jarigen ingestroomd. Zij-instromers
vanaf leerjaar 3 zijn er niet geweest. Klein Rotterdam is regelmatig benaderd door
gezinnen die geinteresseerd waren op een plek bij het oude kind, gedurende het
schooljaar. Bij zij-instromers was daarbij altijd sprake van enkelvoudige of
meervoudige problematiek. In de groep was al een bepaald percentage zorg. Mede
daarom en door het aantal leerlingen is besloten dat de groep vol zit. Klein
Rotterdam heeft een beperkte capaciteit om kinderen met extra zorbehoeftes aan te
nemen.
5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling
In 2021 heeft de nadruk vooral op de school- en organisatieontwikkeling gelegen. Er
wordt landelijk samengewerkt aan ontwikkeling met andere Agora-organisaties.
Oudertevredenheid wordt continu gemeten, nog niet door een enquete, maar door
onze communitybijeenkomsten waaraan veel ouders deelnemen.

5.3 Duurzaamheid
5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in
het afgelopen jaar
Het bestuur heeft op de huidige locatie enkele lokalen ter beschikking gekregen van
de gemeente Rotterdam en heeft deze naar vermogen geschikt gemaakt voor het
geven van onderwijs. Er is nog geen mogelijkheid geweest om aan duurzaamheid te
werken terwijl het bestuur dat wel erg belangrijk vindt.

6. Financiële Analyse
Het resultaat van 2021 was € 10.400 positief. Begroot was een positief resultaat van
€ 16.368.

6.1 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2021 in vergelijking met 31
december 2020.

Activa
Materiële vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

Passiva

1.922

2.360

Vorderingen

70.267

303

Liquide middelen

31.098

249.117

Kortlopende schulden

103.287

251.780

Totaal passiva

Totaal activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
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31-12-2021 31-12-2020
23.037

12.637

1.705

2.361

78.545

236.782

103.287

251.780

6.2 Belangrijkste verschillen ten opzichte van 2020
Het eigen vermogen is toegenomen met het resultaat van € 10.400.
Er is nog in beperkte mate sprake van materiële vaste activa omdat nieuwe
investeringen nog grotendeels vergoed worden door de gemeente vanuit de ‘Eerste
inrichting’.
De toename van de vorderingen In 2021 komt vooral door het opnemen van de
vorderingen op OCW in verband met het betaalritme van de bekostiging per
schooljaar. Deze vordering moet weer worden afgeboekt bij invoering van de nieuwe
bekostiging per kalenderjaar vanaf 1 januari 2023.
Zowel het saldo van liquide middelen als de kortlopende schulden zijn enorm
afgenomen ten opzichte van 2020. Dit komt omdat een bedrag van € 189 duizend
aan vooruitbetaalde bedragen in 2021 besteed is. Dit bedrag is ontvangen van de
gemeente Rotterdam voor het onderhoud van het schoolgebouw.

Kengetallen - balanspositie
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit (current ratio)
Weerstandsvermogen

202 1

20 20

0,22
0,24
1,29
5,5%

0,05
0,06
1,05
6,6%

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie
lager dan 0,30
lager dan 0,75
-

Formules kengetallen:
Solvabiliteit 1 (excl. voorz.) = Eigen vermogen / totaal vermogen
Solvabiliteit 2 (incl. voorz.) = (Eigen vermogen + voorzieningen) / totaal
vermogen
Liquiditeit (current ratio)
= Vlottende activa / Kortlopende schulden
Weerstandsvermogen (PO) = (Eigen vermogen -/- MVA) / Rijksbijdragen

Volgens bovenstaande ratio’s is de financiële positie verbeterd, maar dit komt vooral
door de verandering bij de liquide middelen en de kortlopende schulden. Daardoor is
het balanstotaal veel lager dan in 2020, waardoor de kengetallen slecht vergelijkbaar
zijn. De financiële positie is met een eigen vermogen € 23 duizend nog zeer
kwetsbaar. De school heeft nog nauwelijks een buffer om financiële tegenvallers op
te kunnen vangen. Voor een nieuwe school is dit ook niet goed mogelijk in deze fase.
De liquiditeit is boven 1,0 maar voor kleine schoolbesturen is een Werkkapitaal van
twee maanden aan personele lasten wenselijk. Op balansdatum was het
Werkkapitaal nog geen € 23 duizend, terwijl de maandelijkse personeelslasten € 27
duizend waren in 2021.
Met de groei van de school stijgen ook de personeelslasten en daardoor ook de
behoefte aan een hoger Werkkapitaal. Voor een kleine en groeiende school is het
lastig om op relatief korte termijn voldoende buffer op te bouwen. Het behalen van
de stichtingsnorm heeft een hogere prioriteit.
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Kengetallen - balanspositie
bedragen * € 1.000

Werkkapitaal
2 maanden personele lasten
Verschil
Nieuwe norm Inspectie vermogenspositie
Eigen vermogen -/- privaat vermogen
Verschil

2021

2020

22,8
54,0
-31,2
301,9
23,0
278,9

12,6
16,0
-3,3
302,4
12,6
289,7

Formules kengetallen:
Werkkapitaal
= Vlottende activa -/- Kortlopende schulden
Norm Inspectie Publiek Vermogen = 50% van aanschafwaarde gebouwen* 1,27
+ Boekwaarde overige materiële vaste activa
+ € 300.000 (indien totale baten < € 3 miljoen)
De Inspectie voor het Onderwijs (afdeling Rekenschap) heeft een nieuwe norm
ingevoerd om te beoordelen of het publieke deel van het eigen vermogen mogelijk
bovenmatig is en daardoor ondoelmatig en ongewenst. Het publieke deel van het
eigen vermogen van Klein Rotterdam ligt nog ver onder deze nieuwe
signaleringswaarde van de Inspectie. Voor kleine schoolbesturen is de
signaleringswaarde sowieso hoger dan € 300.000 en daar komt Stichting GROOS nog
lang niet bij in de buurt. Het is juist wenselijk om het eigen vermogen op een niveau
te brengen zodat er een buffer is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Dat is nu nog niet het geval, waardoor de financiële situatie van de school voorlopig
kwetsbaar blijft.

6.3 Analyse realisatie 2021 versus begroting 2021 en realisatie 2020
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Begroting
2021

Realisatie
2021

Verschil

Realisatie
2020

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW

384.489

406.277

-21.788

156.205

228.284

-

-

-

-

-

Overige overheidsbijdragen

8.909

-

8.909

-

8.909

Overige baten

7.357

5.012

2.345

490

6.867

400.755

411.289

-10.534

156.695

244.060

323.977

311.946

12.031

95.826

228.151

Samenw erkingsverband

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten

438

5.000

-4.562

118

320

Huisvestingslasten

10.517

40.070

-29.553

11.957

-1.440

Overige lasten

55.023

37.605

17.418

35.982

19.041

389.955

394.621

-4.666

143.883

246.072

10.800

16.668

-5.868

12.812

-2.012

-400

-300

-100

-175

-225

10.400

16.368

-5.968

12.637

-2.237

Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Het resultaat van 2021 is bijna € 6 duizend slechter dan was begroot. De totale
baten waren € 10,5 duizend lager dan begroot, vooral omdat Rijksbijdragen
ingeschat waren op basis van de groei in leerlingaantallen die nodig is om de norm te
halen. Vooral de groeibekostiging is voor een nieuwe school moeilijk in de schatten.
De personeelslasten kwamen € 12 duizend hoger uit dan begroot en de overige
lasten € 17,4 duizend hoger. De afschrijvingslasten en vooral de huisvestingslasten
vielen juist veel lager uit. Voor een startende en groeiende school zijn deze lasten de
eerste jaren lastig in te schatten omdat er nog geen goede ervaringscijfers zijn.

Kengetallen - baten en lasten
Rentabiliteit
Totale baten / Rijksbijdragen
Personele lasten / Rijksbijdragen
Materiële lasten / Rijksbijdragen

2021

2020

2,6%
104,2%
84,3%
17,2%

8,1%
100,3%
61,3%
30,8%

Streefwaarden
Klein Rotterdam
voorlopg +1%
105%
85%
20%

Voor de rentabiliteit (resultaat / totale baten) wordt normaal gesproken gestreefd om
jaarlijks tussen -1% en +1% van de totale baten te blijven. Voor een kleine school
zal de uitkomst snel buiten deze marges uitkomen vanwege de relatief lage totale
baten. Voor Klein Rotterdam is het wenselijk dat een eigen vermogen wordt
opgebouwd zodat er een buffer is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
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Omdat het geld van het Rijk wel ten goede moet komen van de leerlingen, wordt de
komende jaren gestreefd naar licht positieve resultaten (rentabiliteit van 1%).
Voor de lange termijn is een sluitende begroting in meerjarig perspectief wel de
doelstelling. Om deze doelstelling te halen zijn streefwaarden geformuleerd voor de
personele en materiële lasten en de totale baten ten opzichte van de Rijksbijdragen.
Bij kleine scholen zijn de materiële lasten meestal hoger dan 20% van de
Rijksbijdragen. Maar vooral de huisvestingslasten zijn nog erg laag. Zo is er
bijvoorbeeld nog geen sprake van groot onderhoud voor rekening van de school. Dit
zal mogelijk zo blijven zolang er nog geen definitieve huisvesting beschikbaar is.

7 Toekomstige ontwikkelingen
7.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein
7.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
In 2022 zal onderzocht worden welk middel Klein Rotterdam kan inzetten om het
onderwijsaanbod op de basisvakken meer passend te maken bij de visie. Hierbij is
het belangrijk dat kinderen van verschillende leerjaren en niveaus in een groep
kunnen zitten, zelfstandig aan doelen kunnen werken en de leerkracht de voortgang
van de heterogene groep makkelijk kan monitoren.
In 2022 zal het portfolio verder verkend en uitgewerkt worden in samenwerking met
Bureau Sterk, naar de wensen van de school.
7.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
Het bestuur zal de samenwerking met gelijkgestemde scholen in het land verder
intensiveren. Ook zal het gebruik malen van de aanwezige kennis binnen de besturen
van de RABS (Rotterdams Algemeen Bijzondere Scholen).
De VBS en de Po-raad bieden veel kennissessies aan waaraan het bestuur, binnen de
beperkte mogelijkheden (tijd en financiën) zal deelnemen.
7.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg
In 2021 is de taak van IB vooral door de directeur opgepakt. In 2022 zal een
leerkracht dit op zich nemen. Er is een adviseur aan de school verbonden die het
ontwikkelingsgericht werk met individuele kindplannen met de school ontwikkelt,
passend bij de visie en mogelijkheden binnen de school. Er zal vooral ingezet worden
op de ontwikkeling van indivuele kindplannen, waarmee het ontwikkeling op alle
gebieden van een kind in kaart wordt gebracht en er per kind eigen doelen kunnen
worden gesteld.
Er zal in 2022 binnen alle geledingen gewerkt gaan worden met een
kwaliteitskalender waarin alle aspecten van de kwaliteitszorg op elk gebied benoemd
worden. Alle bijbehorende documenten met benoeming van de uitvoerende personen
worden genoemd.
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Om te zorgen voor een goed kwaliteitsbeleid wordt een duidelijke kwaliteitscyclus
gebruikt: een standaard volgorde van ontwikkeling en evaluatie van kwaliteitszorg.
De PDCA-cyclus: plan, do, check, act is daarbij leidend.
De volgende (meerjaren) planningen worden gehanteerd:
• strategisch beleidsplan (bestuur)
• financieel plan (begroting, bestuur)
• formatieplan (medewerkers, bestuur)
• schoolplan (directie, bestuur)
• jaarplan (directie, bestuur)
• zorgplan (interne begeleiding)
• schoolondersteuningsprofiel (SWV, interne begeleiding, directie)
• zorgkalender met o.a. toetskalender (leerlingvolgsysteem intern begeleider,
leerkracht)
• individuele kindplannen (leerkrachten)
• weekplan en themaplanning (leerstofplanning, leerkracht)
• individueel handelingsplan (intern begeleider, leerkrachten)
• individueel persoonlijk ontwikkelplan (leidinggevende, medewerkers)
De pdca-cyclus loopt zowel horizontaal als verticaal. Verticaal: vanuit het strategisch
beleidsplan vloeit het schoolplan, het zorgplan, het groepsplan, individueel plan, etc.
Horizontaal: het strategisch beleidsplan, schoolplan, zorgplan, groepsplan, etc. wordt
jaarlijks volgens pdca-cyclus geevalueerd en bijgesteld. Door dee planning- en
control cyclus is niets meer toevallig en alles beredeneerd, voortvloeiend uit
maatschappelijke, onderwijskundige en persoonlijke ontwikkelingen. Door inzicht in
dee kwaliteitscyclus wordt het verantwoord toezicht door het bestuur
vergemakkelijkt en kan er toegewerkt worden naar de toekomst die wij voor ogen
hebben met onze school.
7.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
Ook voor Klein Rotterdam is het een uitdaging om vacatures gelijk op te vullen. Met
de vacature die per 1-12-2021 is ontstaan is dat niet gelukt. Er zijn meerdere
reacties geweest op de vacature, maar geen geschikte kandidaat gevonden. Stichting
GROOS zal verdere mogelijkheden onderzoeken voor het opvangen van leerkrachten,
voor korte of lange termijn. Daarbij valt te denken aan anders organiseren met
leraarondersteuners of de inzet van vakexperts die een hele dag een groep opvangen
met een eigen programma.
Het blijkt dat het bestuur er aan moet werken een aantrekkelijk werkgever te zijn.
Onderzocht gaat worden hoe Stichting Groos zich kan onderscheiden van andere
besturen. Ook samenwerking met andere besturen kan mogelijkheden bieden.
Het bestuur stuurt nadrukkelijk op een juiste samenstelling van het team. Het
gebruik maken van verschillende kwaliteiten die beschikbaar zijn moeten er voor
zorgen dat het onderwijs op een kwalitatief hoog niveau kan worden gegeven. De
gesprekscyclus en het te voeren personeelsbeleid zijn erg belangrijk.
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7.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting
Stichting GROOS zal gesprekken met de gemeente aangaan omtrent de
mogelijkheden van samenwerking met partners in het gebouw.
7.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar
en de toekomstige investeringen
Nadat alle ruimtes in de herfst van 2021 zijn opgeleverd, moeten deze ruimtes ook
aangekleed worden. Dat zal vooral in 2022 gebeuren.
7.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
Deze zijn nog niet van toepassing. Stichting GROOS hoopt hierover afspraken te
kunnen maken met de gemeente, als de school gestaag groeit en de gemeente er in
wil investeren.

7.2 Continuïteitsparagraaf
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor
de stichting zoals deze geraamd zijn in de meerjarenbegroting (MJB). Dit om de
continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen.
De basis voor de MJB is de prognose van het aantal leerlingen en de bijpassende
formatie. Vanwege de noodzakelijke groei om tot de stichtingsnorm te kunnen
komen, kan slechts een ruwe inschatting gemaakt worden van het te verwachten
aantal leerlingen per jaar en de formatie die daarbij passends is. Passend betekent in
dit geval enerzijds nodig voor kwalitatief goed onderwijs en anderzijds financieel
haalbaar (betaalbaar).

Realisatie
2020
Aantal leerlingen per 1 oktober
4 tot 7 jaar
8 jaar en ouder
Totaal aantal leerlingen

Realisatie
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Prognose
2025

6
8
14

12
22
34

22
25
47

48
25
73

74
32
106

89
52
141

Personele bezetting in fte per 31 december
Directie
0,9
Onderwijzend Personeel
2,0
Ondersteunend personeel
0,0
Totale personele bezetting
2,9

0,9
3,2
0,0
4,1

1,1
3,7
0,0
4,8

1,1
5,2
0,5
6,8

1,1
6,7
1,0
8,8

1,1
8,2
1,5
10,8

Door Corona is de groei van de school nog niet zo snel gegaan als was gehoopt bij de
oprichting. Komend schooljaar moet de groei in aantal leerlingen wel gaan
plaatsvinden, maar vooralsnog hoeft dit niet gepaard te gaan met veel extra
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formatie. In bovenstaand overzicht is uitgegaan van een realistisch groeiscenario.
Voor het halen van de stichtingsnorm is een snellere groei noodzakelijk. Wellicht is
het mogelijk dat de termijn voor de stichtingsnorm wordt bijgesteld omdat deze
norm door de Corona-lockdowns praktisch onhaalbaar is geworden.

7.2.1 Meerjarenbegroting

Realisatie
2020

Aantal leerlingen (per 1-10)
Baten
Rijksbijdragen OCenW
Passend onderwijs
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Afboeking vordering OCW
Totaal resultaat

Realisatie
2021

P rognose
2022

P rognose
2023

P rognose
2024

106

P rognose
2025

14

34

47

73

141

156.200
500

384.500
8.900
7.400

452.100
28.000
-

450.200
6.000
28.000
-

582.900
8.100
40.000
-

750.700
11.500
60.000
-

156.700

400.800

480.100

484.200

631.000

822.200

95.800
100
12.000
36.000

324.000
400
10.500
55.100

384.800
500
44.200
52.800

391.400
500
44.200
63.400

489.600
900
47.000
94.500

642.200
1.800
54.800
117.800

143.900

390.000

482.300

499.500

632.000

816.600

12.800

10.800

-2.200

-15.300

-1.000

5.600

-200

-400

-400
-20.000

-400

-400

-400

12.600

10.400

-22.600

-15.700

-1.400

5.200

In tegenstelling tot de indeling van de jaarrekening zijn in de MJB de inkomsten voor
passend onderwijs van het samenwerkingsverband apart weergegeven. In de
jaarrekening is dit onderdeel van de Rijksbijdragen.
In 2022 vervalt de vordering op OCW vanwege de invoering van de nieuwe
bekostiging per kalenderjaar per 1 januari 2023. Op 31-12-2021 bedraagt deze
vordering € 16,6 duizend. In de praktijk komt het erop neer dat de bekostiging in de
laatste 5 maanden van 2022 (schooljaar 22/23) ongeveer € 20 duizend lager zal zijn.
Voor 2022 wordt dan een tekort van in totaal € 22,6 duizend verwacht, hetgeen dus
vooral door de afboeking van de vordering wordt veroorzaakt. In bovenstaande MJB
zijn de te ontvangen NPO gelden in schooljaar 22/23 beperkt opgenomen. Inmiddels
is duidelijk dat vooral voor scholen met relatief veel achterstandsleerlingen de
nieuwe NPO-middelen hoger zullen zijn. Het resultaat voor zowel 2022 als 2023 zal
daardoor gunstiger kunnen uitvallen.
Omdat er nog veel wijzigingen vanuit OCW te verwachten zijn, zoals het gelijkstellen
van de salarisschalen aan die van het voortgezet onderwijs en een mogelijke
verlenging van NPO, zullen we zorgvuldig moeten volgen wat de consequenties zijn
van deze wijzigen voor het financieel beleid van GROOS.
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7.2.2 Balans
Activa
Activa
Materiële vaste activa

Realisatie
Realisatie
3 1 -1 2 -2 0 2 0 3 1 -1 2 -2 0 2 1

P rognose
P rognose
P rognose
P rognose
3 1 -1 2 -2 0 2 2 3 1 -1 2 -2 0 2 3 3 1 -1 2 -2 0 2 4 3 1 -1 2 -2 0 2 5

2.400

1.900

1.400

24.900

52.000

66.200

Totaal vaste activa

2.400

1.900

1.400

24.900

52.000

66.200

Vorderingen
Liquide middelen

300
249.100

70.300
31.100

10.000
49.200

12.000
24.500

14.000
11.500

16.000
21.500

Totaal vlottende activa

249.400

101.400

59.200

36.500

25.500

37.500

Totaal activa

251.800

103.300

60.600

61.400

77.500

103.700

Passiva
Passiva
Eigen vermogen
Passiva
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Realisatie
Realisatie
3 1 -1 2 -2 0 2 0 3 1 -1 2 -2 0 2 1

P rognose
P rognose
P rognose
P rognose
3 1 -1 2 -2 0 2 2 3 1 -1 2 -2 0 2 3 3 1 -1 2 -2 0 2 4 3 1 -1 2 -2 0 2 5

12.600

23.000

400

-15.300

-16.700

-11.500

2.400
236.800

1.700
78.600

10.200
50.000

18.700
58.000

27.200
67.000

38.200
77.000

251.800

103.300

60.600

61.400

77.500

103.700

De consequentie van het te verwachten negatieve resultaat van 2022, voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de afboeking van de vordering op OCW, is dat wordt
rekening gehouden met een sterke daling van het eigen vermogen in 2022. Dit zal
mogelijk leiden tot een negatief eigen vermogen. Ook in 2023 en 2024 wordt
rekening gehouden met negatieve resultaten en dus een verslechtering van het
vermogen.
De ontwikkeling in de komende jaren hangt sterk af van de groei van het aantal
leerlingen. Ook het tekort aan leraren in Rotterdam kan een factor worden waarmee
rekening gehouden dient te worden. Het financieel beleid is er hoe dan ook op
gericht om eventuele tekort zoveel als mogelijk te beperken of geheel te voorkomen.
Het saldo voor liquide middelen wordt vooral beïnvloed door het jaarlijkse resultaat
en de hoogte van de investeringen. De toekomstige investeringen zijn opgenomen in
een investeringsplan (MIP). Zolang de school groeit zal er ook nog sprake zijn van
bijdragen van de gemeente voor “Eerste inrichting’. Daardoor is het effect op de
stand van de materiële vaste activa van de school voorlopig nog beperkt.
Er is nog geen sprake van een meerjarig onderhoudsplan (MOP) omdat er ook nog
geen definitieve huisvesting is.
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7.2.3 Ontwikkeling kengetallen
Realisatie
2020

Realisatie
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Prognose
2025

Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit (current ratio)

0,05
0,06
1,05

0,22
0,24
1,29

0,01
0,17
1,18

-0,25
0,06
0,63

-0,22
0,14
0,38

-0,11
0,26
0,49

Werkkapitaal
2 maanden personele lasten
Verschil

12,6
16,0
-3,4

22,8
54,0
-31,2

9,2
64,1
-54,9

-21,5
65,2
-86,7

-41,5
81,6
-123,1

-39,5
107,0
-146,5

302,4
12,6
289,8

301,9
23,0
278,9

301,4
0,4
301,0

324,9
-15,3
340,2

352,0
-16,7
368,7

366,2
-11,5
377,7

8,0%

2,6%

-4,7%

-3,2%

-0,2%

0,6%

100,3%
92,2%

104,2%
101,4%

106,2%
106,7%

107,6%
111,0%

108,3%
108,4%

109,5%
108,8%

61,4%
30,8%

84,3%
17,2%

85,1%
21,6%

86,9%
24,0%

84,0%
24,4%

85,5%
23,2%

Financiële kengetallen

Normatief vermogen Inspectie
Eigen vermogen -/- privaat vermogen
Verschil
Rentabiliteit
Totale baten / Rijksbijdragen
Totale lasten / Rijksbijdragen
Personele lasten / Rijksbijdragen
Materiële lasten / Rijksbijdragen

De financiële kengetallen die een indicatie geven over de financiële positie
(solvabiliteit en liquiditeit) blijven onverminderd kwetsbaar, ook in meerjarig
perspectief. Zeker als het eigen vermogen inderdaad negatief wordt is dit een
belangrijk aandachtspunt. Het Werkkapitaal blijft voorlopig ruimschoots onder de
streefwaarde van twee maanden aan personele lasten. Hieruit blijkt dat de school
vooralsnog niet voldoende buffer kan opbouwen om eventuele tegenvallers op te
vangen.
De signaleringsgrens van de Inspectie voor een mogelijk te ruime vermogenspositie
is voor GROOS niet aan de orde.
Vanwege de vele veranderingen die de school te wachten staat is een verdere
analyse van de kengetallen voor de komende jaren weinig zinvol. De belangrijkste
uitdaging is vooralsnog het halen van de stichtingsnorm. Daarbij wordt getracht om
een zo verantwoord mogelijk financieel beleid te voeren.
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KENGETALLEN

2021
Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

1,29

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

22,30

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

23,95

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

2,60

Weerstandsvermogen exl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

5,49

Weerstandsvermogen incl MVA
(Eigen vermogen / (totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

5,75

Huisvestingsratio
Personele lasten / totale lasten + fin. lasten (in %)

2,70
83,00

Materiële lasten / totale lasten + fin. lasten (in %)

17,00

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
(in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 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.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 500
aangehouden.
De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouw en terrein (investeringen (uitbreiding, renovatie)voor eigen rekening); In voorkomende
gevallen door het bestuur afschrijvingstermijn aan te geven. Advies: 25 jaar
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair; algemeen 20 jaar; inrichting van het speellokaal 20 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 5 jaar. Digitale schoolborden 5 jaar.
OLP (methoden, apparatuur zoals radio, tv, projectoren, beamer)8 jaar.
Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
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toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden
niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en vervolgens is
goedgekeurd door het intern toezichthoudend orgaan.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen extra
bekostiging. Deze regeling eindigt (voor zover nu bekend) op 31 juli 2025. Het bestuur heeft besloten
om voor de bedragen die per 31 december van het jaar nog niet besteed zijn een bestemmingsreserve
genaamd Bestemmingsreserve NPO te vormen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening
voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is er van uitgegaan dat een medewerker vanaf de
leeftijd van 21 jaar werkzaam is in het onderwijs. Vanaf deze leeftijd bouwt de medewerker aanspraken
op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1%.
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud, die voor rekening van de school komen, wordt een
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van
een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten
behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht. Per jaareinde
2021 is nog geen voorziening groot onderhoud gevormd, omdat er nog geen meerjarenonderhoudsplan
beschikbaar is.
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Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een
tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van
baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te
betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige
betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is 110,6%
Per ultimo 2020 was deze 93,5%.

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
FINANCIELE INSTRUMENTEN
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
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De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
ICT
OLP en apparatuur

1
1.284
638

1.627
734
1.922

2.360

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
16.621
8.017
45.629

3
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0
302
0
70.267

303

31.098

249.117

103.287

251.780
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B2 BALANS PER 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

18.947
4.090

12.637
0
23.037

Voorzieningen

12.637

5

Personeelsvoorzieningen

1.705

2.361
1.705

Kortlopende schulden

2.361

6

Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

51.407
0
12.182
3.692
3.573
7.691
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3.112
10.210
4.776
1.756
4.169
212.758
78.545

236.781

103.287

251.780
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

384.489
8.909
7.357
400.755

406.277
0
5.012
411.289

156.205
0
490
156.695

323.977
438
10.517
55.023
389.955

311.946
5.000
40.070
37.605
394.621

95.826
118
11.957
35.982
143.882

10.800

16.668

12.813

400
-400

300
-300

175
-175

10.400

16.368

12.637

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten lasten
Financiële baten en lasten

Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo van baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.
2021
€

2020
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

10.800

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

438
-657

12.813

118
2.361
-218

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-69.965
-158.236

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Betaalde interest

-303
236.781
-228.200

236.478

-217.619

251.770

-400

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.479

-175
-400

-175

-218.019

251.594

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-2.478
0

-2.478

-218.019

249.117

249.117
-218.019

0
249.117
31.098
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1 Materiële vaste activa

ICT
OLP en apparatuur

1.284
638
1.922
ICT

1.627
734
2.360
Totaal

OLP en
apparatuur
€

€

€

Boekwaarde 31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.712
-86

765
-32

2.478
-118

Boekwaarde 31 december 2020

1.627

734

2.360

Mutaties
Afschrijvingen

-342

-96

-438

Mutaties boekwaarde

-342

-96

-438

Boekwaarde 31 december 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.712
-428

765
-128

2.478
-556

Boekwaarde 31 december 2021

1.284

638

1.922

Afschrijvingspercentages

t/m

ICT hardware
OLP en apparatuur

10,00 %

31-12-2021
€

33,33 %
12,50 %

31-12-2020
€

2 Vorderingen

Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

16.621
45.629
8.017
70.267
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31-12-2021
€
Ministerie van OCW
Bekostiging OCW

Overige vorderingen
Overige vorderingen

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2020
€

16.621
16.621

0
0

45.629
45.629

0
0

8.017
8.017

302
302

31-12-2021
€

31-12-2020
€

3 Liquide middelen

Banktegoeden

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
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31.098

249.117
249.117

31.098
31.098

249.117
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 1-12021

Resultaat

12.637

6.310

0

18.947

0
0

4.090
4.090

0
0

4.090
4.090

0

4.090

0

4.090

Eigen vermogen

12.637

10.400

0

23.037

Totaal vermogen

12.637

10.400

0

23.037

Algemene reserve

Bestemmingreserves publiek (A)
Bestemmingsreserve NPO

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

Saldo Dotaties
1-12021

Overige Saldo 31-12mutaties
2021

Onttrek- Vrijval
kingen

Saldo
31-122021

5 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea

Voorzieningen

Jubilea

Kort
-

Middellang
-

2.361
2.361

0
0

0
0

-657
-657

1.705
1.705

2.361

0

0

-657

1.705

Lang
1.705
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Totaal
1.705

Stichting Groos, Rotterdam
31-12-2021
€

31-12-2020
€

6 Kortlopende schulden
Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

51.407
0
12.182
3.692
3.573
7.691
78.545

3.112
10.210
4.776
1.756
4.169
212.758
236.781

0

10.210

10.450
1.732
12.182

4.012
764
4.776

3.573
3.573

4.169
4.169

7.059
632
0
7.691

3.186
20.572
189.000
212.758

Ministerie van OCW

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Gemeente, 1e inrichting
Vooruitontvangen bedragen
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Model G Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten
volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging
wordt verstrekt
Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

datum

J/N

G2.A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt,
aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk datum

Bedrag
van de
toewijzi
ng

Ontvang
en t/m
vorig
verslagj
aar

Totale
subsidia
bele
kosten
t/m
vorig
verslagj
aar

Saldo
per 1
januari
verslagj
aar

Ontvang
en in
verslagj
aar

Subsidia
bele
kosten
in
verslagj
aar

Te
verreke
nen per
31
decemb
er
verslagj
aar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0

totaal

G2.B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt,
doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk datum

totaal

Bedrag
van de
toewijzi
ng

Ontvang
en t/m
vorig
verslagj
aar

Totale
subsidia
bele
kosten
t/m
vorig
verslagj
aar

Saldo
per 1
januari
verslagj
aar

Ontvang
en in
verslagj
aar

Subsidia
bele
kosten
in
verslagj
aar

Saldo
per 31
decemb
er
verslagj
aar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Baten
Realisatie
2021
€
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Vergoeding Prestatiebox
Overige subsidies Ministerie van OCW
Subsidie EHK

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overige vergoedingen

Overige baten
Ouderbijdragen
Vergoeding uitgeleend personeel
Overige baten

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

251.185
45.928
79.922
1.811
4.640
1.004
384.489

264.791
46.831
87.543
7.112
0
0
406.277

89.340
18.907
32.251
1.188
14.519
0
156.205

8.909
8.909

0
0

0
0

1.055
6.302
0
7.357

0
0
5.012
5.012

490
0
0
490

170.104
25.344
4.733
9.503
26.640
88.332
-679
323.977

233.141
0
0
0
0
78.805
0
311.946

40.394
5.509
1.558
2.263
6.453
39.649
0
95.826

80.458
144.755
3.139
7.538
434
-25.344
-4.733
-9.503
-26.640
170.104

72.901
160.240
0
0
0
0
0
0
0
233.141

32.579
23.384
0
0
214
-5.509
-1.558
-2.263
-6.453
40.394

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies PF
Premies VF
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten detachering
Werkkosten PSA
Correctie sociale lasten
Correctie premie PF
Correctie premie VF
Correctie pensioenen
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Realisatie
2021
€
Sociale lasten
Sociale lasten

Premies PF
Premies PF

Premies VF
Premies VF

Pensioenlasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten
Nascholing
Dotatie voorziening jubilea
Vrijval voorziening jubilea
Werkkosten FA
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

25.344
25.344

0
0

5.509
5.509

4.733
4.733

0
0

1.558
1.558

9.503
9.503

0
0

2.263
2.263

26.640
26.640

0
0

6.453
6.453

7.168
0
-657
165
4.849
76.806
88.332

4.705
0
0
0
1.500
72.600
78.805

500
2.361
0
281
670
35.837
39.649

-679
-679

0
0

0
0

Personeelsbezetting
2021
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

0,99
2,02
0,07
3,07
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2020
Aantal FTE's
0,38
0,27
0,00
0,65

Stichting Groos, Rotterdam
WNT-verantwoording 2021
De WNT is van toepassing op St. Groos
Het voor toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021: € 124.000
Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.
Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.
Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse A.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. 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.

Gegevens 2021
Bedragen x € 1

S.R. Langelaar

N. Zuiddam

Directeur Interim betuurder
01/01 - 31/12
01/06 - 30/09

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,9854

0,3318

Ja

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 61.578

€ 9.200

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.300

€0

Subtotaal

€ 71.877

€ 9.200

€ 122.190

€ 13.752

€0

€0

€ 71.877

€ 9.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t

n.v.t

01/08 - 31/12
0,9000
Ja

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

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.549
€ 3.745

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

Subtotaal

€ 25.294

n.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 44.625

n.v.t.

Bezoldiging

€ 25.294

n.v.t.

Dienstbetrekking

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
Bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2021
Bedragen x € 1

N. Zuiddam

Functiegegevens

Interim bestuurder

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het
kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per
kalenderjaar

2021

2020

01/01 - 31/05

01/06 - 30/11

5,0

6,0

404,0

580,0

€ 199

€ 193

€ 105.000
€ 216.940

€ 111.940

Ja

Ja

€ 20.200
€ 49.200

€ 29.000

n.v.t.

n.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld)
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode k alendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

€ 49.200

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t.

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

Naam Topfunctionaris
M. Zwolle
M. Tijthof

Functie
Voorzitter
Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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Realisatie
2021
€

Afschrijvingen
ICT
OLP en apparatuur

Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

342
96
438

2.500
2.500
5.000

86
32
118

0
2.797
810
218
1.160
366
5.165
10.517

7.500
13.695
3.615
7.825
1.200
235
6.000
40.070

0
6.355
0
451
0
0
5.152
11.957

10.672
3.570
863
86
15.189

8.545
4.100
1.860
2.565
17.070

8.574
4.100
601
0
13.275

205
205

1.245
1.245

902
902

6.678
2.762
10.071
18
0
1.625
5.354
26.507

1.000
780
0
0
0
0
1.360
3.140

221
779
0
0
977
89
2.949
5.015

7.925
4.024
1.173
13.122

5.845
7.305
3.000
16.150

9.366
6.788
636
16.790

55.023

37.605

35.982

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

Overige
Contributies
Verzekeringen
PR
Kantinekosten
Overige gemeente
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten
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400
0
400

300
0
300

0
175
175

-400

-300

-175
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

3.570
0
0
0

4.100
0
0
0

4.100
0
0
0

Totaal accountantslasten

3.570

4.100

4.100

Specificatie honorarium
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B7 Overzicht verbonden partijen
Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Statutaire
Vorm 2021 zetel

Code
Eigen
Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
activiteiten Vermogen
jaar 2021 BW
31-12-2021
EUR
EUR
Ja/Nee
%
Ja/Nee

PPO
Rotterdam

Vereniging

4

Rotterdam

Nee

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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0%

Nee
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B10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Contract alarmcentrale
Met V&R Groep B.V. is een aansluitovereenkomst voor particuliere alarmcentrale en inbraaksignaleringssysteem
met ingang van september 2021 voor een duur van 1 jaar. De totale kosten hiervoor bedragen € 439,00 per jaar.
Contract beheerstaken
Met Cebec Beveiligingen is een contract voor de beheerderstaken van de brandmeldinstallatie, het onderhoud aan
de noodverlichting en de blusmiddelen. Het contract is aangegaan per augustus 2021 voor een duur van 1 jaar. De
totale lasten hiervoor bedragen € 704,95 excl. btw per jaar.
Energiecontract
Met Eneco is een contract afgesloten voor 1 jaar per 20 september 2021.
Huurovereenkomst printer
Met Canon is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een printer inclusief afdrukken (excl.
meerafdrukken). De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar per 21-07-2021. Het maandbedrag is
€ 110,00.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
In 2021 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heeft niet geleid tot een plan voor het sparen voor
ouderenverlof, omdat gebelek is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan deel willen nemen. Er is derhalve
geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd in 2021.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers.
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B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € 10.400 als volgt over de reserves.
2021
€
Resultaat algemene reserve

6.310

Resultaat bestemmingsreserve NPO
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A)
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)

4.090
4.090
4.090

Resultaat Eigen vermogen

10.400
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B13 Ondertekening jaarverslag

Opgesteld door het bestuur te Rotterdam op …… 2022

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld op …… 2022 door de toezichthoudend orgaan

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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