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1 Vooryyoord

Voor u ligt het bestuursjaarverslag 2019 van De Stromíng, Verenígíng voor
Protestants-Christelijk Onderwijs ín het Land van Heusden en Altena.

Het jaar 2019 was voor De Stroming en haar scholen een goed jaar afgemeten aan
de gerealíseerde opbrengsten en afgemeten aan het exploitatíeresultaat. We kunnen
constateren dat we goed 'in control' waren en dat we 'lekker gewerkt' hebben.
Onderwijskundig kunnen we constateren dat de scholen met ambitie aan
verbeterdoelen hebben gewerkt: op de basísvaardigheden, het socíaal-emotioneel
functíoneren, de sociale veíligheid en het werken met dígitale middelen. Conform
afspraak met samenwerkíngsverband Driegang hebben we allemaal geïnvesteerd in
professionalisering en materialen ten behoeve van onderwíjs aan meer- en
hoogbegaafden. Met betrekking tot de opbrengsten op de centrale eindtoets zíjn we
mínder tevreden: gemiddeld genomen behaalden de scholen van De Stroming scores
die beneden de verwachting waren. Hier is ruimte voor verbetering.

De periode waarin dit bestuursverslag geschreven is kent een geheel andere sfeer:
een van vervreemding, líchte angst en grote zorgen voor gezondheíd, welbevínden,
welzijn en wefüaart voor grote groepen. Niet alleen in onze gemeente, maar in heel
Nederland, zelfs in de hele wereld.

De Raad van Toezícht heeft ín haar vergadering van 25 meí 2020 op voorstel van de
audit commíssíe besloten het positieve exploitatieresultaat van ruim € 400.000 te
reserveren voor Passend Onderwijs ín het algemeen en het bieden van extra
ondersteuning aan leerlingen díe als gevolg van het Corona-virus minder
vaardígheidsgroei hebben laten zíen dan verwacht.
Corona

In maart 202ü is Nederland getroffen door een uítbraak van het Corona-virus. Voor
De Stromíng betekent dit dat de scholen gesloten zíjn, net zoals dit geldt voor alle
onderwíjsbesturen in Nederland, Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven.
Dit heeft impact op het hele onderwijsproces, alhoewel het onderwíjs wel door kan
gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en
het jaarÏesultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostigfög door OCW)
gecontinueerd worden en aan de lastenkant het personeel ook gewoon wordt
doorbetaald. We houden er rekening mee dat sommige lasten (o.a. Arbo) hoger
zullen uitvallen. Zíe ook de risíco-analyse,
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2 Verplictlte thema's vanuit wet- en reqelqevinq

2.1.I BeschrÏjving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover
dit publieke middelen betreft

Hieronder een samenvattende beschríjving van het treasurybeleid. Voor het
Treasurystatuut van De Stroming wordt verwezen naar de website.

Overígens heeft De Stromíng januari 2020 een geactualiseerd Treasurystatuut
vastgesteld.

2.I Treasurybeleid

Aan beleggingen zijn de nodige risico's verbonden. Om die reden ís het creëren van
een raamwerk waarbínnen kan worden geopereerd een aan te bevelen actie. Dit
raamwerk waarbínnen geopereerd moet worden wordt verder het treasurystatuut
genoemd.
Het doel van het treasurystatuut is, dat ín het kader van vermogensbeheer van De
Stromíng te Werkendam helder wordt gemaakt volgens welke piocedures besluiten
tot stand moeten komen en aan welke richtlijnen het bestuur zich moet houden.
In dit statuut ís een basís qeleqd voor een verantwoorde inbedding van het financieel
beleid op basis van de beginselen van een verantwoord beheer, zoals
controleerbaarheid, functiescheíding, duídelijke toedeling van verantwoordelíjk- en
bevoegdheden, alsmede heldere beleídsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden
voor het beheer.

Het bestuur (bevoegd gezag) beheert de verkregen míddelen van de instelling op
een zodanige wijze dat een behoorlíjke exploítatie en het voortbestaan van de
instellíng op basis van de publieke middelen zijn verzekerd.
De Stromíng zal de verschillende geldstromen, publieke middelen en overige
míddelen, in de financiële administratie zichtbaar scheiden. Uitgaven in het kader
van de wettelíjke taak komen in principe als eerste ten laste van publieke middelen,
tenzij uitgaven op specifieke gronden (bijv. projectvoorwaarden) eerst ten laste
komen van overige middelen.
De Stroming heeft in 2019 geen aandelen gehouden.
Het bestuur is bevoegd de overtollige liquíde middelen weg te zetten op een spaar-
of depositorekening, en heeft dit ook gedaan.
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2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk

De Stroming heeft conform haar Treasurystatuut een zeer terughoudend financíeel
beleíd gevoerd. Er is louter gebruik gemaakt van spaarrekeningen of
beleggersrekeningen van Óf haar huisbankier (Rabobank) óf van een andere bankier
met de minimaal benodigde rating (ABNAMRO). De rekeningen bíj SNS bank en
Regíobank, die mee waren gekomen met de overdracht van De Regenboog naar De
Stromfög, zijn leeggehaa!d (overboeking naar rekeningen bíj de Rabobank) en
opgeheven.

2.L3 Informatie over uitstaande beleggíngen, leningen, aangetrokken
leningen en afgesloten derívatenovereenkomsten

De Stroming had geheel 2019, net zoals in 2018, geen uitstaande beleggíngen en
leningen noch aangetrokken leningen, noch afgesloten derfüatenovereenkomsten.
2.2 Sectorspecifiek

2.2.1 Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo
Dit ís níet van toepassing voor De Stroming.

2.2.2 Verantwoording extra middelen werkdrukverlaging PO
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school bedrag 2019

Het Baken Werkendam

l

€ 65.862

l

Personeel :
-inzet onderwïjsassistenten
-inzet extra ondersteuning ín
groep 3 en 4 door leerkracht
-vakdocent gym/inhuur sportcoach
voor groep 3 en 4
-administratíeve dagdelen voor
leerkrachten'
Professionalísering :
-cursus Met Sprongen Vooruit,
gevolgd door een
onderwijsassistent

't Kompas Werkendam € 41.878 Personeel :
0,8 fte leerkracht vanaf januari
2019 voor extra groep en
bekostigen LIO-stagiaire

De Regenboog Nieuwendijk
l " "'--""

€ 46.675 Personeel :
- inzet onderwijsassistent O.1500
wtf = € 7.500



Alle beschikbare middelen voor verlagíng van de werkdruk zijn ín 2019 ín overleg
met de teams besteed.
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- inhuur vakdocent gym (BART) 2
dagen per week = €21.000
- ínzet conciërge 0.5000 = €
13.000

Professionaliseríng :
- digitaa! werken = €. 5.000

De Sprankel Dussen € 9.408 Personeel :

- ínzet onderwíjsassístent O.2000
= € 7,500
Materieel :
- ICT hardware voor teamleden =
€ 2.000

Eben Haëzer Woudríchem € 34.777 Personeel :
Leerkracht € 19.129 en
onderwíjsassistent € 6.931
Professionalisering :
€ 8.000

d"Uylenborch Almkerk € 50,380 Personeel € 49.900
Digítale míddelen f. 400

De VerreKijker Waardhuízen € 8.670
Personeel :

ingezet t.b.v. van salariskosten
onderwíjsassistent (werkelijke
salarískosten waren € 14.358t02)
Restant bekostígd vanuit
arrangement gelden SWV

De Parel Rijswijk € 48.520 Personeel :
€ 48.520 besteed aan ínzet extra
personeel

De Zaaier Andel € 34.958 Personeel :
€. 27.858 besteed aan ínzet extra
personeel
Materíeel :
€. 7.948 besteed aan materialen

De Ark Meeuwen € 6.457 Personeel :
Deze zijn naar de inzet van een
onderwijsassistent gegaan.

Het Fundament Genderen € 27.673 , Personeel :
Deze gelden zijn ingezet voor
extra handen in de kleutergroep.
Of6 wtf onderwijsassístent



2.2.3 Verantwoording middelen Prestatïebox
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school bedrag 2019 beSeed aan

Het Baken Werkendam c 67.559 -Scholingstraject met sSprong om
te komen tot een nieuwe visie en
missie
-Scholíngstraject KIJK!
-Scholingstraject
Basisontwíkkeling voor de
kleuterbouw
-Indívíduele scholíngen teamleden
-Aanschaf chromebooks
-Aanschaf nieuwe digíborden

't Kompas Werkendam € 43.577 Personeel :

-Inhuur sportcoaches/vakdocenten
gym (BART)
- inzet extra uren

onderwíjsassístenten
Scholing:
-Novilo teamscholing
hoogbegaafdheid
-Teambuílding Animaz

De Regenboog Nieuwendijk € 47.643 Scholing Leerlíjnen onderbouw = €
8.000
Professionalisering Woordenschat
= € io.ooo
Visíeontwíkkeling op weg naar
níeuwe school = € 4.000
Aanschaf chromebooks = € 25.000

De Sprankel Dussen € 7.619 Aanschaf chromebooks = € 7.500

Eben Haëzer Woudrichem € 36.589 Cursus ZIEN schoolbreed
Individuele scholing leerkrachten
Inzet ochtend extra leerkracht
Aanschaf chromebooks voor
€ 10.000

d"Uylenborch Almkerk € 43.398 Teamscholing Kanjer,
teamscholing hoogbegaafdheid.
Indíviduele scholíng leerkrachten.
Aanschaf chromebooks.

De VerreKijker Waardhuizen c 7.520
Teamscholing Cedin € 3.509,85
Aanschaf Touchscreen € 4.ö57,49

De Parel Ríjswijk € 49,830 -Voor begríjpend lezen en rekenen
& wískunde is het



-10-

Álleen voor identí'Ficotíedooieínder+'
DRV Accouritanfs 8í Advïseurs A.//

l,,I?
Da+inÏi: (,??6" .2?,',c /'-

r

groepsdoorbrekend werken verder
ingevoerd. Dit project wordt
begeleid door interne vverkgroep
met een adviseur (kosten
adviseur)
-Scholing ín en begeleidíng van
operationalisering van Expliciete
Directe Instructie model. Kosten
extern begeleider
-Scholíng op het gebíed van
rekenen & wiskunde door deel van
het team
-Scholing op het gebíed van
taalontwikkelíngsstoomissen
(TOS) door een deel van het team
-Scholing management team en
intern begeleiders ín het
communiceren met lastige ouders
-Begeleiding bij collegiale visitatie
en intervísie in het kader van
professíonalísering

De Zaaíer Andel € 36.247 -Verdere uitbouw van programma
voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen, waarbij accent op wat
kan op schoolniveau en wat moet
op bovenschools niveau
(TalentGroep)
-Scholing Novilo, waardoor team ín
staat is hoogbegaafde leerlingen te
signaleren en te begeleíden
-Scholíng in en begeleidíng van
operationalisering van Explíciete
Directe Instructie model. Kosten
extern begeleider
-Scholing management team en
intern begeleiders ín het
communiceren met lastige ouders
-Scholing ICT: gebruik Snappet

' De Ark Meeuwen € 5.739 Professionalísering :
Scholing Novílo voor het hele
team, ook met extra
bíjeenkomsten,

' Het Fundament Genderen

l

c 27.924 Indivíduele scholing leerkracht:
'Met sprongen vooruit'.
Voortijdig aanschaf níeuwe
methode Wereld In Getallen
Aanschaf DIA plus (onderdeel
begrijpend lezen)



Bovenschools € 19.800 Volledig aangewend om de
bovenschoolse TalentGroep te
bekostigen
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3 Visie en besturinq

3.1 Visie

3,1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

Het bestuursverslag ís een onderdeel van het financieel jaarverslag. Bíj het
opstellen van het financieel jaarverslag is rekening gehouden met de voorschriften
die het minísterie betreffende het Elektronisch Financieel Jaarverslag, het EFJ, heeft
opgesteld. Naast alle financiële cijfers maakt het bestuursverslag deel uit van het
EJF. Op deze wijze vvordt een verbindíng gelegd tussen beleidsplannen, begroting en
activíteitenplannen.

De Stromíng biedt protestants-christelíjk basisonderwijs fö het Land van Heusden en
Altena, Ook in kleine kernen wíl De Stroming haar scholen - op langere termíjn -
open houden, omdat we van mening zijn dat een school een verbindende en
zíngevende factor van belang is in een dorpsgemeenschap of wíjk. Op het moment
dat het pedagogisch-dídactisch niet meer mogelijk blijkt passend onderwíjs te
bieden zal onderzocht worden wat de alternatíeven zijn. De komende jaren lijkt dit
nog niet nodig. Ook de drie kleinere scholen van De Stroming laten een stabiele
leerlingenprognose zien.
We streven naar een sterk protestants christelijk basisonderwijs in de regío: samen
sterk voor de protestants-christelíjke identiteit, samen sterk voor waarden en
normen, samen sterk voor basísonderwíjs van goede kwaliteit. In het boekjaar 2019
is formeel één fusíetraject afgerond, al is al het voorbereidende werk in 2018
uitgevoerd: op 1 januari 2019 heeft het bestuur van de Vereniging Protestants
Christelijk Basisonderwíjs Nieuwendijk haar school, De Regenboog, overgedragen
aan De Stroming,

De vereniging draagt de naam De Stroming (VPCO in het Land van Heusden en
Altena) en de scholen die bij de vereniging horen, zíjn anno 2019:
c.b.s. De Ark in Meeuwen
c.b.s, Het Fundament ín Genderen
c.b.s. De Sprankel in Dussen
c.b.s. De VerreKijker in Waardhuizen
c.b.s. Het Baken in Werkendam
c.b.s. "t Kompas in Werkendam
c.b.s. De Zaaíer in Andel
c.b.s. Eben Haëzer fö Woudrichem
c,b.s. De Parel ain Rijswijk
c.n.s, d'Uylenborch in Almkerk
c.b.s. De Regenboog in Nieuwendijk

Missie

Het is onze missie kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die in het Land van Heusden en
Altena wonen, onderwijs te bieden vanuit protestants-cíÏfütelijke waarden en
normen. Dat doen wíj vanuit de kracht van verbindíng, van samenwerken, van het
delen van expertise en van solídariteit. En dat doen we vanuít wederzijds respect,
betrokkenheíd op de kínderen en aandacht voor elkaar, Doel van de vereniging is
om de kernen van ons werkgebíed minimaal één onderwijslocatie open te houden.
Momenteel hebben we 11 zelfstandige scholen en geen nevenvestigingen of
dislocaties. Twee scholen worden jaarlijks open gehouden op basis van gemiddelde
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schoolgrootte. Gezien de leerlíngenaantallen kan dit de komende jaren op dezelfde
basis gebeuren.

Vísie

Onze stip op de horízon: ís dat wij zljn in staat tegemoet te komen aan alle
onderwijsbehoeften van de kínderen op een wijze waarop zíj zich veilig voelen,
gezien en gewaardeerd. Uiteraard behalen we passende resultaten. We streven
ernaar om samen lerend het onderwijs te ontwíkkelen zodat de kinderen een
waardevolle bijdrage (gaan) leveren aan de samenleving.
Onze visie is verwoord in de volgende vijf líjnen ('doelstellíngen") die onderling met
elkaar verbonden zijn en elkaar over en weer beínvloeden. Binnen elke lijn zijn
onderwerpen benoemd waaraan we kunnen zien of we de goede díngen doen.
lijn 1: 'afstemming op onderwíjsbehoeften' met 'het doen van de goede dingen'
lijn 2: 'personeel ís kwalíteitsbepalend'
lijn 3: 'op weg naar een lerende organisatie' met onder meer 'de dingen goed doen'
lijn 4: 'onze identiteit en het verhaal van de school als gemeenschap'
líjn 5: 'het bieden van een ononderbroken ontwíkkelíngsproces'

Kernwaarden
Onze kemwaarden zijn:

geloven (in), (laten) inspireren
innoveren (verbeteren, ontwikkelen, vernieuwen)

verbinden (intern en extern), samenwerken
vertrouwen hebben in, vertrouwen scheppen

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste
producten/diensten

Zoals in de statuten omschreven stelt de Verenígíng zich ten doel werkzaam te zijn
tot oprichting en instandhoudíng van basisscholen voor protestants-christelijk
onderwíjs in het Land van Heusden en Altena, in overeenstemming met haar
grondslag, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.

De Vereniging streeft naar het in stand houden van minimaal één ondenvijslocatie
voor protestants-christelijk onderwijs in de kernen van Altena, waarbíj elke locatie
zoveel mogelijk vrijheid krijgt om bínnen de kaders van het bestuur haar eigen
schoolcultuur te realíseren. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.

3,2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

Juridische structuur

De juridische rechtspersoon is een vereniging met de naam De Stroming (VPCO in
het Land van Heusden en Altena). De verenigíng is opgerícht op 23 november 2000
en ís gevestigd te Werkendam, Oktober 20128 zijn de statuten gewíjzigd i.v.m. de
fusíe met Vereniging "Christelijk Natíonaal Schoolonderwijs' te Almkerk, waarbij cns
D"Uylenborch aan De Stroming is overgedragen. De verenígíng is ingeschreven bíj
de Kamer van Koophandel onder nummer 18061433.
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Aan de vereniging zíjn geen nadere partijen verbonden anders dan de
samenwerkíngsverbanden passend onderwíjs. Zie hiervoor hoofdstuk 9.

3.2.2 Interne organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De Stroming kent een raad van toezícht met college van bestuur-model.
Geheel 2019 was de heer A.C.J. Lenting het college van bestuur (ook wel
'bestuurder'). Hij was verantwoordelijk voor alle activiteiten van de Verenigíng.
Het college van bestuur stelde voor alle kerntaken het beleid vast,
De heer Lenting had in 2019 twee nevenfuncties:
- Voorzitter Algernene Kerkenraad Protestantse Gemeente Gorinchem, tot en
met september 2019 (onbezoldigd)
- DGA Advíesbureau Lentíng B.V., gehele jaar (bezoldigd, ín 2019 zíjn geen
opdrachten uitgevoerd)

De raad van toezicht bestond geheel 2019 uit de volgende personen:
Dhr. T, Groeneveld, voorzitter
Dhr. K.A.J. Oudshoorn, lid en plaatsvervangend voorzítter
Mevr. P.W.J. van Dalen-van Balen, lid
Mevr. R. Bouman, lid
Dhr. G.M. Verhoeven, lid
Dhr. A. Smits, lid
Dhr. R. Hartman, líd

De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Voor de dagelijkse bestuurlíjke werkzaamheden, de ondersteuning van de dírecties
en voor bestuurHjk admfö)stratieve zaken kent het bestuurskantoor de volgende
bezetting in 2019:
Dhr. A.C.J. Lenting, college van bestuur
Mevr. A. Scherff-Jonkman, secretaresse
Mevr. E, van Es-van Noorloos, beleidsmedewerker HRM
Dhr. C, Dijkmans, intern controller (ingehuurd vanaf april 2019)

De schooldírecties waren verantwoordelíjk voor de dagelijkse gang van zaken op
school en de uítvoerfög van het beleid.
Beleidsvoorbereidend en beleídsuitvoerend functioneerde het directeurenberaad.
Hieraan namen deel in 2019:
Dhr. A.C,J. Lenting, college van bestuur, voorzitter
Mevr. A. Schet'ff-Jonkman, secretaresse
Mevr, E. van Es-van Noorloos, beleídsmedewerker HRM
Dhr. W.D. Hulshof, directeur 't Kompas
Mevr. N.G. van Ooijen-van Breugel, directeur d"Uylenborch
Mevr. J. Wijnands-Westerlaken, directeur Het Fundament en vanaf augustus 2019
oük van De Ark
Dhr. P. Zellenrath, directeur De Ark, tot augustus 2019
Mevr. G.C. van Woerkom-de 3ong, directeur Eben Haëzer, tot augustus 2019
Mevr. C. Verschoor-van As, directeur De Sprankel tot augustus 2019, directeur Eben
Haëzer, vanaf augustus 2019
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Dhr. J.A. Nieuwkoop, directeur Het Baken
Mevr. A.H. Schermers-van Elderen, directeur De VerreKíjker
Dhr. A.D. van Ooijen, directeur De Regenboog en vanaf 'augustus 2019 ook van De
Sprankel
Dhr G.W. Sterk, directeur van De Zaaier en van De Parel

De scholen van De Stromíng kennen elk een medezeggenschapsraad, Op het níveau
van De Stroming functioneert de gemeenschappelijke föedezeggenschapsraad
(GMR). In 2019 had elke school twee vertegenwoordigers in de-GMR: één uit de
oudergeledíng en één uít de personeelsgeleding. De b-ezetting ín 2019 was:
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naam funCtie geleding school

Mevr. M. van der Spoel voorzitter ouder 't Kompas

Mevr. R, Goes líd personeel 't Kompas

Mevr. M. den Hartog lid personeel Het Fundament

Mevr. V. Bastiaans Iid ouder Het Fundament

Dhr. A. Pullen lid ouder De VerreKíjker

Mevr. M. de Boon secretaris personeel De VerreKíjker

vacature líd ouder Het Baken

Mevr. A. de Boer lid personeel Het Baken

Mevr. L van Ojen Iid personeel De Ark

Mevr. M. Brouwers lid ouder De Ark

Mevr. J. Schoenmakers líd personeel, tot
1-7-2019

De Sprankel

Mevr. K. Schaap Iid personeel,
vanaf 1-9-
2019

De Sprankel

Dhr. E. Smelt Iid ouder De Sprankel

Mevr. C. van Tilborg Iíd personeel De Zaaíer

Mevr. C. Timmermans lid ouder De Zaaier

Mevr. J. van Kooten Iid Ouder Eben Haëzer

Mevr. J. van der Pijl Iíd personeel Eben Haëzer

Dhr. G. van Dueren den
Hollander

líd personeel De Parel

Mevr. M. van Mourik lid ouder De Parel



Organogram:
Algemene ledenvergadering van de Vereniging

!

Raad van Toezicht

Bestuurskantoor +

4

College van Bestuur 0 GMR

{

Directeuren

(10 scholen)
Á

4+ MR

Ïeams van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

In respectievelíjk het "bestuurs- en toezícht reglement' en het 'reglement
directeuren en diredieberaad' zíjn de verantwoordelijkheden van bestuur en
management beschreven. Iedere schooldirecteur ís integraal verantwoordelijk voor
de eigen school.

Leerlingenaantallen
Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober was per school:

l
»
i
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Mevr. E, Verhoeven lid ouder d'Uylenborch

Dhr. H. den Boer lid personeel dtJylenborch

Mevr, C. van As Iid personeel De Regenboog

Mevr, A. Tolenaars Iid l ouder De Regenboog

BRIN school 2015 2016 2017 2018 l 2019

04JF De Zaaier 223 218 198 igo 188

05NM De Sprankel 50 50 46 51 51

08BK Het 8aken 317 331 . 352 357 351

09UJ 't Kompas 265 251 234 228 240

04w De VerreKijker 44 45 48 47 50

05AY De Ark 46 41 41 38 41

060W Het Fundament 158 147 153 150 151



Wat de leerlingenprognoses betreft wordt de komende jaren nog een lichte daling
verwacht.

De opheffingsnorm in de gemeente Altena ís 71, Enkele scholen worden instand
gehouden op basis van germddelde schoolgrootte. Dit wordt jaarlijks bij DUO
aangevraagd.

3.2.3 Belangríjke efömenten van het gevoerde beleíd
Kernactíviteiten :

Zoals in de statuten omschreven stelt de Vereníging zích ten doel werkzaam te zíjn
tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelíjk onderwijs in
het Land van Heusden en Altena, ín overeenstemming met haar qrondslaq, zoals
omschreven ín arUkel 3 yan de statuten.

De Verenigíng streeft naar het in stand houden van minimaal één onderwijslocatíe
voor protestants-chrístelijk ondermjs in de kernen van Altena, waarbíj elke locatie
zoveel mogelijk vríjheid krijgt om bínnen de kaders van het bestuur haar eígen
schoolcultuur te realiseren. De Vereníging beoogt niet het maken van wínst.
De belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid in 2019:

Een belangrijk kenmerk van het financiële beleid bínnen de Verenigfög ís, dat de
lump sum vergoeding en de vergoedíng voor materiële instandhoudíng per jaar
voldoende moet zijn voor de financíerfög van het totale onderwijsproces inclusief de
personele en huisvestingskosten. Projectsubsidíes dienen te worden uitgegeven voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Elke school is een financíële eenheid. De
materiële- en lump sum vergoeding wordt berekend per school en uitgekeerd per
bestuur. Bïj het opstellen van de begrotingen wordt rekening gehouden met de per
school berekende vergoeding. In 2019 heeft het bestuur besloten, met goedkeuríng
van de RvÏ en instemming van de GMR, om de komende jaren jaarlíjks ongeveer
200.000 te onttrekken aan de publieke reserves, en dít bedrag aan te wenden voor
het bieden van passend onderwijs,

Kalenderjaar 2019 stond ín het teken van verdergaande integratíe van de nieuw
aangesloten scholen en het vorrn en inhoud geven aan kwaliteitszorg. Híeraan
gekoppeld hebben we onder begeleidíng gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de
Verenigíng, Koers 23, en schoolpíannen voor alle scholen. Híervoor gebruíken we
Werken met Kwaliteít (WMK), 'míjnbeleidsplan', 'mijnschoolplan' en
'míjnschoolteam', We hebben werk gemaaÍ<t van 'leren van en met elkaar' door de
LIÏ collega's interne scholíngen te laten verzorgen op hun expertísegebied voor alle
collega's. Ook is verder uitvoering gegeven aan het ICT beleidsplan: met betrekking
tot de meeste doelen, die velen ambitieus noemen, liggen we nog op koers. Zo is
veel geïnvesteerd in touchscreens, devices voor leerlíngen en profess'ionalisering van
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06WN Eben Haëzer 223 215 l 200 187 176

04TK De Parel 265 264 263 277

07JC d'Uylenborch 233 229 208

07'ZY De Regenboog l- 259 254 241



collega's. Aangaande het robotisering, prog('ammeríng en het ínzetten van 'learríing
analytics' lopen we achter op onze doelstellíngen. Alle scholen van De Stroming
hebben zich geprofessionaliseerd op het gebied van onderwijs aan (hoog-
)begaafden. Naast investering op het niveau van de groep, hebben meerdere scholen
van De Stroming ook een zogenaamde 'plusvoorzieníng' en kennen we een
bovenschoolse TalentenGroep.

Op personeelsgebied was 2019 een jaar waarin het moeilijk was vervangers te
vinden. Met kunst- en vliegwerk en vaak met extra inzet van collega's hebben we
weten te voorkomen dat groepen naar huis moesten worden gestuurd. Dit is slechts
incidenteel voorgekomen. We zijn schooljaar 2019-2020 gaan werken met een
gewijzigde managementstructuur: sommige directeuren, 3, hebben nu twee scholen
en tegelijkertijd zíjn we gaan investeren in teamleiders.

Met betrekking tot de huisvestíng van de scholen zíjn de voorbereidíngen gestart
voor de níeuwbouwprojecten voor De Regenboog en d'Uylenborch. Daarnaast hebben
we bij de gemeente een huisvestingsaanvraag gedaan voor Het Baken (uítbreíding)
en voor Het Fundament (vervangende nieuwbouw),

Een schets van de scholen:

cbs 'de Zaaíer'

De school telde op ï oktober 2019 188 leerlíngen. Binnen onze school zijn er 17
leerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider, twee teamleíders en een
directeur aanwezig. Het aantal personeelsleden is zo goed als gelijk gebleven. Ook ín
2019 hebben we aan verschillende PABO studenten en studenten díe de opleíding
Onderwíjsassistent volgen een stageplaats geboden. Het woord 'SUPER' (samen,
uniek, plezier, eerlijk en respect) staat centraal ín onze school. Hierin hebben wij
onze waarden vastgelegd. Op sociaal emotioneel gebied werken wíj met de
Kanjertraining. Alle leerkrachten bínnen de school zijn hiervoor gecertificeerd. De
Kanjer-methode sluít mooí aan bij het woord 'SUPER'.
De onderwíjskundige ontwikkelingen die we in 2018 hebben ingezet hebben we in
2019 voortgezet. We hebben het teambrede scholíngstraject 'Krachtige lessen' door
Rianda Heíntz (CED-groep) voortgezet. Tijdens deze scholíng staat het dídactisch
handelen van de leerkracht centraal. Ook op het gebied van íCT hebben we de
ingezette ontwikkeling doorgezet. We hebben het programma Snappet in alle
groepen íngezet, waardoor de leerlingen een meer op maat gemaakt verwerking van
de lesstof aangeboden krijgen. Dat betekent dat híer duidelíjk sprake is van
differentíatíe naar nlveau,
Met het team hebben wíj ook scholfög gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid
(door Novilo). Een aantal collega's heeä ook-nog índíviduele cursussen gevok)d.
De door de overheid beschikbaar gestelde werkdrukmíddelen zijn in overleg met de
collega's ingezet.
Nieuw dit jaar was het voeren van de POP-gesprekken door de teamleiders.
Voorgaand werd dít gedaan door de directeur. Alle leerkrachten hebben een
persoonlijk ontwikkelpunt geformuleerd en zijn hiermee gedurende het cursusjaar
aan de slag gegaan. Daarnaast heeft er ook collegiale consultatie plaatsgevonden.
Van elkaar leren staat hierbij centraal. Dit komt ten goede aan het lesgeven en de
Ieerlíngen.
Het ziekteverzuim binnen de school kent zijn pieken en dalen. Gelukkíg hebben we
geen groepen naar huis hoeven sturen en hebben we het iÏiet invallers of collega's
op kunnen lossen,
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cbs De Sprankel
De Sprankel is één van de twee basisscholen in de woonkern Dussen. De Sprankel is
gevestigd in een multífunctioneel gebouw waarin ook partners uit de eerste kring,
zoals de katholieke basísschool De Peppel en kinderopvang Hoppas. We beschikken
over een goed en modern gebouw met vele mogelijkheden. De school kent een
stabíel leerlíngenaantal en weiníg wisselingen in het team. Ons leerlingaantal ligt
rond de 50 leerlingen en zal de komende jaren stabíel of wellicht íets groeien. Onze
intern begeleider ís tevens werkzaam op één van de andere school binnen De
Stroming. Ïn 2019 heeft er een wisseling plaatsgehad ín de managementstructuur
van onze school. Twee dagen is er een teamleíder op school die de dagelijkse gang
van zaken van de school coördíneert en leidt. Daarnaast is voor een kleíne omvang
een clusterdirecteur verbonden, díe de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij is naast
De Sprankel nog verbonden aan een andere school binnen De Stroming.
Onze school heeft ervoor gekozen de extra werkdykmíddelen in te zetten voor
groepsformatie, zodat er vier combínatiegroepen gecreëerd kunnen worden.
Onze eindresultaten líggen de laatste jaren op het níveau van wat met onze
schoolgewicht (3C)í8) en spreídingswaarde (5,6) verwachten kan worden.
Percentage IF is 100'Vo en 15/2F is 53,3o/o, beíde ver boven de sígnaleríngsnorm van
de inspectie. De eindcito 2019 ligt met 544 ver boven het landelijk gemiddelde.
[n de groepen wordt veel aandacht besteed aan het klassenmanagement met het
explíciete dírecte instructiemodel (EDI) ín samenwerking met maken van lessen in
prowise. Tevens is eígenaarschap van leerlingen ook een onderdeel dat aan de orde
is, Bfönen de groepen volgen we de kínderen in hun socíaal-emotionele ontwikkeling
via ZÏEN. De lessen voor socíale omgang en veíligheíd worden gegeven met de
kanjertraining. Er is gestart met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blínk. Dat
is een geïntegreerde methode welke geheel dígítaal ís. Er is een groot aantal
chromebooks beschikbaar, zodat alle leerlíngen regelmatig ín hun eigen account
kunnen werken, In 2019 ís een werkgroep bezig gegaan met het oriënteren inzake
een níeuwe methode voor Begrijpend lezen. De verwachting is in 2020 te starten
met een níeuwe methode.

De Sprankel ís een financíeel gezonde school waar we nog steeds mogelijkheden zien
voor verbeteringen en veranderíngen.

cbs Het Baken

Het Baken is een van de twee scholen van De Stroming bínnen het dorp Werkendam.
In totaal bestaat het enthousíaste team van Het Baken op dit moment uit 37
teamleden. Het Baken maakt de laatste jaren een sterke groeí van het
leerlingenaantal door. De verwachting íS dat het leerlingenaantal de komende tijd zal
stabiliseren rond de 350 leerlingen en dat er weer groei gaat komen als de nieuwe
woonwíjk in de Werkense polder gerealiseerd wordt. Op 1 oktober 2019 had Het
Baken 351 bekostígde ieerlfögen en 1 niet bekostigde leerling (een gast
schíppersleerling in de kleuterbouw), In het schooljaar 2018-2019 hadden we 16
groepen. In het schooljaar 2019-2020 draaien we opnieuw met 16 groepen. Op dit
moment zíjn er dus opnieuw te weamaig lokalen fö het schoolgebouw, waardoor we
genoodzaakt zijn om een goep in het gebouw 'de Richter" (Trema), dat tegenover de
school staat, onder te brengen. Daarnaast heeft de Leerpleíngroep (meer- en
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hoogbegaafden) opnieuw haar onderkomen in de Biesboschkerk moeten kríjgen,
Naast deze externe ondeíomens is er ook één groep die binnen het schoolgebouw
ín het handvaardigheídslokaal zijn intrek heeft genomen. De hoop (s om met de
gemeente overeen te komen om op korte termijn tot permanente aanbouw over te
kunnen gaan. Begin 2019 is een offlciële aanvraag uitbreidíng huisvesting bíj de
níeuwe gemeente Altena íngediend,
Tijdens het kalenderjaar 20í9 is ook weer van diverse gast projecten, gastlessen
e.d. gebruik gemaakt. Op gebied van cultuur, natuuronderwíjs en geschíedenis zíjn
diverse excursíes uitgezet en ook op het gebied van weerbaarheid, cultuur, sport zijn
diverse activiteiten georganiseerd. Ïe noemen zijn bijvoorbeeld: Project LEV, bezoek
Kamp Vught, Culturele excursies, gastles Romeinse soldaat en theatervoorstellingen.
Onderwijskundig is in 2019 ingezet op:
*Afronding traject Vísie en Missie: Met het gehele team van het Baken hebben we,
onder begeleíding van SSprong, een traject doorlopen waarin een gezamenlíjk
gedragen visíe en missie ís opgesteld en er stippen op de horízon geplaatst worden:
Waar staat Het Baken voor en waar gaan we de komende jaren naartoe werken en
waarom willen we dit? Op een feestelijke ochtend ín september 2019 zijn de 3
kernwaarden van onze school onthuld: vertrouwen, ontwikkelen, bekrachtigen. Deze
kernwaarden zijn d.m.v. foto's zichtbaar gemaakt door de gehele school.
'ICT: Teamleden hebben trainingen gevolgd die gegeven worden door onze eigen
ÏCT-ers. Er is gë'ínvesteerd in een aantal nieuwe digiborden en een aanvulling op de
chromebooks voor ieerlingen. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met het dígítaal
verwerken van reken- en taalopdrachten op het chromebook.
*Basisontwíkkeling en KIJK: De teamleden uít de kleuterbouw werden verder
geschoold in het werken vanuít Basisontwikkelíng en het observeren en begríjpen
vanult KIJK! De scholíng wordt gegeven door een begeleider vanuit Dríestar
Educatíef.

*Kanjer: Een aantal teamleden volgde in 2019 de Basiscursus or vervolgtraining vari
Kanjer (sociaal- emotionele ontwikkeling). Híerdoor zijn alle teamleden getraïnd in
het werken vanuit de uitgangspunten en de taal van Kanjer.
*LeerwerkGemeenschap Eígenaarschap bij leefüngen: Met tlet team ís nagedacht
over het ontwíkkelen van meer eigenaarschap bij de leerlingen binnen onze school,
De eerste stap is geweest dat de leerlingen uit groep 5-8 aanwezig mochten zíjn tíj
de rapportgesprekken en hier ook adcief aan deel namen.
*LeerwerkGemeenschap Muzíek: In september 2019 ís de muziekmethode 1,2,3
ZING! ingevoerd. Ook heeft er een succesvolle pilot plaatsgevonden met een
blazersklas, Samen met de gemeente Altena wordt gekeken naar de verdere
invullmg van muziekonderwijs op Het Baken.
*LeerwerkGemeenschap Rekenen: Omdat de ICT-ondersteuning van onze huidige
rekenmett'iode StOpt, moeten We noodgedWongen Op ZOek naar een níeuwe
rekenmethode. De LeerwerkGemeenschap Rekenen coördineert dit proces.
*LeerwerkGemeenschap Technisch Lezen: Onder lelding van deze
LeerwerkGemeenschap gaan we op zoek naar een methode voor voortgezet
technisch lezen. De voorkeur gaat ernaar uit om dit in één methode te combineren
met Begrijpend Lezen. De leescoördínator bij ons op school }S ook bezig met het
opzetten van De Bíblíotheek Op Schooi. Naar verwachting zal deze bibliotheek rond
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mei 2020 fysíek bíj ons op school aanwezig zijn.
*Pílot De Werkplaats: Binnen deze groep worden, gedurende 1 dagdeel per week,
leerlíngen uit groep 7 & 8 uítgedaagd füe een praktísche uitdaging/ondersteuning
nodig hebben.
*Collegíale consultatíes: Alle leerkrachten Van Het Baken hebben, aan de hand Van
een kijkvraag, een bezoek gebracht aan een andere leerkracht. Vervolgens volgde
een nabespreking. Op deze manier leren we met en van elkaar.
"Nascholing: Diverse teamleden volgden nog díverse cursussen/trainingen op eigen
inítíatief, De opgedane kennis en vaardígheden vanuit deze nascholing worden
gedeeld tíjdens teamover!eggen.
De Eindtoets 2019 van Het Baken lag met een score van 537,1 boven het landelijk
gemiddelde van 535,7.
De werkdrukgelden hebben wij in 2C)19, in overleg met het team, ingezet voor
onderwíjsassistenten, eXtra onderwijsondersteuríing, een gymleerkracht voor de
groepen 3 en 4 en administratfeve dagdelen voor de leerkrachten.
cbs Eben Haëzer

De Eben Haëzer ís één van de twee basisscholen in de kern Woudrichem. Net buiten
de kern ligt nog een derde basísschool. Door de leerlíngenkrimp heeft de school veel
leegstand, Er zijn gesprekken gestart met een kinderopvangorganisatie in het dorp
om te kijken welke mogelijkheden er zíjn en hopen zo onze samenwerking te
versterken. De school telde op 1 0ktOber 2019 - 176 leerlingen. Dat is mínder dan
vorig jaar, toen hadden we 188 leerlíngen op de teldatum. De prognoses, destijds
opgesteld door Verus, laat wel een dalíng zien maar níet zo sterk als in werkelíjkheid
zich voordoet. Wíj hebben te maken met krimp van Óe bevolkíng fö Woudrichem. In
augustus 2019 zijn de leerlingen verdeeld over 8 groepen. Voor sctiooljaar 2020-
2021 zullen we met 7 groepen starten.
Onderwijskundig gezíen ís onze aandacht onder andere uitgegaan naar:
* Cultuurontwíkkeling. Wij zijn een volgschool 'Cultuur met Kwaliteít' dat wil zeggen
dat wij subsidies krijgen bij bepaalde cultuuractiviteiten. Schoolbreed volgen wij onze
doorgaande leerlijn t.a.v. de cultuurlessen uitgaande Van OnZe methode "Uit de
kunst". Het is duidelijk zichtbaar in school. Alle leerlingen bezoeken musea, volgen
workshops en gastlessen. Groep 5 volgt speciale muzïeklessen en de leerlíngen van
groep 6 vormden enkele weken een blazersklas plus een optreden voor ouders en
verzorgers,
* Hóogbegaafdheid, Er zijn 2 studlemomenten voor het team geweest met
betrekkíng voor hoogbegaafdheid door Novilo. De overige studíemomenten moeten
nog plaatsvinden.
' Zíen: Scholingstraject teambreed, invoeren en lereri werken met het
sígnaleringssysteem ZIEN. Dit is een traject voor meerdere jaren. Welbevínden en
betrokkenheid zíjn de belangríjkste onderleggers om tot presteren te komen.
Groepsdynamiek en sociale veiligheíd vvordt aan de har1d van vragen gemeten.
Leerlingen vullen vragenlijsten íri op het gebied van socíale vaardigheíd en veiligheíd.
Het is een zeer belangríjk scholingstraject wat zeker tijd nodig heeft om de ZIEN-taal
te beheersen en in ons dagelijks handelen in te zetten. Deze scholing wordt door een
externe professional gegeven,
* 'Van en met elkaar leren', is een terugkerend en belangrijk item ten aanzíen van
de

ontwikkeling binnen het team, Leerkrachten geven onderling hun kennis door aan
colíega's, Op studíedagen/ team en bouw overleggen wordt de kennís gedeeld. Er
vvordt steeds meer gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen ín de groepen.
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* Intern scholíngstraject is "Leren zichtbaar maken". Leerlingen betrekken bíj hun
eigen leerontwikkeling en eigenaarschap ontwikkelen. Dit zal de komende jaren
doorgezet worden met het volgen van de cursus Teach like a champion in combinatie
met het EDI-model.
De opbrengsten van de centrale eindtoets 2019 lagen op een voldoende niveau,
* Personeel. Het team van de Eben-Haëzer bestaat uít 17 mensen. Het management
bestaat uit 2 teamleiders en een directeuí-. We hebben te maken gehad met
langduríge zíekte van een leerkracht.0p 1 september is de directeur met pensíoen
gegaan en is er een nieuwe directeur benoemd voor 0,6 wtf. De school zit ruim in
haar jasje wat betreft personeel en daar zal ook voor schooljaar 2020-2021 een
bezuiniging op worden ingezet.
* Stagiaires. Wij hebben stagiaires vanuit de Marnix Academíe , Da Vínci college uít
Gorinchem en Vítalís uít Breda.
* Vríjwillíger. Voor kleín onderhoud is er elke woensdagmorgen een vrijwillíger
aanwezíg. Híj repareert bepaalde zaken en verzorgd o.a. het kopieerwerk voor de
leerkracht.

* Punt van zorg. Op onze school zitten veel leerlingen met een Syrísche en Eritrese
achtergrond. De groep groeït omdat zusjes en/of broertjes ínmiddels ook naar school
komen. Spontaan taaígebruík verloopt redelijk maar taalbegrip verloopt moeizaam.
Op sociaal emotíoneel gebied zien wij, en ervaren wíj, steeds meer problemen.
Zekere desktíndígheid is noodzakelijk orn dit in goede banen te leíden. Zij vallen niet
meer onder de regeHng nieuwkomers en dat baart ons zorgen.
* Onderhoud. Ons gebouw vraagt veel onderhoud. Lekkages en de centrale
verwarming zijn punten van zorg. Ook de verouderde meubels met name in de
onderbouw vragen om een investering. Gezien de leeftijd van de le bouw ís er een
renovatíe aanvraag bij de gemeente íngediend. Voor de grote tuin komt er 2 x per
jaar een tuínbedrijf voor onderhoud.

cbs 't Kompas
Algemeen
CBS 't Kompas hanteert het 5-gelíjke dagenmodel. Elke dag start om 8.25 uur en
duurt tot 14.00 uur, De leerlíngen van qroep 3-8 gaan een kwartier met elkaar naar
buíten alvorens er met elkaar gegeten vvordt bíj de eigen groepsleerkracht. De
gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten gym (via Bart,
Sportfunctíonarissen Gemeente Werkendam). In 2019 is het nieuwe schoolplan voor
de komende 4 jaar opgesteld in samenwerking met alle betrokken geledingen. Er is
intensieve samenwerking binnen Vlechtwerk met onze medegebruíkers. Met name
Sovak (dagbestedíng voor mensen met een verstandelijke beperking), de
bibliotheek, de muziekschool, Trema Kinderopvang en de Sigmondschool.
Personeel

In totaal werkten er 24 personeelsleden op 't Kompas. Er waren 1 teamleíder en 2
intern begeleíders en een remedial teacher werkzaam ín 2019. Er waren drie
leerlingen met een arrangement die begeleíd werden door een onderwijsassistent.
Op 1 januari is een nieuwe directeur gestart. Er is voor de zomervakantie afscheíd
genomen van een collega die met pre pensioen ís gegaan. Twee collega's waren 25
jaar in het onderwíjs, een andere collega was 40 jaar werkzaam ín het onderwíjs.
Leerlingenaantal
Op 1 oktober 2019 had onze school 242 leerlingen, waarvan er 2 bekostigd blíjken te
worden. Waarvan 26 leerlíngen met een gewicht van O,3 en 10 leerlingen met een
gewicht van 1,2.
Opbrengsten/resultaten
De elndopbrengst lag boven het landelijk gemiddelde van gelijk gewogen scholen.
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De opbrengsten op het gebied van rekenen vragen om verbetering. Daarop is een
verbeterplan ingezet. Er is een rekenwerkgroep die zorgt voor aansturing en
scholíng. De resultaten zijn in het team door de collega's gepresenteerd met daarbíj
verbeterpunten. Uitleg víndt plaats aan de van EDI (het Effectief Instructiemodel). Er
is een kijkwijzer door het team ontwikkeld.
Op de andere gebieden scoort de school volgens verwachting. Er zijn dit jaar
werkgroepen ingesteld, die aansluiten bij ontwikkelpunten vanuit het schoolplan. De
volgende werkgroepen zijn ingesteld: leerplein-ontwíkkeiíng, rekenen,
wereldoriëntatie, Posítive Behavior Support.
Pedagogisch-didactisch handelen
De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Op CBS 't Kompas wordt
gewerkt volgens de aanpak van PBS. Vanuít een positieve aanpak ontstaat er een
fijne sfeer binnen de school en ligt de nadruk op belonen, Het schooljaar wordt
gestart vanuit het boekje 'De gouden werken' (Boaz Bijleveld).
Een goed begin is het hafüe werk.
Nascholmg en professionalisering
Een aantal teamleden heeft een índfüíduele cursus afqerond aan de Regio Academie.
Het schooljaar is gestart met een teambijeenkomst door Maríanne Soeters, waarbij
het onderwerp 'teamvorrmng' centraal stond. Het team heeft vervolgbijeenkomsten
gehad op het gebied van (hoog)begaafdheid. Daarnaast zijn er enkele reken
bijeenkomsten geWeest vanuít de rekenwerkgroep. Híerbij stond ínvoering van het
zogenaamde drieslagmodel centr'aal. Tevens maakten teamleden gebrutk van de
inspiratíemiddagen vanuit het SWV en de cursussen die vanuit de Stroming werden
aangeboden.
Leren van eikaar stond centraal bij verschíllende workshops waaruit gekozen kon
siorden. De muzíekschool ondersteunde en coachte alle collega's een aantal keer
tijdens de muzieklessen. Op deze manier leren de collega's hoe ze op een
aansprekende manier de methode '123Zing' in kunnen zetten.
Huisvesting
De school is gehuisvest in 'Vlechtwerk'. Een MFA aan de Hooftlanden 1 in
Werkendam, Daarín partícíperen ook andere gebruíkers: kinderopvang, Sovak,
dorpshuis, biblíotheek, sporthal, openbaar onderwijs, Limonadebrígade (Trema). Er
is regelmatíg beheerdersoverleg binnen Vlechtwerk.
De school heeft een boven- en benedenverdiepíng. 8ijzonder zíjn de leerpleínen
waaraan de iokalen grenzen. Ieder lokaal heeft een glazen schuifwand i.p.v. een
deur. Híerdoor komen de kinderen binnen, maar hiervandaan is er ook vanuit ieder
lokaal toezícht op het leerplein. Voor schoolUjd (8.10 uur) en na schooltijd (14.15
uur) ís er een tijd van ontmoeting voor het team ín de personeelskamer.
Ïn 2C)19 zijn er extra zonneschermen aangeschaft voor de lokalen waar deze nog niet
aanwezig waren. Door lichtinval is het digibord anders níet goed te zien in áe klas.
Ook is er een (mobiel) podium aangeschaft, dat deels ïs betaald door 'Vríenden van 't
Kompas'.
Een zorgpunt íS de klímaatbeheersing. Het was erg warm op zomerse dagen. Tevens
ís de ríolering onder de school is verzakt, Deze punten worden opgepakt in het
komende jaar,
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cbs De Verrekiiker
Fíjn werken in een gerenoveerde school
In 2019 mochten we profiteren van het vele werk wat ver'zet is bíj de renovatíe van
ons schoolgebouw. Naast het bestuurskantoor van De Stroming, zíjn ook de coaches
van de Stroming en de bovenschoolse vierkgroep Gedrag voortaan gehuisvest in ons
schooigebouw. We mochten ook een schoolbieb realíseren in samenwerkíng met
Cultuurpuht Altena.
Personeel

Eén collega is met prepensioen gegaan. We hebben afscheid van haar genornen met
een speurtocht door het Pompveld samen met de boswachters van het Brabants
Landschap en pannenkoeken eten met de he!e school. In haar plaats is een collega
gemobíliseerd vanuít de Eben Haëzer.
We hebben vanuit de werkdruk gelden in combinatie met geld voor de uítvoering van
zorgarrangementen twee onderwíjsassístenten benoemd. Er waren 4 kínderen met
een arrangement in 2019.
Leerlingenaantal
Op áe teldatum van 1 oktober 2019 waren er 50 leerlingen ingeschreven. Gedurende
dit schooljaar zullen we doorgroeien naar 55 leerlingen.
Opbrengsten
In 2019 waren er maar 3 meisjes die de eindtoets maakten; dít is volgens de
inspectie een te klein aantal om een waarde aan te verbinden en een uítspraak te
doen over het gemiddelde ten opzichte van de inspectienorm. Alle drie zijn
uitgestroomd naar de school waar ze graag naar toe wilden.
Pedagogísch didactisch handelen
We zíjn dit jaar verder gegaan met de ímplementataie van ons volgsysteem voor
sociaal emotioneei leren: ZIEN. We voeren ieder jaar kindgesprekken en een ouder
kind vertelgesprek.Tijdens dit gesprek komen de leerlingen vanaf groep 6 zelf mee.
We mllen bij de kinderen graag bereiken dat ze meer eigenaarschap kríjgen voor
hun ontwikkeling.
Nascholing en professionalisering
Als schoolteam zijn we verder gegaan met de cursus Kansríjke Combinatíeklassen
van Cedín, In deze cursus leren we bíj de instructie verbindingen te maken tussen de
verschillende jaargroepen en vanuit EDI (Expliciete Directe Instructíe) een krachtíge
uitleg en begeleide ínoefening te realíseren.
Op het niveau van het Samenwerkíngsverband hebben we afgesproken dat alle
leerícrachten in staat moeten zíjn om goed onderwijs te bíeden aan kföderen die
meer- of hoogbegaafd zíjn. Hiervoor volgen we samen met De Sprankel de cursussen
van Novilo.

We zijn trots te vermelden dat we ook twee excellente leerkrachten ín ons team
hebben sinds 2018. Eén collega is specialíst jonge kind en een andere collega ïs
gespeciaiiseerd in gedrag en groepsdynamíek.
FinanCiën

Dankzij de werkdruk gelden, de kleinescholentoeslag en de bijdrage vanuit De
Stroming lopen de uitgaven in de pas met de begroting, De school collecte in
Waardhuizfö en Uitwijk heef!: bijna 2.500 euro opgebracht. Van dit bedrag hebben
we een nieuw digibord aangeschaft,

cbs de Ark

De school is de eníge onderwíjsvoorzieníng in het dorp Meeuwen. Het dorp hoort bíj
de gemeente Altena ('voorheen Aalburg). De school ís gehuisvest fö een gebouw met
goede voorzienfögen,
Personeel

De directeur van de Ark is in het nieuwe schooljaar begonnen in Nieuwendijk op cbs
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De Regenboog. Het team van de Ark bestaat uit: een clusterdirecteur, een
teamleíder, een IB-er, een onderwijsassístent en 5 leerkrachten.
Met ingang van dit schooljaar zíjn we op de Ark gaan werken met een
clusterdirecteur en een teamleider. Voor zowel de betrokkenen, het team en de
ouders was dit even wennen, We denken dat we een goede taakverdeling gevonden
hebben. Doordat de teamleíder de heíe week aanwezig is op school, blijft er voor de
ouders een duidelijk aanspreekpunt. We hebben afgelopen jaar te maken gehad met
een langdurig zieke collega. Zíj is druk bezig met re integratie en opbouw van uren
en hopen dat zij volgend schooljaar weer volledig voor de groep kan.We zijn blij dat
zíj het hele jaar door dezelfde collega kon worden vervangen.
Door de inzet van een SB stagiaíre konden we op ochtenden in 4 groepen werken en
's míddags in 3 groepen.
Leerlingenaantal
Op 1 oktober 2019 telde de Ark 41 leerlíngen.
We zien een toename van leerlingen ín de onderbouwgroepen en hopen gestaag wat
te groeíen. We doen ons best om de sctíool in het dorp op de kaart te zetten en
samenwerkíng te zoeken waar dit kan, Era zíjn vorig jaar geen leerlingen verwezen
naar het S(B)0. Wel zijn er níeuwe arrangementen aangevraagd of verlengd en
toegekend.
Opbrengsten
Onze CITO Eindscore in 2019 was boven tiet landelíjk gemiddelde. Echter waren er
dit jaar maar 2 leerlíngen díe de Eindtoets hebben gemaakt.
Schoolontwikkelíngen
In het afgelopen schooljaar hebben we ons als team geschoold op hoogbegaafdheid.
Vanuit Cultuur met Kwaliteit heeft de 58 stagíaire een onderzoek gedaan naar welke
methode we kunnen inzetten om thematisch groeps- en vakoverstíjgend onderwijs te
geven. De teamleíder heeft dit jaar de opleidíng middenmanagement gedaan en de
dírecteur heeft de cursus "lead like a champion" gevolgd.
Samen met de andere dírecteuren en teamleíders bínnen de Stromíng hebben we
verdiept in streefdoelen en het analyseren híervan. Met de tool: "Míjn schoolteam"
kan de directeur de groepen ín en lesobservatíes uitvoeren en vastleggen.
In het níeuwe schoolplan hebben we verschilíende doelen beschreven in een
jaarplan. Een ervan is de school in relatie tot het dorp. Hoe kunnen we nog meer de
samenwerking zoeken met het dorp.
Gebouw en terreínen

In de vakantie zijn de tuinen en de begroeiing om de school aangepakt en is er flink
gesnoeid.
Op de gevel prijkt het nieuwe logo,
Financiën

Door langduríge vervanging van een zieke collega hebben we meer uitgegeven aan
personeelskosten. We hebben doordat er geen fulltime dírecteur meer ís gewerkt aan
het terugdringen van de personeelskosten.
Ouders

De ouderbetrokkentieid is hoog. Een groep enthousiaste ouders vormen de AC
(activíteítencommissíe). De TSO worclt gföaan door ouders. Ook de schoolbibliotheek
wordt door ouders georganiseerd. Het invoeren van Parro heeft de
ouderbetrokkenheid vergroot.

cn5 d"Uylen5orch
Algemeen
C.N.S. d'Uylenborch ís één van de dríe scholen in het dorp Almkerk. De naam van de
school is afgeleid van de woorden 'uil' en 'borch'. De uíl is het symbool voor wijsheíd:
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zo met de leerlingen omgaan, dat zij hun talenten zo optimaal mogelíjk gebruiken.
'Borch' staat voor burcht, een symbool van bescherming: een school waarin kinderen
zich veilíg en vertrouwd voelen
Personeel en organisatie
Het team van d'Uylenborch bestaat uit 21 personeelsleden: Vijftien leerkrachten,
tWee intem begeleiders, drie onderwijsondersteuners (twee onderwijsassístenten en
één schoonmaakster) en één directeur. De directeur vormt samen met de teamleíder
onderbouw en teamleider bovenbouw het managementteam.
Als gevolg van demografísche krimp zíen wij het leerlingenaantal de afgelopen jaren
dalen. In schooljaar 2019/2C)20 werken wíj met negen groeperi. In schooijaar
2020/2021 zullen wij, vanwege de krimp, met acht groepen gaan werken. Daarnaast
hebben wij op vïer üchtenden in de week een hulpklas, een plusklas in de
bovenbouw voor één dagdeel, een Acadin-groep voor één dagdeel en de ontdekkers-
groep in de onderbouw voor één dagdeel. De trend van daling lijkt in 2020 zijn
díeptepunt te bereiken. Wij hebben eínd 2019 een start gemaakt met het proces om
te komen tot een nieuwe reken- en aardríjkskundemethode, Deze twee methodes
zullen in gebruik genomen worden aan de start van schooljaar 2020/2021. De door
de overheíd beschikbaar gestelde werkdrukmiddelen zijn in overleg met de collega"s
ingezet. Op voorstel van de collega's hebben wij deze middelen ingezet voor
vervanging van de groepsleerkracht waardoor deze administratíeve taken kan
uitvoeren en kíndgesprekken kan voeren, Ook hebben we deze middelen ingezet om
Ieerkrachten uren te geven, zodat ztj leerlingen extra begeleidíng kunnen bieden.
Opbrengsten
Om de opbrengsten goed in kaart te brengen nemen wij naast de methodegebonden
toetsen ook tweemaal per jaar de toetsen van CITO af. De trendanalyses laten zien
dat de eind- en tussenopbrengsten op een voldoende/goed niveau líggen, De
probleemgebíeden zijn duideiijk in kaart gebracht en bekend. In groep 8 wordt de
landelijke eindtoets van CITO afgenomen. Resultaten van deze eindtoets van de
afgelopen jaren laten scores boven het landelijk gemíddelde zien (met uítzondering
vari 20í6).
Pmfèssionalisering
In 2019 zijn wij gestart met de teamtraining gericí'it op (hoog)begaafdenonderwíjs.
In schooljaar 2019/2020 wordt deze training met twee bíjeenkomsten afgerond. Wlj
hopen door deze training (hoog)begaafdheid beter te kunnen signaleren en ons
onderwíjs nog beter te kunnen laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze
leerlingen. Eén collega ís in 2019 gestart met de opleidíng tot
Hoogbegaafdheidsspecíalist. Een aantal teamleden volgt cursussen bij de Regío-
Academie van Dríegang. Daarnaast hebben wij als team in 2019 de
professionalisering t.b,v. de C-lícentie van Kanjer gevolgd.
HuisvestÍng
Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Woudrichem een
princípebesluit genomen om de brede school Almkerk op de locaties van basisschool
De Almgaard en LTV Almkerk te realiseren, Naast onze school en basísschool De
Almgaard, zulien ook kinderopvang Hoppas, logopediepraktijk Mars en de bíbliotheek
een plek kríjgen in de brede school. De verwachtfög ís dat er eind 2020 gestart kan
worden met de bouw van de brede school.
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cbs Het Fundazent
Algemeen
Christelijke basísschool Het Fundament is de eníge onderwijsvoorzíening in
Genderen. De school is gehuísvest in een te ruim gebouw, waarvan de staat te
wensen over laat. Bínnen enkele jaren hopen we in een nieuw gebouw gehuisvest te
worden.

Onze school wordt bezocht door 151 leerlingen. Het leerlingaantal ís nagenoeg gelijk
gebleven ín vergelijkíng met het aantal van vorïg jaar.
Personeel

Dit jaar hebben we afscheid genomen van een leerkracht, omdat we terug gingen in
tíet aantal groepen. Deze leerkracht kon binnen De Stromíng weer aan de slag.
Doordat later bleek dat de kleutergroep te g7oot zou worden voor 1 leerkracht zijn er
onderwijsassístenten benoemd, zodat er per dagdeel 2 mensen in de goep waren.
Híer konden we de werkdruk gelden voor inzetten. Een leerkracht heeft het besluit
genomen om te stoppen met haar baan als leerkracht. Híervoor konden we een
nieuwe leerkncht benoemen díe haar uren nu kon corrföineren met cbs De Ark.
Bínnen Het Fundament was afgelopen jaar weínig ziekteverzuim. Een leerkracht is
afgelopen bevallen van een clochter en heeft ouderschapsverlof opgenomen, We
konden het hele jaar eenzelfde ieerkracht als vervanger ínzetten.
Onderwíjskundig
In dit schooljaar hebben we de EDI aanpak geïmplementeerd en ons verder eigen
gemaakt, We hebben (noodgedwongen) de overstap gemaakt naar de nieuwe
rekenmethode Wereld In Getallen 5 (WIG 5). Voor de groepen 5 t/m 7 ais dit een
digítale methode. Groep 8 gaat volgend schooljaar aan het werk met WIG 5.
Doordat de meuwe methode ook echt nog heel nleuw was, waren de eerste maanden
best spannend. Nog lang niet alle leerstof was klaar. We hebben ook de kínderzíektes
uit de methode gehaald. Ondanks dat hebben we toch hogere resultaten behaald op
rekengebied.
Het klasdoorbrekend werken met Dia tekst hebben we doorgezet naar de groepen 4
en 5, zodat we nu schoolbreed met Día tekst werken. Schoolbreed zijn We gestart
met de rííeuwe methode voor schrijven Klinkers. Groep 3 ís gaan werken met Lijn 3.
Professionaliseríng
Als team hebben we samen met het team van De Ark de scholing hoogbegaafdheíd
van Novílo gevolgd. De IB-er, tevens leerkracht van de talentgroep heeft de
opleídíng talentbegeleider gevolgd. De directeur heeft in samenwerking met andere
dírecteuren de cursus Lead like a champion gevolgd.
Als Directíeberaad zíjn we, soms samen met de teamleíders, geschoold ín het stellen
van streefdoelen en deze nog beter te ana!yseren. De verbinding te leggen tussen
schoolplan, jaarplan, en mijn schoolteam. Een tool om mee de groepen in te gaan.
Op deze maníer wíllen we onze kwaliteitszorg verbeteren.
Opbrengsten
De Día eíndtoets scoorde iets onder het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen zíjn
toegelaten tot de school conform het gegeven advíes. Er zijn geen adviezen
bijgesteld.
Ouderbetmkkenheid
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De ouderbetrokkenheid op Het Fundament is groot. Veel ouders zijn bereíd
regelmatig íets te doen. Steeds meer ouders voelen zich betrokken bíj het leerproces
van hun kind. De LOL-gesprekken (leerling-ouders-leerkracht) en de Parro app
hebben híer zeker invloed op.

cbs De Parel
In het afgelopen jaar ís het leerlingenaantal met 16 leerlingen gestegen. Op 1
oktober 2019 waren 279 leerlingen ingeschreven, De verwachting is dat het
leerlingenaantal op 1 oktober 2020 lager zal zijn, vanwege een grote groep 8 (46
leeríingen).
De onderwíjskundíge ontwikkelingen die we eerder hebben ingezet hebben we in
2019 voortgezet,
We hebben nadrukkelíjk gekozen voor de focus op EDI (Explíciete Dírecte Instructíe),
groepsdoorbrekend werken en ICT (inzet van chromebooks). Deze gerichte aandacht
heeft erín geresulteerd dat door de hele school gewerkt wordt aan het didactisch
handelen van de leerkracht.
De (team)scholing van collega's heeft zich in het bíjzonder op genoemde
ontwikkelpunten gericht.
Een aantal collega"s heeft mdividueel nog cursussen gevolgd.
De door de overheid beschíkbaar gestelde werkdrukmíddelen zijn ín overleg met de
collega's ingezet.
Op voorstel van de collega's zijn deze middelen ingezet voor: vervanging van de
groepsleerkracht waardoor deze admínistratieve taken kan uítvoeren en bijvoorbeeld
kindgesprekken kan voeren, vormgeven van NT2 klas, levelwerk en splitsing van een
grote groep 3 bij bepaaide vakken. Er zíjn verschíllende evaluatíemomenten geweest
er'i de collega's gaven aan tevreden te zijn met de ínzet van de middeleri.
De collegiale visitatie en intervisie hebben we ïn het afgelopen jaar ook voortgezet,
waarbij ook gebruík gemaakt is van video-interadie. De beelden zijn gebruikt bij de
collegiale intervisíe. De collega's hebben ook ín het afgelopen jaar hun
ontwikkelpunten (POP) gerelateerd aan de schoolonföíkkeling. Híerdoor bewerk je
met elkaar het spreken van dezelfde didactísche taal en vaardigheden. Dat komt het
lesgeven en de leerlingen ten goede.
Het aantal personeelsleden is nagenoeg gelíjk gebleven. Ook in 2019 hebben we aan
verschillende PABO studenten en studenten die de opleidfög OnderwiJsassistent
volgen een stageplaats geboden. Het ziekteverzuím bínnen de school kent zijn
pieken en dalen. Ook de landelijke griepgolf ís onze school níet voorbij gegaan.
Gelukkíg hebben we met (veel) extra inzet van eigen personeel de vervanging
kunnen regelen.

cbs De Reqenbooq
De Regenboog ïn Nieuwendijk is sínds 1 januari 2019 verbonden aan De Stroming.
Na een crísísperiode vanwege een kwalíficatie van de onderwijsinspedie van 'zëer
zwak' heerst er nu vveer stabilíteit en rust.
De Regenboog is de enige school in de dorpskern Níeuwendijk en huist in een
gedateerd gebouw dat midden in het dorp is gesitueerd. De school is verbonden aan
de plaatselijke bibliotheek en het actíviteitencentrum Ïavenu. De school werkt nauw
samen rnet de kinderopvang díe ook binnen de school is gehuisvest,
Het huídíge gebouw is aan vernieuwing toe. In 2020 zal gestart worden met de bouw
van een nieuwe school op dezelfde locatie. Dít houdt in dat binnenkort de school
verhuisd zal worden naar een tijdelijke locatíe. Er is in het team hard gewerkt aar,
visieontwikkeling, waarbij de visie yereaald is naar het ontwerp van de nieuwe school
die theoretisch in augustus 2021 in gebruik genomen zou kunnen worden.
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In de crisisperíode heeft een flink aantal gezinnen onze school verlaten, waardoor
het leerlingenaantal daalde van 280 naar het huidige aantal van 240. Het huídige
aantal zal naar verwachtíng stabíel blijven in de komende jaren.
De moeilíjke tíjd heeft op alle domeinen van de school sterke invloed gehad. Op
onderwijskundig gebied ís veel ontwíkkeld, met name het dídactisch handelen en het
verkrijgen van zícht op de ontwikkeling van de leerlíngen. In het team hebben
diverse wisselingen plaatsgeVonden. In 2019 hebben zes teamleden (zo'n 300/o)
afscheid van de Regenboog genomen en hebben we zeven níeuwe teamleden mogen
verwelkomen, ?n 2019 heeft er een wisseling plaatsgehad In de
managementstructuur van onze school. Het schooljaar is gestart gemaakt met een
fulltíme locatieleider die drie dagen de dagelijkse gang van zaken van de school
coördineert en leidt en twee dagen een groep lesgeeft. Naast de locatíeleider is ín
deeltijd een clusterdirecteur aan school verbonden, díe de eindverantwoordelíjkheid
draagk. Híj ís naast De Regenboog nog verbonden aan een andere school binnen de
Stromíng en sch?olen daarbuíten.
Onze school heeft er voor gekozen de extra werkdruk verlichtíngs-gelden in te zetten
voor een vakdocent bewegíngsonderwijs die vanuit de gerneente wordt ingehuum.
Onze eindresultaten liggen na een aantal zwakke jaren de íaatste twee jaar op het
níveau van wat met onze schoolgewicht (30,9) en spreídingswaarde (5,4)
verwachten kan worden.
Percentage IF ïs 92,8% en 15/2F ís 55,7olo, beíde ver boven de signaleringsnorrn
van de inspectie. De eindcito 2019 ligt met 536 net boven het !andelijk gemiddelde.
In de groepen wordt veel aandacht besteed aan het kíassenmanagement met het
Doordacht Passend lesmodel in Teach-technieken. Tevens ís eigenaarschap van
leerlíngen ook een onderdeel dat aan de orde is.
Onze school ís een KIVA-school wat inhoudt dat we in het kader van sociale omgang
en veiligheid de KIVA-methode gebruiken, Intern is een HB-groep (LeerSaam)
gestart waar een ochtend in de week leerlíngen die extra uítdagíng nodíg hebben bij
elkaar komen. Er is gestart met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blínk. Dat
een geïntegreerde methode welke geheel digitaal is. Er is een groot aantal
chromebooks beschíkbaar, zodat alle leerlingen regelmatig in tÏun eigen account
kunnen werken.

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Per 1 januari 2019 zíjn de voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Wíjk
en Aalburg opgegaan in de nieuwe gemeente Altena. Hierdoor staan alle scholen van
De Stroming in dezelfde gemeente.

De gemeente Altena ís er níet ín geslaagd om met de schoolbesturen in 2019 een
Integraal Huisvestingsplan overeen te komen. Om verschillende redenen is dit
doorgeschoven naar 202€).

De Rijksoveíëíd heeft het (primair) onderwíjs ain de loop van 2019 extra bekostigd,
Zo is extra financiering gekomen voor het tegengaan van de werkdruk en voor het
kunnen uitvoeren van de nieuwe cao.

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'
De Stroming heeft in 20IC) geen speclflek beieid gevoerd met betrekking tot
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wel kan worden aangegeven dat veel
werk ís gemaakt van het werken aan goede arbeidsomstandigheden: áe
werkdrukmiddelen zíjn in overleg met de teams ingezet, het taakbeleid is met
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instemmíng van de GMR geactualíseerd, ten behoeve van vervanging wordt zo veel
mogelijk personeel boven de formatie aangesteld en is er tijdens de gesprekscyclus
aandacht voor welzijn en welbevinden. Tevens zet De Stromíng veel in op
professionalíseríng: zowel naar belang, als naar het vríjmaken van financiële
míddelen.

De Stroming heeft in 2019 geen medewerkers ín díenst genomen die minder kansen
hebben op de arbeidsmarkt.

De Stromíng heeft in 2019 op al haar schoíen ruïmte geboden voor stagiaires van
hogeschool Marnix en op sommige schoíen ook voor stagíaires van verschillende
ROC's.

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbíj de
rechtspersoon of de daaronder ressorterende instellingen zijn aangesloten
en van de verbonden partijen

De Ark te Meeuwen en Het Fundament te Genderen behoren tot stíchting
Samenwerkingsverband Langstraat, Heusden, Altena (30.10).
Het Baken te Werkendam, 't Kompas te Werkendam, De Sprankel te Dussen, De
Regenboog te füeuwendíjk, De VerreKijker te Waardhuizen, Eben Haëzer te
Woudrichem, d'Uylenborch te Almkerk, De Parel te Ríjswijk en De Zaaíer te Andel,
behoren tot vereniging samenwerkíngsverband Driegang, kamer Rivíerengebíed
Midden Nederland (28.16).

3,2.7 0ntwikkelingen bij of in relatïe tot verbonden partijen, inclusief
samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband Dríegang, een vereniging, is ín 2019 overgegaan tot het
instellen van een onafhankelijke Raad van Toezícht. Dit betekende voor de
bestuurder van De Stroming dat hij van zijn 'dubbele pet", partícípant ín het
samenwerkingsverband én interne toezichthouder, af is.

3.2.8 Namen van bestuurders, directíeleden en toezichthouders en hun
betaalde en onbetaalde (neven)functies
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Naam Functïe/rol ' (füvenjfuncties, bezoldigd of
onbezoldigd

A.C.J. Lentíng - college van bestuur Voorzitter Algemefü Kerkenraad
Protestantse Gemeente
Gorinchem (tot en met
september 2019) (onbezoldigd)
DGA Adviesbureau Lentíng B.V.
(gehele jaar; ín 2019 geen
opdrachten uitgevoerd) 

Mevr. N.G. van Ooijen -
van Breugel

directeur

l

GemeenÈeraadsÍid namens CDÁ
gemeente Altena (bezoldigd)
Voorganger kerkdiensten
verpleegh4izen en kerken ín de
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Mevr. J. Wíjnands -
Westerlaken
Mevr. A.H. Schermers -
yan Elderen

directeur Raadslid ChristenUnie pemeen'te
Altena (bezoldigd)
Pastoraal medewerker VEG de
Burcht Sleeuwijk
Actíviteítencommíssie
Biesboschruiters / PSV de Nieuwe
Roef Sleeuwijk

Mevr. C. VerschÓor - van
As

Dhr. A.D. van Ooijen

directeur Voorzitter ijsvereniging "
(onbezoldigd)
Leiding gehandicapten catechese
(onkostenvergoeding)

directeur Algemeen directeur
schoolvereníging CBS
Molenwaard. (bezoldigd)
Bestuurslid goede doelen
stichting BOAZ (onbezoldigd) 

Dhr. J.A. Nieuwkoop directeur n.v.t.
Dhr. W.D. Hulshof directeur Eíndredacteur-K'ruispunt, blad

van de Protestantse Gemeente
Gorinchem (onbezoldigd)

Dhr. T. Groeneveld toezichthouder Voorzitter Raad van Toezícht '
stichting de Waarden,
Zevenbergen (bezoldigd)
Lid Raad van Toezícht stichtíng
Willem van Oranjegroep,
Waalwijk (bezoldigd)
Lid Raad van Commíssarissen
Huisarts en Zorg B.V. Gorinchem
(bezoldigd)
Lid van commíssíe van Opzicht
PKN clasSis Zuid Nederland en
Zeeland-Delta (onbezoldigd)
Lid commissíe Governance
Cultuur en Organísatíe Stíchting
Verus, Woerden (onbezoldigd)

Dhr. K.AJ. Oudshoorn toezichthouder Oudshoorn Bouwmanagement en
Tekenadvíes als ZZP'er -
eigenaar van dit bedríjf ín de
functie van bouwkundig advíseur
/ projectleider (bezoldígd)

' PKN Hervormde Gemeente
Rijswijk bínnen de kerkenraad
werkzaam als Díaken
(onbezoldigd)

Mevr. P.W.J, van Dalen-
van Balen

toezichthouder n.v.t.

. Mevr. R. Bouman toezichthouder' "'- Coördinator kindernevendienst
(onbezoldigd)
Lid Jeugddienstcommissie



Dhr. G.M. Verhoeven
Dhr. A, Smits

?r. R. Hartman

f
J?ezichtho-u-der

toezichthouder

(onbezoldigd)
(Beiden voor de Protestantse
Gemeente Heusden)

Jn.v.t.-
%-.v.t.
'?

1
l
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3.3 Naleving branchecode

3.3.1 0ntwikkelingen op het gebied van governance

De Stromíng kent sinds augustus 2018 een bestuursvorm met een College van
Bestuur en Raad van Toezícht. Bij deze bestuursvorm zíjn bestuur en toezicht niet
alleen functioneel, maar ook organiek gescheíden.

Najaar 2019 heeft de Raad van Toezicht onder begeleidíng van Marcel Bos van Scolix
voor het eerst een zelfevaluatie uitgevoerd. Vanaf 2020 zal de Raad dat in eigen
beheer gaan doen. Een van de leden van de raad zal híerbij optreden als
procesbegeleíder.

3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt

Het kalenderjaar 2019 heeft De Stroming de code Goed Bestuur van de PO raad
gehanteerd.

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting

Er was geen sprake van afwijking van de hierboven genoemde code.

3.3.4 Wijze waarop horizontaíe verantwoording wordt ïngevuld

Interne toezichthouder, bestuur, dírecteuren en leerkrachten hebben allemaal een
taak in het zíchtbaar maken van de resultaten en het afleggen van verantwoording
híerover. Voor de scholen is de schoolgids het medium om verslag te doen van de
resultaten, zoals de scores op de Eindtoets en het aangeven naar welke vormen van
voortgezet onderíívijs de leerlingen uít groep 8 gaan. Dit gebeurt ook steeds vaker
dígítaal: de eígen website, in Vensters. Het College van Bestuur legt periodiek en
volgens een jaarrooster verantwoording af aan de leden van de GMR.De Stroming
heeft in 2019, net zoals in voorgaande jaren, horizontaal verantwoording afgelegd
aan de leden (ouders, andere belanghebbenden) van de Vererígíng tijdens de
algemene ledenvergadering op 26 juni 2019.

3.4 Versíag toezichthoudend orgaan

Verslag toezichthoudend orgaan:

Jaarverslaq 2019 van de raad van toezícht van De Stromínq.

Kalendeíjaar 2019 was het eerste volledige jaar waarín het raad van toezíchtmodel
binnen De Stromíng heeft gefunctioneerd.

De raad van toezicht treed op als werkgever van het uitvoerend bestuur.
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De raad van toezicht wil eerst en vooral alle medewerkers van De Stromíng
dankzeggen voor hun inzet, met hart, hoofd en handen, voor alle kínderen díe aan
de scho)en van De Stroming zijn toeveitrouwd.

De raad van toezicht heeft in 2019 8 keer vergaderd.

In 2019 waren de belangrijkste agendapunten van de raad van toezicht:
Het goedkeuren van het beleidsplan en de voortgang híervan.
Het vaststellen en goedkeuren van het toezichtskader
Vooígang plan van aanpak inspectíerapport
Huisvesting van de diverse scholen

* Inrichtíng van het bestuurskantoor en mogelijke samenwerkingsvormen met
andere onderwijsorganísaties
* Goedk:euren begrotíng 2020 en jaarrekening 2018

Toekomst van de verenigíng
Klachtenafhandeling

*

*

*

*

*

*

Commissies:

De raad heefl: besloten om met een tweetal commissíe te gaan werken een
auditcommissies en een remuneratíecommissie. Deze commissies bereiden
belangrijke besluiten voor díe de raad moet gaan nemen. De reglementen van deze
commíssies zijn inmiddels door de raad vastgesteld. De audítcommissie heeft 4 keer
vergaderd en zich in 2019 bezig gehouden met het evalueren van het functioneren
van het administratíekantoor en de extern accountant, de jaarrekening 2018 en
contact hïerover met de extern accountant waaronder de rechtmatigheíd van de
inkomsten en uitgaven van De Stroming, de begroting 2020. Voorts heeft de
auditcommissíe adviezen gegeven met betrekking tot het inríchten van de
controlfunctie binnen De Stromíng,

Bespreekpunten van de remuneratiecommissie waren de bezoldigíng van de
bestuurder en de raad ín 2019 en 2020 en het houden van
functioneringsgesprekken met de bestuurder en hierover verslag uítbrengen aan de
raad van toezícht.

Overleg bestuurder en voorzitter raad van toezícht:

Ongeveer één keer per maand hebben de bestuurder en de voorzitter van de raad
een bilateraal overleg waarín de lopende zaken binnen De Stroming worden overlegd
en de agenda van de raad van toezicht wordt voorbereid. De voorzítter van de raad,
koppelt de inhoud van deze overleggen naar overige leden koí terug.
Permanente educatíe en zelfevaluatie:

De voltallige raad van toezícht en bestuurder zíjn in 2019 naar het congres van de
Vereniging van Toezichthouders ín het Onderwijs geweest. Tíjdens deze dag zíjn
diverse workshops bezocht o.a. op het gebied van governance in het onderwijs en
het omgaan met dilemma's, In november heeft de raad van toezícht een
zelfevaluatie gehouden onder leiding van de extern deskundige díe De Stroming ook
heeft begeleid bíj de invoeríng van het raad van toezichtmodel. De gezamenlïjke
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conclusie van deze evaluatíe was dat qua doorontwikkeling de raad op koers ligt. Als
verbeterpunten zijn genoemd dat onderwíjs meer prominent op de agenda moet
komen te staan en dat dit de gehele raad van toezicht aangaat en dat het
toezíchtskader nog verder doorvertaald moet worden naar kritische succesfactoren
die passen bij de huidige inrichtíng van het bestuurskantoor. Tevens zal bezíen gaan
worden wat de optimale inrichting van het bestuurskantoor moet gaan worden.
De zelfevaluatie voor 2Cl20 zal door de raad zelf gebeuren wederom ín het bijzijn van
de bestuurder.

Stakeholders:

Voor een goed functíonerende raad van toezícht is het van groot belang dat er
contacten zijn met de belangríjkste stakeholders van De Stromíng. De raad heefí:
híer in 2019 invulling in aan gegeven door contacten te hebben met:

* De GMR, een delegatie van de raad heeft een vergadering van de GMR
bezocht. Tevens víndt er ongeveer drie keer per jaar een driehoeksoverleg plaats
met de voorzitter van de GMR, de bestuurder en de voorzitter raad van toezicht.
Hierin is onder andere afgesproken dat voor het komende jaar er een tweetal
gezamenlijke sessies worden belegd over governance en passend onderwijs, waarbij
ook de dírecteuren worden betrokken.
* De raad van toezicht heeft in 2019 een werkbezoek bij6 scholen afgelegd,
waarbij uitvoeríg is gesproken met de directeuren. De raad heeft deze bezoeken ais
bijzonder ínspírerend ervaren. Voor volgende werkbezoeken heeft de raad de wens
uítgesproken om ook híer meer teamleden, leerlingen en ouders bij te betrekken.

Bezoldiging:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is voor 2019 als volgt
vastgesteld. De voorzitter ontvangt 30o/o van het maxímum op grond van het
bezoldígingsmaximum van de bestuurder, zijnde € 5.490. De leden ontvangen
€ 3.660. Per vergadering van de commíssies ontvangen de leden € 200. Alle
bedragen zijn inclusief reguliere reískosten en BTW.

De belangrijkste aandachtspunten raad van toezicht voor 2020:

Deze zijn:

* Het eigen toezichtkader verder vertalen naar passende kritische
succesfactoren.

De toekomst van de vereniging bezien.
Strategísch beleidsplan blíjven volgen.

* Invullíng geven aan het verbeteren van besturíngsconcept waaronder
bezetting bestuurskantoor.
* Werkbezoek aan de scholen waaronder ook gesprekken met ouders en
leerllngen.
* Organíseren van een gesprek met de Inspectie van het ministerie van
onderwijs en wetenschappen

Samenwerkíng met andere onderwljsorganisaties.

*
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3.5 0mgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten
Voor het eerst sínds lange tíjd heeft De Stromíng een klacht van ouders ontvangen.
De klacht van ouders was dat De Stroming geen passend onderwijs voor hun kind
bood. Deze klacht heeft het College van Bestuur laten onderzoeken door de twee
externe vertrouwenspersonen. De door hen uitgebrachte rapportage gaf het advíes
de klacht ongegrond te verklaren, maar dat de school in haar communicatie met de
ouders wel steken hadden laten vallen, Lopende het onderzoek hadden ouders via
een advocaat een klacht íngediend bíj de Geschíllencommíssíe Passend Onderwijs.
De uítspraak kwam in de zomervakantie en de ouders werden ín het gelijk gesteld.
Ondertussen was in overleg tussen ouders en school een school van een ander
bestuur bereid gevonden het kínd vanaf het nieuwe schooljaar in te schrijven.

3.5.2 Ïoelïchting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen 5aar
m.b.t. internationalisering

Internationalisering speelt op de scholen van De Stroming nog geen grote rol.
Steeds meer scholen bieden Engels aan vanaf groep 1,
Er lopen geen uitwísselíngsprogramma's.

3.5,3 Verwachte toekomstige ontwikkelíngen op het gebíed van
internationalisering

We verwachten de komende paar jaren weiníg impact van mogelijke
ínternatíonaliseríng tendensen op de scholen van De Stromíng.
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4 Risicomanaqeme4Ït

In 2017 heeft Bursar Society onze administratieve organisatíe / interne controle
(AO/IC) nog eens doorgelicht. Conclusie was dat er op korte termijn geen
aanpassingen nodig zijn. De Servíce Level Agreement met Groenendijk Onderwíjs
Administratie voldoet. In 2018, met de omzetting naar het RvT/CvB model, zíjn
verantwoordelijföeden, bevoegdheden, rollen, positíes en taken opnieuw beschreven
en vastgelegd.

In 2019 ís besloten te gaan werken met een interne controller. Deze wordt ingehuurd
en is de schakel tussen College van Bestuur en directeuren, tussen College van
Bestuur en administratiekantoor, en tussen directeuren en adminístratiekantoor.

Tevens is in 2019 besloten onder begeleiding van een externe expert te gaan werken
aan herpositionering en herinrichting van de GMR.

Ook ín 2019 heeft De Stroming meegedaan aan een onderzoek van Verus, naar de
verenigingsstructuur ín het onderwijs. De resultaten daarvan en visievorrning naar
de toekomst staan voor 2020 geagendeerd.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Teneínde de rísico's zcveel mogelijk te beperken hanteert De Stroming een planning
& control cyclus, waarbíj de directeuren, ondersteund door een ínterne controlleí, de
ontwíkkeling van de fínanciële prestaties volgt en hier ook periodiek verantwoordíng
over aflegt aan het college van bestuur. Ook de beleídsmedewerker HRM speelt
tíerin een belangrijke rol, daar zíj het overzicht houdt over de personele bezettfög.
De basís voor de verantwoordíng is de begrotfög díe voorafgaand aan elk
kalenderjaar door het college van bestuur in overleg met het directeurenberaad
wordt vastgesteld, waarbij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
ainstemming verleerit en de raad van toezicht, op voorstel van öe audítcommíssíe,
goedkeurt. Per kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteid,
zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Ïevens worden voor de zomervakantie
de halfjaarcíjfers besprokeri en geanalyseerd op basis waarvan mogelijke
bijstellingen plaatsvinden in de formatie van het nieuwe schooljaar. Deze
rapportages worden in de verschillende geledingen besproken: het
directeurenberaad, de gemeenschappelíjke medezeggenschapsraad en de
audítcommissie van de raad van toezicht. De jaarrekening ís het ulteindelijke
verantwoordingsdocument.

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico's en onvoorziene calamíteíten
gebruikt De Stroming ín haar financíeel beleíd onder andere het kengetal
weerstandsvermogen om te zorgen dat voldoende eígen vermogen beschíkbaar is als
risicobuffer. Voor het voeren van een gedegen admlnistratie heeft De Stroming een
overeenkomst gesloten met administratief dienstverlener Groenendijk Onderwijs
Administratie. Dit kantoor is gecertificeerd met ISAE3402 Type II en ISAE3000.

De belangríjkste risico's en onzekerheden voor de komende jaren zijn:
(sterker dan verwachte) krimp van het leerlingenaantal
Ieefüjdsopbouw van het onderwijspersoneel
onvoldoende (bevoegd) personeel
achterblijvende vergoeding voor materiële instandhouding
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onderhoud en renovatie oude schoolgebouwen
Andere risico's die kunnen worden benoemd zijn: ontevredenheid ouders,
ontevredenheid personeel, onvoldoende kwalíteit (opbrengsten in brede zin),
(socïale) onveiligheid en huísvestingsproblemen.

De Stroming voerde in 2019 een actíef beleid om oudere personeelsleden de
gelegenheid te bieden hun ondenmjscarÏière op een voor hen passende wijze af te
sluíten. De mogelíjkheden van flexibele pensíonering wíllen we optimaal hiervoor
proberen te benutten, allereerst voor de betrokkene zelf. De formatieruimte die
ontstaat benutten we door nieuwe leerkrachten aan onze Vereniging te binden.

Met betrekking tot huisvesting werd in 2019 actíef overleg gevoerd met de gemeente
Altena. Het ging over het uitvoeren van nieuwbouwplannen voor d'Uylenborch ín
Almkerk, De Regenboog ín Nieuwendíjk en Het Fundament in Genderen en over
uitbreídingsplannen voor Het Baken ín Werkendam.

Hieronder is een ínventarisatíe opgenomen van rísico's díe zich kunnen voordoen.

Algemeen: de risicoanalyse is een verbindend aspect tussen het strategisch beleid,
Koers 23, enerzïjds en het eigen vermogen anderzíjds. De rísicoanalyse en de
beheersmaatregelen maken onderdeel uit van het Interne Toezíchtkader van De
Stroming.
De reserves van De Stroming zíjn voldoende om de rísico's te dragen. Op basís van
een goede plannfög & control cyclus kunnen en zullen we ínterveniëren als dat
noodzakelíjk blijkt.

4.2 Risicoprofiel

We denken met het inzetten van beheersmaatregelen, een strakke planning &
controlcyclus gemonítord door de interne controller en een helder personeelsbeleíd
gemonitord door de beleidsmedewerker HRM minímaal 30o/o van het totale risico,
zoals hieronder in kaart gebracht, te kunnen beperken.
Dit resulteert in een geschat restrísico van € 1.294.000 verminderd met € 388.200
vanwege beheersmaatregelen, is € 905.800.

Het bedrag van het restrisíco, € 905.800, willen we afgerond om € 900.000 als
bestemmíngsreserve 'restrisico' alloceren,

De reserves van De Stroming zijn voldoende om dit risico te dragen.

Il
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Risjco

alle bedragen in euro's
maximale impact
per risico (a)

Kans dat
risico zich
voordoet
(b)

Berekende
verwachte impact
(axb)

1. Strategísch Bedrag benoemen
/ impact niet in te
schatten

1 tot en
met5(1
zeker niet
en 5 zeker
wel, 3 is
sooio kans)

Waarschijnlíjkheid
x maximale
financiële impact.
Vermenígvuldigíngs
faCkOr Oo/o (1), 20o/o
(2), 40olo (3), 60o/o
(4) en l00o/o (5)

Negatieve beoordeling c 20.000 3 € 18,000
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onderwi'sins ectie
Imagoschade door
negatieve publiciteit

€ íoolooo - 2 € 40.000

2. Operationele
activiteíten
Coronacrisís leidt tot
verschíllende risico's (die
op dit moment moeílijk te
kwantificeren zijn):

- extra verzuim
personeel

- extra verzuim
leerlingen

- achterblijvende
vorderingen van de
leerlingen

- noodzaak of

wenselíjkheid extra
programma's in te
zetten en/of
remediërende
actívíteíten

7 4 rísico's hier wel te
benoemen, maar
geen irnpact te
berekenen op dit
moment

Leerlingprognoses zijn niet
juíst

10 leerlingen
afwijkend x €
7.000 = € 70.000

3 € 42.000

Dalende leerlingaantallen € 70.000 per jaar
komende 3 jaren =
cumulatief
c 70.000 +
€ 140.000 +
€ 210.000 =
€ 420.000

4 € 336.00C)

Gedwongen mobiliteit en
noodzakelijke
aanpassÍngen

€ 40.000 3 c 24.000

Onverwachte stijgfög
zíekteverzuim personeel

c 200.000 3 € 120.000

Bovenformatíef personeel
aannemen ten behoeye
van continuïteit

c 250.000 5 € 250,000

(Sociale) veilígheid
onvoldoende

c 40.000 3 € 24.000

3. Financiële positie
Fínanciële gevolgen van
arbeidsconflicten

€ 75.000 2 € 30.000

Onvoldoende bekostiging
Rijksoverheíd voor
Materiële Instandhoudíng

c ioo.ooo 5 c ioo.ooo

Nieuwe cao dríjft personele
Iasten op, terwíjl baten
5ierbij achter blijven

c soo.ooo 2 c ioo.ooo

(Nieuwe) normen c soo.ooo 2 c íoo,ooo
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aanpassingen die niet in MI
:n meegenomen . .
'Active?en-huÏsvesting bÏj' -
betrekken nieuw
schoolgebouw iiii

€ 50.000 4 i c 40.000

Kwetsbaarheid
bestuursbureau

€ 50.000 3 € 30.000 -

4. Financíële
verslaggeving
5. Wet- en regelgeving
Beperkingen ín het
aannemen van tijdelijke
werknemers door de
ínvoering van de Wet werk
en zekerheid

€ 100.000 2 € 40.000

totaal (zonder
b.eheersmaatregelen)

c 1.294.000



5 Bedríifsvoerinq

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.I Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

Het personeelrbeleid wordt nader omschreven ín het personeelsbeleidsplan, dat weer
bestaat uít een groot aantal separate beleidsdocumenten waarmee gestreefd viordt
naar een vastgesteld kader op verenígingsniveau met voldoende speelruimte voor de
índividuele scholen om hun eígenheid te bewaren.

Op de grotere scholen bestaat het management uit een dírecteur en één of twee
teamleíders, op de kleínere scholen zijn geen teamleiders aanwezíg. Er zijn drie
directeuren díe aan twee scholen leidinggeven en de andere directeuren richten zích
op de aansturing van één school, eventueel aangevuld met de aansturíng van het
expertisecentrum. Onder dit expertisecentrum vallen de collega's díe op het niveau
van De Stroming, bovenschools, hun expertise inzetten, bijvoorbeeld als coach, NT2-
coördinator of in de bovenschoolse talentgroep.

Op 31 december 2019 waren in dienst:

Totaal aantal fulltime medewerkers: 31

Totaal aantal parttime medewerkers: 193

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

I

Type aarístellíng

r

i
l

'Toföal l Fulltíme iPamíme
!

l
i

i
i

Vasle aanstelling lAaníal personen

l

', Bazeföng (Wlf)

j
l

i
l

i

l

199.

l

121,20?

l

31
l

28,02 '

;

l168

l
i

ga,ie
--li

Tijdelíjke uiíbíeiding i Aaríal personen
l i

zg?

'l'

5? 24

l

Í-

' Bezelíing (ímQ l

l i"

i

l

l I
6,34 2,98 i

l
l

í
l

l
3,361
..l

"- l
l

Tljdelijkeaansíelling íAaníalpersonen 251 C}i 25.

l

j 1' i

' Bezelíing (mQ

l ío,szí10,52

Personeelssterkte per deeltíjdcategorie

l
i

l

l
i

i
l

l

l o - 0.2 0.2 - 0.4

l
l

.i

l

o.s-í.o )=1,0 l

Dee!tijd (WTF) cohort

0.4-0.6 o.s.o.a1. Totaal
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:

' Aantal personeíi 224:Aantalpersoneíi : 224:, 101

:Bezelling Iwtf)

l

iïa,ü:? ! 1,42 ' 9,31

l l

31:76; <si3(Il 31:

l . l

38,2B! 30,88í 27,171 :ii,üfü
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Personeelssterkte per functtegroep

l

Functiegroep lÏotaai ?Fulltíme Parttime

ii l'

ll
l

:, Aantal personen

l

l Leraar Lll/LB 42 9' 33.

i
l

', Bazetting (wtQ 30,2ä ,

l

"-' -""""-""' - I- "-' -l
l l

l 21:LeraarLí0 iAanföl personsn 1271 l€l61
--ll-

I

lii
l

l

:Bez*föng(wtf) 84,83 : ii i

l Í

l

Í :

l
l

l

. College van Bestuur l Aanföl personen íl 1i o

l

I l

.1.

i ll

i

!Bt'R.fül lng (wtf} 1,00 l
li

l

l ll l', Aantal pemonenl Dír*cteur i8 1l 7

l --- a ?-- - - ?- - -. - - ?.-- - ?--. ----lll
l

l

l il Bezetting (wtf) i6,21 l

i

----j
22?

i
i i

I

:l Í. Onderwijaassistent l Aantal personen 22 o

1 ?

8106? i

l

I l

l Bez*tling (wtí} iii.

il
l

i

l? L.erarenondersteun*r l Aanföl personen 2i
----..-?.-.ï-.--..- -.....-.

Í'l:' sezettíng (Wa'} lli 1,13l

......-...--.-.. ..? .. .. .?-....-....-.-...l
l

'l

l
l í:il? Schoonmaakpersoneel i Aantal personen i3 o

l j. -L. .-..-.--.-..--l

l
l

ii

ll. Bez*tting (ímf) l
Il: l

l

l ii, Admínístratief personeel ', Aantal personen o 5

l

---?-ir

i

'i'

li li?' Bezetting (wtf) il iI

.L.
1,98 l

iIl i
Í

l

Il l

l

i Belelds/stafmedewerker i il Aantal personen 1 ü? íli

-'- "-- -'-'-il

i

Conciërge

?lntern begeleider

i

iBezefüng(%!fö)

? Aantal personen

l
l

l l

', Bezefüng (wtQ Í

.i-
í

lAanföl pOr&OrRn I

i

l

i

ö,4ö ,

l
i

1.i o

i

0,5(l ?

l

i

l

l

-- -l

j l

1 i
l

Ol

l

i
l

.-..-..-I

i

Cl
l

i
l

1'

l
l

?l

, Bezettlng (wtQ

i

lAantal personen

i
I

0,57 l

l'

2.

l
i

(}i

i

2i i

Klassenasslsterit
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l
l

i Bezetting (wtQ 0,791

Personeelssterkte per geslacht

Í
j

i Geslacht

l

?Totaal IFulltime iParttíme
i

l

:Vrouw ',Aantal p*rsonen 206 l 19' 187Í l-Bez*ui?ig(wtQ'-'1,?"' -"::21-2':Í' l

i

iMan Aanföl personen ?
...- i

a

i

i
i

i ?'Bezettíneí(Wtf)

i
i

i

i
l

15,84i

Í
Personeelssterkte per leeftijdscategorie
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5.1.2 Ïoelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het
afgelopen jaar

Veel nascholíngsactíviteiten betroffen vaardigheden ín het vorm en inhoud geven aan
Passend Onderwíjs (inclusief het onderwíjs aan nieuwkomers en het onderwijs aan
hoogbegaafden).

In Koers 23, het strategísch beleíd van De Stromíng, is een belangríjke plaats
íngeruímd voor het samen van en met elkaar leren, In 2019 heeft dit thema een
concrete uitwerking gekregen. In 2018 was al een start gemaakt met het
inventaríseren en kenbaar maken van de expertise van de collega's in een Lll-
schaal, ín 2019 heeft dit een vervolg gekregen in de vorm van workshops en
intervísiebíjeenkomsten vanuit verschillende expertisegebíeden, In werkgroepen
hebben de Lll-leerkrachten een programma in elkaar gezet voor een víertal
bijeenkomsten gedurende schooljaar 2019-2020 en dit programma ís aangeboden
aan alle andere leerkrachten. Om het belang van het gebruik maken van elkaars
expertise en het leren van en met elkaar te benadrukken ís deelname aan één
bijeenkomst voor alle collega's verplicht gesteld.

De Stroming heeft een eigen flexibele schíl, waarmee een aantal collega's boven de
formatie aangesteld zijn om kort«jurende en langdurige vervangingsvragen op de
scholen ín te vullen. In de eerste helft van 2019 werden er stamscholen
aangewezen, waar deze collega's terechtkonden wanneer er geen vervangingsvraag
was, maar vanaf schooljaar 2019-2020 proberen we alle collega's voor een (klein)
gedeelte op één van de scholen ín de formatíe te plaatsen, zodat zij zich in ieder
geval verbonden weten aan een school en daarnaast beschikbaar kunnen zijn voor
andere vervangingsvragen.

Het ziekteverzuim was over 2019 3,51'/o tegenover 2,93o/o in 2018. Er zijn helaas
meerdere collega's die langere tijd uitgevallen zíjn, meestal niet werk gerelateerd,
maar in 2019 zat gelukkig niemand in het tweede ziektejaar, De meldingsfrequentie
in 2019 was 0,78 en de gemiddelde verzuimduur was 7,1 dagen. De
meldingsfrequentie fö 2018 was O,5 en de gemiddelde verzuimduur was toen 14
dagen.

Gespaarde BAPO, te sparen Duurzame Inzetbaarheid en ouderschapsverlof wonaen
jaarlíjks bovenschools verÏekend middels een jaarlijks te vormen voorziening
waaraan íedere school vanuit de lumpsum verhoudingsgewijs bíjdraagt,

De formatieve inzet zal licht moeten dalen om de begroting te realíseren, maar in het
perspectief van de nabije toekomst streven we ernaar dat de formatie ongeveer
gelíjk kan b!íjven. Gezien het gegeven dat het steeds moeilijker wordt vervangers te
vínden, hebben we een grotere flexibele schil ingerícht op het niveau van De
Stroming. Door hier iets meer risico ín te nemen, hopen we effi«Jënt en snei invulllng
te geven aan vraqen voor vervanging, zonder de druk op de vaste collega's teveel op
te laten lopen.
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5.1.3 Gevoerde beleÏd inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleíd met betrekking tot beheersing van een uitkeríng na ontslag is gerícht
op het voorkomen van ontslag. Er wordt proactíef gewerkt om tijdig te zien waar
uítval dreigt, waarbij het verzuímprotocol een t»elangrijke rol speelt. Ook wordt
steeds vaker de hulp íngeroepen van onze interne coaches om collega's
preventief te ondersteunen wanneer zij dreigen vast te lopen ín hun werk of
moeite hebben met de balans tussen werk en prívé. Deze begeleiding vindt
structureel plaats bíj startende leerkrachten en op vraag van de collega of de
Ieídínggevende bij meer ervaren leerkrachten.

De Stroming heeft te maken met een líchte krimp ín leerlingenaantal. Daarom
wordt bíj vacatureruimte eerst intern de mogelijkheden bekeken alvorens een
vacature uít te zetten. In 2019 zijn er geen personeelsleden ontslagen anders
dan op eigen verzoek. Er ís dan ook geen sprake van verstrekte uítkeríngen na
ontslag.

5.1.4 Ïoelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in
het afgelopen jaar
?n 2019 zijn door de scholen van De Stroming geen nieuwe gebouwen betrokken.
Wel zijn verschïllende níeuwbouwprojecten gestart. De Regenboog Nieuwendijk
kríjgt nieuwbouw. Híervoor zijn een stuurgroep en een projectgroep íngericht. De
Regenboog gaat het nieuwe gebouw samen met Trema, kföderopvaríg, betrekken.
Het betrett níeuwbouw Op eXact deZelfde plaats aíS tïet huídíge gebou#. Schooljaar
2020-2021 ís een noodgebouw gepland. Planníng is dat de school start schooljaar
2021-2022 het nieuwe gebouw betrekt,
D'Uylenborch Almkerk, kríjgt nieuwbouw samen met HOPPAS, kinderopvang, de
Almgaard, een school van Stíchting Openbaar Onderwijs Land van Altena, en de
bíbliotheek. Ook híervoor zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht.
Voor Het Fundament Genderen ís vervangende nieuwbouw aangevraagd, omdat het
gebouw aan het eínd van de levenscyclus is.
Voor Het Baken Werkendam ís uítbreiding aangevraagd, omdat de school sterker is
gegroeíd dan verwacht en er momenteel twee groepen buiten het elgen gebouw
onderwijs krijgen.

5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop

In 2017 heeft Bursar Society de admínistratieve organisatie en interne controle nog
eens doorgelicht en geconstateerd dat er op korte termijn geen aanpassingen nodig
waren, In 2019 heeft De Stromfög ervoor gekozen om met een - ingehuurde -
interne controller te gaan werken. Dit vanwege de groei die de Verenigíng de
afgelopen jaren had doorgemaakt. De interne controller is de schakel tussen het
college van bestuur en Groenendijk Onderwijs Administratíe, waar zowel de
financiële administratíe als de personeels- en salarísadministratie ís weggelegd,
enerzijds en tussen college van bestuur en de directeuren van de scholen anderzijds.
Veel aandacht ís besteed aan het op de juiste wijze begroten en (laten)
admínístreren. De begroting is vastgesteld op een negatief van resultaat over 2019
van € 57.570. Elk kwartaaí werd door Groenendíjk Onderwíjs Admínistratíe een
managementrapportage opgesteld die ae bestuurder besprak met de dírecteuren, de
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'interne controller en de beleidsmedewerker HRM. Ook de halfjaarcijfers zijn in deze
constellatíe besproken, zodat in de overgang naar het nieuwe schooljaar op het
gebíed van personele inzet 'scherp aan de wind' kon worden gezeild.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers
in de exploitatie op te vangen.
* Het weerstandsvermogen exclusief materiële vaste activa bedroeg in 2019
39,96; het streefgetal is 30.
* Het weerstandsvermogen inclusief materiële vaste activa bedroeg in 2019
56,90; het streefgetal ís maximaal 50,

Solvabíliteït

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de
balans zíjn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.
* De solvabiliteit exclusief voorzieningen bedroeg ín 2019 78,72o/o; het
streefpercentage íS 70,00o/o.
* De solvabilïteit inclusíef voorzieningen bedroeg in 2019 88,09'!/o; het
streefpercentage ís 80,00'/o.

Liquiditeit (current ratio)

Het kengetal van de liquíditeit geeft aan in welke mate De Stroming in staat is om op
korte termijn aan alle verplíchtíngen te voldoen.
* De liquídíteit bedroeg in 2019 6,53; het streefgetal is s,o.

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt met rentabiliteit de winst- of verlíesgevendheid van een
onderneming bedoeld. In het onderwijs leggen we een relatie tussen het behaalde
resultaat en de ontwíkkelíng hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan
welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.
* De rentabiliteit bedroeg in 2019 3,21o/ü ; het streefgetal tussen O en lo/o,
omdat we hebben vastgelegd dat De Stromíng de komende jaren een deel van de
reserves zal inzetten ten behoeve van het realíseren van Passend Onderwijs.

Huisvestingsratio
Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor
huisvesting, Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.
* De huisvestingsratío bedroeg in 2019 5,21.

5.1.6 Ïoelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijkíng met
voríg jaar)

Verschillen op de balans bij de activa:
Gebouwen en terreínen toegenomen met ongeveer € 47.000. Dít betreft een
investering in verduurzamíng van gebouwen.
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Technische zaken afgenomen met ongeveer € 34.000. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een desinvesteríng (verhuizing van het ene naar het andere
gebouw).
Materíalen t.b.v. scholen afgenomen met ongeveer € 27.000. Dit betreft deels een
afschrijving en deels een desinvesteríng. Veel van de aangeschafte tablets
functioneerden niet meer voor dat ze economisch afgeschreven waren.
Meubilair afgenomen met ongeveer € 46.000. Ook afschrijving en desinvesteríng.
OLP en apparatuur afgenomen met ongeveer € 46.000. Meer afgeschreven dan
geïnvesteerd.
ICT afgenomen met orugeveer € 41,000. Meer afgeschreven dan ge'ínvesteerd.
Waarborgsom met ongeveer € 8.000 toegenomen. Dít vanwege een uitbreiding met
tablets van Snappet.
Líquide middelen toegenomen met ongeveer € 725.000. Dít vanwege veel meer
baten dan begroot en lasten op het níveau van de begrotíng,

Verschillen op de balans bij de passiva:
De Algemene rese'rve is toegenomen met ongeveer € 2.041.000. Mede dankzij het
posítieve exploitatieresultaat. Daarnaast is de bestemmíngsreserve personeel
vrijgevallen Iv.m. het ontbreken van een specifiek bestemmingsdoel.
De bestemrningsreserve personeel van € 2.571,300 hebben we laten vrijvallen
i.v.m. het ontbreken van een specífiek bestemmingsdoel. De bestemmingsreserve
personeel is toegevoegd aan de algemene reserve.
Er ís een bestemmïngsreserve aanvullende bijzondere bekostigíng PO 2019 van €
198.ü00 gevorrnd. Deze reserve ís gevorrnd vanwege de gerelateerde kosten die ín
februarí 2020 plaats vínden.
Daarnaast ís er een bestemmíngsreserve restrisíco van € 900.000 gevormd.
Bij de voorzieningen ís een toename van € 194.000 bij de personeelsvoorzïeningen.
Dit wordt voornamelíjk veroorzaakt doordat we een voorzieníng voor langdurig
zieken hebben opgenomen van € 189.000.

5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het jaar 2019 ís afgesloten met een positïef resultaat van € 408.928. Er werd een
negatíef resultaat begroot van € 57.570. Er ís derhalve sprake van een positieve
afwijkíng van € 466.498. De belangríjkste redenen voor het positieve resultaat zijn
de hogere (incídentele) personele baten die in 2ül9 zijn ontvangen. De h{eraan
gerelateerde uitgaven vinden echter pas in 2020 plaats. Dit betreft een bedrag van
in totaal € 337.500 inclusief werkgeversJasten. In de ontvangen rijksbijdragen over
het kalenderjaar 2019 is met dit bedrag rekening gehouden. Ten behoeve van het
inzicht in de jaarrekening 2019 íS tíiervoor een bestemmingsreserve gevormd ter
grootte van € 197.508. Exclusíef deze baten is het resultaat € 71.428. Een positief
verschil ten opzichte van de begrotíng van € 128.998.

Hieronder wordt een verdere toelichtíng gegeven op het resultaat en op de
afwijkíngen. Tevens wordt per post een anaiyse gemaakt van de verschillen tussen
de realisatíe 2019 en de begroting 2019.

De allocatie van middelen was in 2019 als voigt:
De ontvangen (Rijks)bijdragen gaan naar de scholen op basis van het aantal
leerlíngen. We kennen voor alle scholen de volgende budgetten: lumpsum (ínclusíef
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de míddelen prestatiebox), personeel- en arbeidsmarktbeleid (inclusief de
werkdrukmiddelen), de materíële instandhouding en middelen
samenwerkingsverbanden passend onderwijs (inclusief leerlinggebonden
financieríng). Voor drie scholen was er een budget onderwíjsachterstandsmiddelen.

5.1.8 Analyse van de uïtkomsten van de exploitatie ín reäatie tot de
begroting en rpaliqatip vorig jaar

De personele lasten bedragen € 275.000 meer in de realísatíe dan begroot;
afschríjvingen ongeveer € 41,000 meer en overige instellingslasten ongeveer €
32.000 meer, maar huísvestíngslasten ongeveer € 79.000 minder. Dit wordt
voomamelijk veroorzaakt door een lagere dotatíe onderhoudsvoorziening.
Ten opzichte van het resultaat over 2018, 328.374, zijn de volgende opmerkelijke
verschillen aan te geven:
* ongeveer € 450.000 meer (Ríjks)bijdragen, ondanks daling van het
Ieerlingenaantal
* ongeveer € 127.000 mínder overige baten. Voríge jaar een directeur
gedetacheerd bij een andere Vereníging.

ongeveer € 55.000 minder uitgegeven aan personele lasten.
* ongeveer € 25.000 meer uitgegeven aan afschrijvíngen, veroorzaakt door
investeringen ín ICT en duurzaamheid
* ongeveer € 482.000 meer uitgegeven aan huisvestíngslasten. In 2018 íS
correctíe toegepast op de voorziening onderhoud (vríjval van middelen) en op de
dotatie onderhoudsvoorzíening
@ ongeveer € 97.000 minder uítgegeven aan overíge instellingslasten;
waaronder ongeveer € 57.000 minder uitgegeven aan leermiddelen.

5.1.9 Ïoelïchting op het investeringsbele!d, de investeringen in het boekjaar
en de verwachte toekomstïge ïnvesterïngen

Er is ge'ínvesteerd in duurzaamheid gebouwen, technische zaken, meubilair, ICT en
OLP. Bij technische zaken, meubilair, ÏCT en OLP waren de afschríjvingen hoger dan
de investeríngen.
De komende jaren zal extra worden geïnvesteerd in duurzaamheíd gebouwen,
meubilaír en ICT.

5.1.10 Ïoelichtíng op kasstromen en financierjng

Kasstroom uit operationele activiteiten:
saldo € 410.550, vanwege positief exploitatíeresultaat

* afschríjvingen € 412.895. Met 3o/o gestegen t.o.v. 2018, maar er ís ook een
school bijgekomen
* mutaties voorzieningen, € 228.143. Onder andere door het opnemen van
een voorziening langdurig zieken.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
* voor € 312.593 geïnvesteerd ín materiële vaste adiva. Voor de helft zíjn de
investeringen in ICT. Het is minder dan de helft van de investeringen in 2018, maar
toen hebben we twee scholen nieuw ingerícht.
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net als in 2018, toen voor € 34.159, ook in 2019 desinvesteríngen. Nu voor
€ 46.838. Bij het verhuízen van het ene gebouw naar het andere blijken soms in de
afschrijvingsstaten actíva te blijven 'staan' die niet meer gebruikt (kunnen) worden
of niet meer aanwezíg zijn.
Mutatie liquíde middelen:
* toegenomen met € 727,487. Bepaald door het positieve exploitatíeresultaat
en het overgedragen krijgen van De Regenboog füeuwendijk.

5.L11 Informatie over financiële instrumenten

De Stroming heeft in 2019 geen gebruík gemaakt van financiële instrumenten.
5.1.12 Ïn control statement

De Stroming heeft nog geen 'ín control sfötement'.

5,1.13 Ïoelichting op de belangríjkste ontwikkelingen m.b.t. de ïnterne en
externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar

De Stroming hanteert met al haar scholen een PDCA cyclus die opgenomen is in
zowel het strategisch beleíd als in de schoolplannen.
De scholen van De Strorríng hebben in 2019 verder gewerkt aan cle implementatie
van Werken met Kwaliteítskaarten (WMK). Samen met adminístratíeprogramma
ParnasSys, 'onsbeleidsplan', 'mijnschoolplan' en 'míjnschoolteam" geeft dít richting
aan de doelen en aan het monitoren ervan. Zo is op het niveau van de leerling, de
groep, de school en het bestuur consistentie ín visie en beleid. In strategisch beleíd
en schoolbeíeid zijn de doelen op de verschillende niveaus en (vak-)gebieden
vastgelegd.
De Stroming voert sínds 2018 ínterne visitaties en sinds 2019 ínterne audíts uít.
Ondanks de grote aandacht voor kwaliteit(szorg) worden nog niet alle gestelde
doelen bereikt. We zien het als onze opdracht ons elk jaar weer te veföeteren en
steeds meer en/of hogere doelen te realíseren.

5.2 0nderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 ÏoelÏchting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Net als ín 2018 was er in 2019 een lichte krímp van het leerlingenaantal op het
níveau van De Stroming. De verschillen tussen de scholen waren groot: waar de
één nog groeíde, kromp de ander met meer dan 20 íeerlingen. Kalenderjaar 2019
heeft vooral fö het teken gesföan van de zoektocht naar voldoende personeel.
Onderwijskundig is op het níveau van De Stroming veel aandacht gegaan naar
onder'wijs aan meer- en hoogbegaafden en de ímplementatíe van het ICT -
beleidsplan. Ook bleven de gedragsvragen die sommige (toenemend aantal)
leerlingen ons stellen een píttige opgave. We hebben míddelen vrijgemaakt voor ee
drietal gedragsspecialisten die de opdracht hebben leerkrachten te ondersteunen en
ook met leerlingen te werken (observeren, verzorgen trainingen).
Zíe voor dit onderdeel ook de teksten van de scholen.
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5.2.2 0nderwijsprestaties
Tien van de elf scholen van De Stroming namen in 2019 deel aan de eindtoets van
het College voor Toetsen en Examens (CVTE). Deze eindtoets wordt geleverd door
Cito. Eén school heeft de Día eindtoets gedaan. Het gemíddelde van de 10 scholen
op de eindtoets van Cíto was ín 2019 536,5; het landelijk gemiddelde was 537,0.
Het landelíjk gemiddelde op de Dia eindtoets was 35913, De score van Het
Fundament was 35310. De scholen van De Stroming hebben onder het landelijk
gemiddelde gescoord. Een resultaat dat verbeteríng behoeft. Drie scholen scoorden
in 2019 ook onder de ondergrens. Eén van deze drie scholen had echter slechts 2
leerlingen ín groep 8, waardoor deze cijfers niet betrouwbaar zíjn en door de
Inspectie ook niet worde meegenomen in de kwaliteitsbeoordelíng. De scholen
hebben weliswaar beter gepresteerd dan in 2018, maar toen was het landelijk
gemiddelde ook lager.
De scores van de scholen in 2019 met tussen haakjes de score in 2018:
cbs De VerreKíjker 523,0 (53818)
cbs De Sprankel 544,0 (535,0)
cbs Het Baken 537,1 (535,6)
cbs De Zaaier 533,2 (531,8)
cbs De Ark 545,0 (535,5)
cbs Het Fundament 353 op Dia (535,6 op Cito)
cbs 't Kompas 536,3 ((533,5)
cbs Eben Haëzer 537,9 (536,9)
cbs De Parel 537,9 (536,5)
cns d'Uylenborch 536,5 (540,4)
pcbs De Regenboog 534,3 (535,2)
De volgende scholen behaalden ín 2019 een hogere score dan in 2018: De
Sprankel, Het Baken, De Zaaier, 't Kompas, Eben Haëzer, De Parel.
De volgende scholen behaalden in 2019 een lagere score dan in 2018: De
VerreKijker, Het Fundament, d'Uylenborch, De Regenboog.

5.2.3 0nderwijskundíge en onderwijsprogrammatische zaken

Alle scholen van De Stroming zien een goed en veilíg pedagogísch klimaat als de
basis voor het onderwijs aan de kinderen. Alle scholen werken met
leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem worden verschillende alternatíeven
en differentiatievormen toegepast, zoals groeps:loorbrekend werken, horizontaal
roosteren, vaklessen door professionals laten verzorgen, kleine groep/grote qroep.
De kleine scholen van De Stroming werken noodgedwongen met combinatíekíassen
en soms zelfs met drie-combi's. In die sítuaties proberen we bij de basisvakken de
groepen toch zoveel mogelíjk uit elkaar te halen. Het werken met behulp van
tablets en chromebooks is aardig ingeburgerd; met name in de bovenbouw. Veel
professionalísering vond in 2019 plaats op het gebíed van ICT en hoogbegaafdheid.
Maar ook op het gebied van onderwijs anders organiseren en de basisvakken als
taal, lezen, spellen en rekenen.
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De onderwijsachterstandsmiddelen werden als volgt besteed:

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
In principe kunnen alle kinderen in de leerplíchtige basisschoolleeftíjd worden
aangemeld op de scholen van De Stroming. Wel wordt er als eís gesteld, dat ouders
tenminste de grondslag en doelstelling van de Vereniging respecteren en dat de
Ieerlingen, behoudens op medische índicatie, aan alle in het schoolplan en / of
schoolgíds en/of activíteítenplan deelnemen.
Voor leerlingen met een bepaald onderwijsarrangement geldt een regeling die in de
schoolgídsen van de scholen staat vermeld, Uitgangspunt is de mogelijkheid van de
índividuele school om passend onderwijs te verzorgen volgens het door de school
beschreven en door het bevoegd gezag vastgesteld schoolondersteuningsprofiel
(SOP). In 2018 is voor alle scholen een geadualiseerd SOP vastgesteld. Dit is te
vinden op de websíte van de school. De scholen participeren in
samenwerkingsverbanden passend ondetwijs waarbinnen een sluítend aanbod voor
alle leerlingen in het voedingsgebíed wordt gerealíseerd.

5.2.5 Toelíchting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkelïng

In het kader van het vaststellen van een níeuw schoolplan hebben alle scholen een
zelfevaluatíe ingevuld. Ook zijn enkele kwaliteitskaarten en quíck scans in het kader
van kwaiiteitszorg (WMK) ingevuld.
In het kader van collegiale consultatie en/of ínterne audits hebben de betrokken
scholen een specifieke zelfevaluatie gedaan.
In 2019 zijn tevredenheídsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen, onder
ouders/verzorgers en onder medewerkers.
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school onderwijsachterstands-
middelen 2019

besteed aan

't Kompas Werkendam € 19.566 Uitbreifüng
werktíjdfactoren van de
twee intern begeleiders

, Begeleídíng van leerlingen
met 'Bouw' door één van
de collega's

Eben Haëzer Woudraichem €168 l Specíalist NT2 Rianne
Dekker ís op school
geweest voor uitleg aan

ileerkrachten inzake
woordenschat
nieuwkomers.

De Parel Ríjswíjk

l
l

€ 12.815 l-
Alle beschíkbare rmddelen
zíjn ingezet voor
begeleiding van NT2
Ieerlingen door
gespecialiseerd personeel



5.3 Duurzaamheïd

5.3.1 Toelíchting op de belangrïjkste ontwÏkkelingen m.b.t. duurzaamheid in
het afgelopen jaar

Duurzaamheid was in 2019 geen dominant thema bínnen de scholen van De
Stroming. De afgelopen jaren hebben drie scholen nieuwbouw betrokken en is één
school geheel gerenoveerd. Duurzaamheíd was bíj deze bouwprojecten een
aandachtspunt. Ondanks dat blijkt dat het binnenklimaat niet in al!e nieuwbouw
scholen van het juíste niveau te zijn.
De Stroming heeft op 5 scholen PV-panelen líggen. Op twee nieuwe scholen zouden
deze geplaatst worden, maar dat is in 2019 niet gerealiseerd,
Verschillende scholen hebben met subsídie van gemeente en/of provincie hun
speelpleínen 'vergroend".
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6 Toekorr2siiqe ontwíkkelinqen

6.1 0ntwikkelingen per beleïdsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebíed van onderwijs
Het primaír onderwíjs zal verder digitaliseren. Methoden zullen steeds mirider vaak
gebaseerd zíjn op 'hard copy' materiaal en steeds meer op basis van software.
Daarvoor zal steeds passende hardware nodíg zijn. Het ondenhíjs zal mede door de
ICT-mogelijkheden vergaand differentiëren en personaliseren, Tegelíjkertijd zal
onderwíjs altijd ook een groepsproces blijven, want onderwíjs is inherent een sociale
activiteit. Basísvaardígheden als lezen en spellen en instrumenteel rekenen zullen
slechts als voorwaarde gaan gelden voor de steeds belangrijker wordende
vaardígheden als begríjpend lezen, kritisch beschouwen, inzíchtelijk rekenen,
programmeren en andere ICT-vaardigheden. Tegelijkertijd zullen sociaal-emotionele
vaardigheden eerder aan belang toenemen, dan afnemen want de samenleving
wordt almaar complexer.
Het onderwijs zal de komende jaren ook anders georganiseerd gaan worden. Het
leerstofiaarklassensysteem zal op creatieve wijze aangepast (moeten) worden.

6.1.2 Ïoekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
We moeten níet ín de valkuil trappen dat meten weten impliceert. Je zou het beter
op kunnen draaien: om te kunnen weten ís het zlnvol te meten of te observeren. Bij
meten = weten gaan we alleen nog maar dat onderwijzen en belangrijk vinden wat
gemeten kan worden. Juíst in onderwijs en opvoeding ís zoveel van belang en van
grote waarde dat niet gemeten kan worden. Daarbij zal het nodig zijn anders naar
resultaten en opbrengsten te kijken. Het summatieí toetsen zal snel vervangen
moeten worden door formatíef toetsen. Evaluerend lesgeven ïs de toekomst.
Periodíek tevredenheid meten zullen we blijven doen; maar níet met de gedachte
dat deze resultaten iets zeggen over de kwalíteit van het onderwíjs. Het meten van
tevredenheid kent nu eenmaal een lage validíteit en lage betrouwbaarheid.
Aanvullend, en liefst in plaats van, zíjn andere vormen van evaluaties zinvoller. Bij
voorkeur ín fysieke nabíjheíd en op basís van een goed gesprek. Dít zal van Íiet
onderwijs een kwetsbare opstelling vragen.
Wenselijk is dat leerkrachten meer eígenaar worden van het: eígen onderwijs. Dat
zou kunnen door leerkrací"iten in staat te stellen meer praktijkgerícht onderzoek te
doen in de eigen werkomgeving.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg
De indruk t»estaat dat kwalíteitszorg momenteel in Nederland wordt overschat. In
plaats van middel lijkt het doel geworden. We moeten terug naar kwaliteitszorg als
middel : de zorg voor kwaliteit staat in het kader van 'de goede dïngen doen' én 'de
dingen goed doen'. Ik verwacht, al is het maar 'wishful thinkíng', dat we mínder
gaan vertrouwen op systemen en meer op het goede gesprek, waarbij leidfög geven
aan onderwijsprocessen gebaseerd zíjn op het vertrouwen ín de toekomst. Niet alles
is maakbaar; en die indruk wordt in het k:ader van kwalitettszorg nogal eens
gewekt.
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6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
Het vinden, binden en boeíen van voldoende en kwalitatíef goed personeel zal de
komende jaren nog moeilijker worden dan het de afgelopen jaren als was. De
Stromíng heeft met het kunnen vinden van personeel nog niet eens te klagen. We
krijgen nog steeds aanbod van startende leerkrachten en ook nog wel van
leerkrachten met al jaren ervaring. Dat zijn vaak leerkrachten díe in ons gebied
wonen, maar van oudsher ín de steden rondom ons gebíed werkzaam waren. Die
willen blíjkbaar steeds vaker mínder reistíjd hebben, dan wel in omgevíng werken
die wat minder hectisch ís, De Stromíng heeft als motto van het strategisch
beleidsplan 'samen leren ontwíkkeíen". Daar besteden we veel aandacht en
middelen aan. Bij een organisatie díe De Stromíng heeft mag het Gríekse
gedachtegoed van 'panta rei', alles stroomt, níet betekenen dat onze eígen
ontwikkelfög stil blijft staan. De dígitale ontwikkelingen gaan snel en dat betekent
voor een deel van de collega's een forse opgave.

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebíed van de hutqvpqting
De scholen van De Strommg zullen steeds vaker in een brede school of
multifunctíonele accommodatíe gehuisvest worden. Veel scholen zijn recent gebouwd
of gerenoveerd. De komende jaren verwachten we nog voor drie scholen nieuwbouw,
voor één school vernieuwbouw en voor één school uitbreiding. Dan kunnen de
scholen van De Stroming weer jaren vooruit.

6.1.6 Toelichting op het investerïngsbeleid, de investeringen in het boekjaar
en de toekomstige ínvesteringen
De Stroming gaat de komende jaren jaarlijks een deel van de publieke reserve aan
het exploítatiebudget; specifiek ten behoeve van Passend Onderwijs.
In 2019 is er 'regulier' geïnvesteerd ín ICT, duurzaamheidsmaatregelen en OLP.
De komende jaren zal er extra geïnvesteerd worden in ICT en
duurzaamheidsmaatregelen; een en ander nog afhankelijk van het nog vast te
stellen íntegraal huisvestingsplan in gemeente Altena, Ook zal geaínvesteerd worden
ín de inrichting van de scholen die nieuwbouw kríjgen, vernieuwd worden of
uítgebreid worden.
We willen ook extra ínvesteren in personeel, omdat ons adagíum is dat 'personeel
kwaliteítsbepalend' is.

6.1.7 Ïoekomstíge ontwikkelingen op het gebíed van duurzaamheid
Duurzaamheid zal de komende jaren een prominentere plaats ínnemen in onze visie
en onze praktíjk. Daarmee ook in de investeringen. Veel aandacht zullen we
besteden aan de kwaliteit van het binnenklimaat, naast energiebesparende
maatregelen.
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6.2 Continuïteitsparagraaf

6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+l, t+2 en t+3
k. GEGEdEN5SET

Al.

2019
Personele bezettíng íri F[:
-aestuur/ííianagement 8.32
-Persüneel prímair procesl Dncerend Personeel ïn,ga
-Ondersteunend personeel/overige medewerkers 16.27

íeúrllngen aantallen 1.974

-Le*íl?ngeíí aantallen per 31 december of de laatsfö bqkende stand.

2(}20

8. 32
121.90
16,27

1.g27

2021

8,32
121,90
16,27

1.887

2022

8.32
121,90
16,27

1.898

2023

8,32
121.'EH)

16,27

1.911

2024

a,32
121,90

16,27

1.928
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6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+l, t+2 en t+3

A 2. MEERJARENBEGROÏING

Balans

Vaste Activa
ImmateÓeql
Materieel
Financieel
TOÏ4AL 'JASTE ACTÏVÁ

)019 2ü20 2021 2ü22

2.2B2.125 2.)63.740 2.377.78S 2.413.330
zx.ooo 21.000 zs.ooo 21.000

.?.303.-'25 :2.3Ë4.74íJ 2.398.'A5 2.434.33CI

2023 2fl24

2.420.38S 2.419.Sl0
;ii.ooo zi.aoo

3,44%,395 J,450,510

Vlottende Actíva
Voorraden

Voíderlnzvs
EF!ecíen

Lqu?dtM'ddtï*n
TOTAAl VL(jffTËM:)Ë ACTrVA

TOÏAAI Á?A

Eïgerí vermogen
>'pnwne l}tserïb
BeS!alll«lll:rlgSleSeN*S 'g.ubl:ek
aeS!ernmmgSrelel'íeS prlva'&ï

VljX=iell{rlgen

Lantopendeschu?den

yortlcp*ndt cchuïllen

lotaal Passiva

623.632 623.6:12 623.632 623.6]2

6.277.289 5.98;!.671 5.766.518 S.S63.133
6.90(1.921 6.6(}6.303 6.390.15(] 6.J86.765

9.204.046 8.991.€}43 8.788.935 8.621.095

7.245.732 ?.(145.732 6.91.5.?17 6.67?.ï92
2.206.19ü 2.006.l9Cl 1.B76.175 1.637.650
s.M.soi ':i.see.xn s.em.so-r 3.S99.307
i.<-+o.zïs í.<ío..i.is ï.-ro.:zss 1.-140.2:15

862.152 849.149 777.056 847.741

39.586 39.586 39.586 39.586

1.OS6.S76 l.óS6.S76 1JO56.576 l.rlS6.S76

!).204.046 8.99LO43 8.78B.935 8.621.095

623.632 623.632

S.341.840 S.läl.674
5.965.472 5.a05.3ö6

8.Ml6.BSl 8.]65A16

6.477.70;' 6.30;.217
1.438.15S 1.267.74S
3.599.307 ».sgg.=ay
l.44ü.23S l.44ü.23S

B32.988 862.36')

39.586 39.Se6

I.OS6.S76 1.056.576

B.4ü6.857 8.265.816

staat/Ramlng van Baten en íasteii
BAÏEN

Rijksbijdíagen
CMrïg* cverhe:dsb!,'draz*n fö subsld;es
Batin ':n ccdtsr.hí van dvden
Craíïg* baíen
T«)TAA-' BATEN

LASTEN
?klllln&€l%!Ila-t%rI
gschíí)vmgen
Hul$v«sl!füslaÏán
OvvJe lamn

TO?AAL LA3TEri

Saföo í.atan *n lesíen 1(esrcne bedrl,'!sar@tí!r.g

Saldo financiële bedrijhvoering ",rantebaten -j-

Salda buicenge+íaíít bataíí eíí 'a's!e+í

12.422.ö67 11.91S.370 11.736.930 11.!i32.87Cl
57.096 17.795 17.795 17.795

o o o o
:!S3.4Clá 21iSO5 21ljOS 213?SOS

!1'-32.569 J2.146.670 il.%a.2Xl 11.764.1?O

ll.Sl6.5üO Il.álS.79S
17.79S 17.795

o o
213.SOS 213.505

31.747.SCKI liJ4?.095

10.075.165 10.079.41Ö 9.763.41S 9.589.36!+ 9.70S.46S 9.?87.76S
459.733 41a.38S 485.955 464.455 392.945 380.875
'530.098 679.140 679.140 679.140 679.140 579.140

1.157.022 L167.23S 1.167.235 1.167.23S 1.167.2]5 1.167.2]S

-'2.322-(Ilä 12.344.1?0 12.095.745 12?a00.l95 lLg44.735 12.015.015

41ö.S51 -197.500 -127.515 -236.025 -196.985 -167.'l20

-l.á22 -2.SOCl -z.sao -2.500 -2.5€lÖ -2.500

Tótaal reSultaat 408.Sl29 -2€lO.000 -13ü.Ol5 -23B.525 -1!}9-485 -17[).420
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Ingevuld door College van Bestuur op niveau van het bevoegd gezag (41239) op
basis van de door het College van Bestuur vastgestelde en door de Raad van
Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting.

Bíj de baten valt de eerste paar jaren de teruglopende Rijksbijdrage op. Dat komt
door de leerlingenkrímp. Daarna weer lichte groeí voorzien.
Bij de lasten valt op dat de personele lasten in vertraagde vorm afnemen en daarna
weer in de pas lopen met de verminderde baten.

Drie scholen krijgen de komende jaren níeuwbouw, zo is voorzien. Eén school
waarschíjnlijk uitbreidíng en één school wordt gerenoveerd. Alle bouwprojecten
worden gefinancierd door de gemeente Altena. De Stromíng zal ínvesteren in
meubilair, ICÏ en maar mogelijk ín duurzaamheid. In de gemeente Altena is nog
geen sprake van doordecentralisatie. Waar leegstand ís zal De Stroming de ruimte
proberen te verhuren binnen wet- en regelgeving.
Op dít moment zijn er geen voorgenomen investeringen anders dan híerboven
vermeld.

Bíj De Stroming zijn geen ontwikkelíngen rond contractactívíteiten die vanuit 3e
geldstromen gefinancíerd worden.

Raad van Toezicht, College van Bestuur en GMR zijn overeengekomen in de periode
2020-2030 jaarlijks minimaal € 200.000 te investeren in extra personeel ten
behoeve van het realiseren van Passend Onderwijs. Dít bedrag wordt jaarlíjks
onttrokken aan de publíeke reserve.
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

KENGETALLfö

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabíliteít 1
(Eigen vermogen (exd. voorzieningen) / totale vermogen *lüOo/o)

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen (ind. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

RentabiÜteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (ind. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste actïva) / rijksbijdragen * 100%)

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

Huísvestingsratío
((Huisvestingslasten + afschríjvingen gebouwen en terreinen ) / totale
lasten) * 100 %

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

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

Huisvestíngsratio

2019

6,53

78,72

88,09

3,21

39,96

56i90

5,21

81,75

18,25

5,21

2018

5,75

79,65

87,04

2,67

37,12

55,58

1,34

84,63

15,37

1,34

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

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de adivazijde van de balans zíjn
gefinancíerd 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) vvordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat
en de ontwíkkeling 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 capacíteít om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie
op te vangen,

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Bl GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening ís opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggevíng Onderwïjs, In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Títel 9 Boek 2 BW en de Ríchtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (ín het bíjzonder RJ660 0nderwíjsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van
de daaíin aangeduide uítzonderíngen.

Activa en verplichtíngen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardígíngsprijs of de actuele waarde. ![ndien geen specifieke waarderíngsgrondslag is vermeld,
víndt waarderfög plaats tegen de verkrijgingsprijs. 8aten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekkfög hebben. Wínsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gereaäiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden ín acht genomen indien zíj voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

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 ín art. 2:362 lid 1 8W vereiste ínzicht noodzakelijk is, ís de aard van deze
oordelen en schattíngen ínclusief de bijbeliorende veronderstellingen opgenomen bíj de toelichting op
de betreffende 3aarrekeningpost.

De Stroming, V?CO ín het Land van Heusden is per 1 januari 2019 bestuurlijk gefuseerd met de
Verenígíng voor Protestants Christelíjk Basisonderwijs te Níeuwendíjk, In de vergelijkende cíjfers
2€)18 zíjn volgens de pooling of föterest methode de gegevens van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Basísonderwijs te Nieuwendíjk opgenomen, deze wíjken daardoor af van de cíjfers in de
jaarrekening 2018. De ímpact op het resultaat 2018 bedraagt € 19,000. De impact op het
balanstotaal per 31 december 2018 bedraagt € 496.000 en de impact op het eígen vermogen per 31
december 2018 bedraagt € 342,000,

Door afronding op hele euro's kunnen ín het verslag kleíne verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekeníng iS opgesteld Vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACÏIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële VaSte aCtiVa Worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, Vermlriderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassíng met bijzondere waardeverminderíngen. De
afschríjvingen worden gebaseerd op de geschatte economísche levens«juur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de veíkrijgíngsprijs, rekeníng houdend met een eventuele
resmaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar
vvordt € 450 aangphoiidpn.

g-'

Het economisch eígendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente, Indien een gebouw door
een school blijvend wordt vedaten, wordt het gebouw "om níet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Nieuwbouw Het Kompas 10 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingsterínijnen op basis van geschatte levensduur,
Meubilaír: algemeen 10 en 20 jaar; inrichting speellokaal 30 5aar.
ICÏ: computers, servers en printers 3, 4 en 5 jaar; digíborden 10 jaar; netwerkbekabelíng 10 jaar.
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De Strorríng (VPCO in het LHA), Werkendam

Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 5, 8, 9, 10, 15 en 20
jaar.
Materiaal t.b.v. scholen: 5 en 9 jaar.
Als gevolg van de fusie met Andel, Woudrichem, Giessen/Rijswijk, GenÖeren, Almkerk en
Nieuwendijk vvorden er diverse afwijkende afschríjvingstermijnen gehanteerd. Voor de nieuwe
aanschaf vanaf 1 januarí 2019 women de standaard afschrijvíngstermíjnen van voor de fusíe
gehanteerd.

Vorderïngen
De vorderíngen en overlopende activa worden bij eerste verwerkfög opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nomföale waarde. Noodzakelíjk geachte voorzieníngen
voor het risico van oninbaarheid worderi in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van indivíduele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptíjd korter dan een 5aar, tenzíj dit bij de
toelichtíng op de balans anders ís aangegeven.

Liquide middelen
De liquíde middelen staan, voor zover niet ander's vermeld, ter vrije beschikkíng van het bestuur.
Liquíde middelen zíjn gevvaardeeró tegen nominale waarde. Liquide míddelen dÍe niet ter dírede
beschíkkíng staan worden verwerkt onder de vorderíngen, Liquide middelen díe langer dan 12
maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de flnancíële vaste activa
Eigen Vermogen:
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uít de door (semi-)
overheídsinstellingen gefinancïerde activiteiten, bestemmíngsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbíj is onderscheíd gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke
middelen.

De algemene reserve vorrnt een buffer ter waarborging van de contínuïteít van de instelling. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemmíng 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.

Ïndien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organjsatíe ís aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eígen vermogen aangeduíd als bestemmíngsreserve, De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve ís door het bestuur bepaald en betreí geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheíd door een derde is aangebracht, dan is het aldLis
afgezonderde deel van het eígen vermogen aangeduíd als bestemmingsfonds.

Per 31 december 2019 is een bestemmingsreserve gevormd í,v.m. de extra bekostiging ad € 198.000
die ín december 2C)19 ís ontvangen ín het kader van de Regeling Bijzondere en aanvullende
bekostiging PO en VO 2019 (Staatcourant 64683 d.d. 28-11-2019). Het bedrag ís bestemd voor de
extra loonkosten díe in februari 2020 zíjn uítgekeerd als uitvloeisel van de eenmalíge
salarisbetalingen zoals overeengekomen in de cao 2019-2020.

Het "Fonds Vereniging" en het "Personeelsfonds" en de "Resenííe Schoolfonds" zijn met eigen
míddelen, d.w,z, zonder subsidíe van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de
exploitatie wordt toegevoegd c,q. onttrokken aan de reserve c.q. het fonds.
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtíngen en risico's niet op activa in minderlfög zÍjn
gebracht. De voorzíeningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubílea. Deze wordt opgenomen Voor de contante waarde.

De voorzieningen zíjn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel
met een looptijd langer dan één jaar.

Voorzieníng jubllea :
Op qrond van de Ríchtlíjnen voor de Jaarverslaggevíng is een voorzíening voor toekomstige
jut»ileumuitkeringen gevormd. Voor de berekeníng is uitgegaan van de datum van indíensttreding
van de medewerker fö het onderwíjs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen iubileum-gratíflcatíe bij 25-jarig en 40-jaríg dienstverbarid. Er íS rekeníng
gehouden met een varíabele blíjfkans en een rekenrente van 1 '/o. Voor ínstellingen met een aantal
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 825 per FÏE, Gelet op de omvang van de organísatíe
(meer dan 50 FTE) wordt de voonieríing bepaald op € 825 per FTE.
Voorziening (eígen) wachtgelders:
PO;

Indien een werknemer ontslagen vvor«:Jt en de instroomtoets van het Partí6patíefonds niet posítieí
wordt afgerond of er een negatieve beschikking wordt afgegeven, verhaalt het Participatíefonds de
ujtkeríngen op het bevoegd gezag. Voor alle ex-werknemers waarvoor de ínstroomtoets níet met
positieve beschikking ís afgerond wordt voor de nog komende periode een voorzíening gevormd.

Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december 2019 zeker ís dat voor hen de ínstroomtoets niet
tot een positieve beschikking heeft geleíd, of van wie het bevoegd gezag aangeeft geen positieve
beschíkkíng te verwachten wordt een voorzíeníng gevormd. Deze is berekend als het aantal maanden
d'at het bevoegd gezag verwacht dat de uitkering zal duren vermenígvuldigd met het maandelíjks
bedrag dat verhaald WOrdt Op de instellíng, gebaseerd óp informatie Van het UWV.

Voorziening langdurig zieken:
De instelling is eígen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers geduíende de eerste 2
jaar. VOOr medewerkers díe per balansdatum langduríg Zlek Zijn (en dít naar VeföaChtíng biijVen)
wordt een voorzieníng gevorynd voor de loonkosten van de nog resterende maanden van deze
periOde. oít vanuit de veronderstelling dat deze medewerkeís tijdens hun ziekte geen prestaties VOOr
de instelling leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de nominale waarde. De dotatie wordt
ten laste van de personeelskosten gebracht. De werkelijke loonkosten voor deze medewerkers
worden onttrokken aan de voorziening.

Voorzieníng groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de
te verwachten kOSten voOr cyClíSCh grO0t OnderhOud VOOr de komende 10 jaar Op baSíS Van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorzieníng wordt líneair opgebouwd. Het uítgevoerde onderhoud
wordt ten laste van de voorzíening gebracht. Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik
gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO aítikel 4 líd lc.
Langloperide en kortlopende schulden en overige verplichtíngen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige fínancíële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostpríjs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zljn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passíva betreffen vooruít ontvangen bedragen die aan opvolgende períoden worden
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het ínzicht in de financiering en líquiditeít.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirede methode. Bij de indírecte methode wordt
het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zaijn besteed.
De geldmiddelen In het kasstroomoverzicht bestaan uít de liquíde míddelen. Transacties
waarbíj geen Instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn
niet ín het kasstroomoverzicht opgenomen,

RESULTAATBEPA!ING

Algemeen
De baten en lasten vuorden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekkíng hebben. Wínsten
worden slechts genomen voor zover zíj op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's díe
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indíen zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zíjn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdelïng van de winst. Er íS dus geen statutaire regelmg
winstbestemming.

(füjks)bijdragen
Onder de ríjksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Mínisteríe
van OCW, opgenomen. Tevens worden híer verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbíjdragen. Ríjksbíjdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekkíng heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verÏekenfög clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en iasten verantwoord ín het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
beStede míddelen worden verantwoord onder de OVerlOperide passiva ZOlang de bestedingstermijn
niet ís verlopen. Niet bestede míddelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug
te betalen subsidie zodra de bestedingstermíjn ís verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overíge overheídsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincíe of andere overheídsínstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord ín de staat van baten en lasten in het jaar waaríri
de gesubsidíeerde kosten zíjn gemaakt of opbrengsten zíjn gederfd, of wanneer een gesubsídieerd
exploitatíetekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condíties voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overíqe baten worden de vergoedíngen opgenomen díe niet verstrekt zijn door het
Ministeríe van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overíge baten
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, sa!aríssen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last ín de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbefösprestatïe wordt verricht en, voor zover nog níet uitbetaald, als verp!ichting op de balans
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opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloníngen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actíef voor zover er sprake zal zijn van terugbetalíng door
het personeel of van verrekening met toekomstíge betalíngen door het bevoegd gezag.
Pensioenen

De instelling heeft een toegezegd pensioenregelíng bíj Stichting Bedríjfspensíoenfonds ABP. Op deze
pensioenregelíng zijn de bepalíngen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplíchte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelioon aÍs
pensíoengevende salarísgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwíjs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan l05o/o víndt er geen índexatie plaats. De premies worde(i verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zíjn. Vooruitbetaalde premíes worden opgenomen als
overlopende aCtíVa indíen dit t0t een terugstorting leídt Of t0t een vermindering Van toekomstíge
betalingen, Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkíngsgraad van het AEIP ultimo 2019 is 97,8o/o
Per ultimo 2018 was deze 97,€)'/o

Afschrijvïngen
Materíële Vaste Actíva 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 díe voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakeiijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waamp
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betrefíende adiva en passíva.

FINANCIËLE INSTRUMENÏEN EN RÏSlCOBEHt=ERSÏNG

Algemeen
De in deze toelíchting opgenomen gegevens verschaffen ínformatie die behulpzaam ís 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 fínanciële instrumenten. De primaire flnancíële ínstrumenten van het
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het
bestuur of vloeien direct uit deze activíteiten voort. Het beleíd van het bestuur íS om niet te handelen
in fïnancíële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangríjkste risico's uit hoofde van de
financiële ínstrumenten van het: bestuur zijn het kredíetrisico, het liquiditeitsrisico, het
kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisíco
De instelling íS werkzaam ín Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instellíng loopt geen prijsrisico's.
De instellíng loopt renterísico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen signifícante concentraties van kredietrísico.
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Liquíditeitsrisico
Het bestuur heert een treasurystatuut Opgesteld waarin Zíj haar beleid omtrent liquiditeit heeí
uíteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturíng worden liquiditeíítsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptíjd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2019
€ €

31 december 2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Materíalen tbv scholen
Meubilair
OLP en apparatuur
ïcr

1

264.635
395.072

22.100
770.398
292.712
537.208

217.4€»3
429.377
49.257

816.555
338.2C)4
578.469

2.282.125 2.429.265

Financiële vaste activa
Waarborgsom

2
21.000 13.050

21.000 13.050

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Mínísteríe van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

3

360
529,Oll

29.961
64.301

610
525.733
26.145
38.716

623.632 591.205

Lïquide middelen 4 6.277.289 5.549.802

ï Í
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2019
€ €

31 december 2018
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve
Bestemmíngsreserves (publíek en privaat)

4.414.532
2.831.200

2.373.815
4.462.989

7.245.732 6.836.804

Volílr71 5
6

Personeelsvoorzíeningen
Overíge voorzienÍngen

313.207
548.945

119.329
514.679

862.152 634.ü08

Langlopende schulden 7

Overíge langlopende schulden 39.586 44.167
39.586 44.167

Kortlopende schmdpn 8

Crediteuren

Belastíngen en prermes sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

101.935
368.105
128.469
94.352

363.715

136.998
374.120
110.619
77.788

368.818
1.056.576 1.068.342

9.204.046 8.583.322
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B3 SÏAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatíe
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

(Rijks)bíjdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

12.422.067 11.697.465
57.096 26.295

253.406 261.875
12.732,569 11.985.635

11.874.820
43.503

380.634
12.298.956

Lasten

Personele lasten
Afschrijvíngen
Huisvestingslasten
Overíge instellingslasten

10,075.165 9.799,820 10.131.616
459.733 418.535 434.472
630.098 709.150 148.835

1.157.022 1.125.500 1,254,255
12.322.019 12.053.005 11.969.178

Saldo baten en lasten '? ? ?
Financiële baten en lasten

Financíële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

696
2.318

-1.622

11.500
1.700
9.800

1.447
2.851

-1.404

Resultaat ÜÍ Ü
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B4 KASSÏROOMOVERZICHÏ 2019

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

zoíg

€

2018

€€ €

Kasstroom uR operatíonele act}viteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
- Afschrijvíngen
- Mutaties voorzíeningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

412.895

228.143

-32.428

-11.767

410.55Cl

641.038

400.314

-467.186

536.198

-1ü3.433

329.778

-66.872

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Werkeljjk ontvangen interest
- Werkelijk betaalde interest

-44.195

1.ü07.394

696

-2.318

1.447

-2.851

432.765

695.671

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Mutatíes leningen u/g
Overige kapitaalmutaties

-1.622

1.005.772

-312.593

46.838

-7.950

o

-273.705

-726.000

34.159

-13.055

o

- 1.404

694.267

-7«)4.896

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties langlopende schulden

Kasstroom uit financíeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-4.581

-4.581

-278.286

727.487

5.549.8Cl2

727.487

6.277.289

-4.685

-4.685

-709.581

-115.314
eEEll

5.565.116

-15.314

5.549.802
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as ? ? W DE ea?
(re ?ng ?emÏing)

1 Mateiële vaste actiú 31-12-2019
€

31-12-2018

€

? en terÏeinen
Techmhe mken
Mateialen tbv scholen
Meubílair
ICT
OLP

(í? Techisch. Mate?l
en terreinen Zakm tbv sctden
€€

M?lgir

€

264.635

395,072
22.lm

770. 398

537. 2ü8
291712

2. 282.124

ïcr

€

aJ'

€

217.403
429.377
49.257

816. 555
578.469

338.204
1429.263

TOTAAL

€

?rde 31- 12- 2)18
Aar«hafwaarde

0 m Jat? afschíjving

?rde 31- 12-Z)18

286,143
-68.740

217.4Ü3

775.251
- 345. 875

ï

122.109 1.3)9.756 1.5ü8.ü86 1.299.484 5.3)0.830
-72.852 -493.2)1 -929.617 -961.280 -lE7l.5E5

ÏÍ49. 257 816. 555 2.429.265

Mutaties

Irívesterirígen
arn Aarsch.waarde desírÏv.
Afsct$'ingen
arn [:)esinvetairg

Mu?atíes Boe?rde

? 31-12-2)19
Aarschafwaarde

O m íariew afscíÏi%ng

?rde 31-12-2019

59.715

-l14B3

47. 232

345.858

-81.223

264. 635

17. 729
- 59. 7'5
-35.&23
43.514

- 34. 3ü5

733.255
-338.184

ïi

o

-3).379

-21.976

25.199

26.5;2

-41073

-5F).317

28.710

163.409

-429.2a3

-203.723

428.257

- 27.157 m Í

91.73) 1.294.205 1.242291
4).630 -523.8ü7 -7C)5.08?

22. IOC) 770.398 '?

45.218
-368.848
-79.573
357.711

3l1533
-93C).228
-412.895

88?.390

-45,492 ï

975.854 4.683.194
-683.142 -2,401.070

'? ï

? en terreínen
Techrísche mken
Meubilaír
ICT

OLP en app?uu-
Materiaal t.b.v. schoëen

t/m
2? 50o/o 10, 00o/o
2,50o/o 10,Oüo/o
3133o/o lOlOüo/o
5t00o/o 33!33o/o
5,00o/o 33,33o/o

11,llo/o 2D,OCí'/o
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

31-12-2019
€

31-12-2018
€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsom 21.000
21,000

13.050
13.050

31-12-2019
€

31-12-2018
€

3 Vorderïngen

Debíteuren
Minísteríe van OCW
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

360
529.011
64.301
29.961

623.632

610
525.733
38.716
26.145

591.205

Ministerie van OCW

Bekostíging OCW 529.011
529.011

525.733
525.733

Overige vorderïngen
Gemeente inzake schade / ozb
Gemeente huísvesting
Gemeente: overig
Overige vorderíngen

1.750
1.321

o
61.23ü
64.301

o
o

12.500
26.216
38.716

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 29.961

29.961
26.145
26.145
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

31-12-2019
€

31-12-2018
€

4 Liquide middelen
Kas directíe
Banktegoeden

zog
6.276.580
6.277.289

sgi
5.549.211
5.549,802

Kas directie
Kas direcUe 709

709
591
591

Banktegoeden
Rabo Rekening Courant
Rabo beleggersrek. 12.05.74.713
Rabo spaarrekenïng 3687.133.729
Spaarrekeníngen
Bankrekeníngen scholen

615.884
3.190.225
2,000.000

243.622
226.849

6.276.580

348.463
2.492.610

600.000
736.122

1.372.015
5.549.211

"?

;as='-I-?n '/00'- ideii."iificci'i'ici:Ïooleiüden'
i".':t,li' Ï%.C@kmtCrï':S & Adsiï3(eiUr':
Dci'iui'íi: (?. . () - k" (,'% (>'9

f
?/
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PASSÏVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHÏ RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo Resultaat Overige Saldo
1-1-2019 mutaties 31-12-2019

2.373.815 2.040.717 4.414.532Algemene reserve

Bestemmingsreserves publíek (A)
Reserve personeel
Bestemmíngsreserve aanv. bijzondere
bekostigíng PO 2019
Bestemmingsreserve nieuwbouw
Bestemmíngsreserve koelsysteem
Bestemmingsreserve restrisíco
Reserve onderhoud

o

2.571.300 -2.571.300

0 197.508
246.641 -12.995
68.225 -8,413

o goo.ooo
118.946 -118.946

3.005.112 -1,614.147

o

o
o
o
o
o
o

o

197.508
233,646

59.812
goo.ooo

o
1.390.965

Bestemmingsreserve privaat (B)
Reserve schoolfonds
Fonds Vereniging
Personeelsfonds

Ïotaal bestemrningsreserves (A + B)

Eigen vermogen

236.057 5.670
1.175.909 -15.044

45.910 -8.267
1.457.876 -17.641

É ä.

m=408.928

o
o
o

o

0

0

241.727
1.160.865

37,643
1.440.235

2.831.200

7.245.732

Saldo Dotaties Onttrek-
1-1-2019 kingen

Vríjval Saldo Kort- Lang-
31-12-2019 lopend lopend

deel deel
< 1 jaar > 1 jaar

6 Voorzíeningen

Personeel:
l angdiirïg zieken
Wachtgelders
Jubilea

0 189.343
0 9.614

119.329 14,503
119.329 213.460

o
o

-15.682
-15.682

o
o

-3.901
-3.901

189.343 118.884 70.459
9.614 0 9,614

114.250 9.896 104.354
313,207 128.780 184.427

Overig:
Onderhoud

Voorzíeningen

514.679 97,811
514.679 97.811

Üi

-63,545
-63.545

-79,227

o

o

'?

548.945 0 548.945
548,945 0 548.945

'? È ""?
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Langlopend deel > 1 jaar te verdelen als volgt:
Middellang Lang
< 5 jaar > 5 jaar
70.459

9.614
24.815

548.945

Langdurig zieken
Wachtgelder
Jubilea 24.815 79.539
Onderhoud
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

31-12-2019
€

31-12-2018
€

7 Langlopende schulden

OverÏge langlopende schulden 39.586
39.586

44.167
44.167

Boek-
waarde
Ol-Ol-

19
€

Invest.
2019

€

Vrijval Boek-
ínv. subs waarde

2019 31-12-
ig
€€

Looptíjd Looptijd
> 1 jaar >5 jaar
< 5 jaar

€ €

Vooruítontv. inv.subs. gem. Iangl.
Vooruítontv. inv.subs. prív. Iangl.

38.571
5.596

44.167

o
o

o

-3.695
-886

-4.581

34.876
4.710

39,586

14,779
2.596

17.375

20.096
2.114

22.211
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De Strormng (VPCO in het LHA), Werkendam

31-12-2019
€

31-12-2018
€

8 Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeríngen
Schulden terzake van pensíoenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

101.935
368.105
128.469
94.352

363.715
1.056.576

136.998
374. 120
110.619
77.788

368.818
1.068,342

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premíes socíale verzekeringen
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

345.378
o

22.727
368.105

341.185
6

32.929
374.120

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 94.352

94.352
77.788
77.7B8

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: lerarenbeurs
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruítontvangen investeringssubsídies gemeente
Vooruitontvangen investeringssubsidies prívaat
Vooruitontvangen bedragen

11.595
317.591

3.695
886

29.948
363.715

11.595
290.233

3.695
991

62,304
368.818
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Oe Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Model G Spe?tk- posten OCW

Gl Verar?rdrxl van subsídies zonder verrekenirysclauade
(Regeííng K)S art. 13, //(/ 2 sub a)

Omsch:ving Ïoewtjziríg

Lerarenbeurs

Lerarenbeurs

Lerarenbeuís

Leraíenbeurs

Kermrk datum

928283-1 aug-18

928349-1 sep-18

IOC)6566-1 aug-19

10ü6535-1 aug-19

totaal

Bedmg Ontvangen
toewtjzing t/m

verstagiaar

aR aR

7. 785 7.785

12.093 12.093

7.785 7.785

12.093 12.093

Ï;'Ï ïi

F%estatie afgerond?

Ja Nee
(aankuisen wat van toepassing s)

[. ü
[:n a

a €
a €

G2 Verar?Thng van subsidíes met vemkeníngsdausuk
(Regeling K»S art. 13 kl 2 sub b)

G2.A Aflopem per iJtírro veísla:aar

?rw) ÏoemjzÍng Bedrag Ontvangen Totak= ? Te verrekenen íJtímo
?v@zirwg t/m verslagjaar

versla$ar

Kenmirk datum aR aR aR aR

totaal 0 ü o o

G2. B uorlopend tot in een volgend verslaglaar

Omsduijving ÏoewÍjzing Bedrag Sakäo Chtvangen in Lasten }n Ïotale lasterí Saldo nog te
toew€jang Ol-012019 verslap0ar verslagjaar 31-42-E19 bestedenuN?

verslagiaar

Kenrrerk datum aR EUR aR aR aR aR

totaal o 0 O o 0 o
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

B6 TOELICHÏÏNG BEHORENDE ÏOT DE SÏAAÏ VAN BATEN EN LASÏEN 2019

Baten

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatíe
2018

€

(Ríjks)bijdragen
Vergoedfög Lumpsum
Aanvullende bijzondere bekostiging PO 2019
Vergoeding Materíële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Ontv. doorbet, Rijksbijdrage SWV

7.748.073
197.508

1.620.652
1.750.823

588.285
516.727

12.422.067

7.524.910
o

1.608.600
1.653.875

472.335
437.745

11.697.465

7.788.837
o

1.606.741
1.466.504

526.410
486.329

11.874.820

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: subsídie Nieuwkomers
Gemeente: overíge vergoedingen
Gemeente: vrijval ínvesteringssubsidies
Gemeente: vergoeding BVL

o
28.920
24.482
3.695

o
57.096

o
ío.ooo
12.500
3.795

o
26.295

1.978
2.496

33.492
30795
1.742

43.503

Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Ouderbíjdragen
Baten cluster
Vríjval ínvesteringssubsidíe privaat
Vríjval investeringssubsidíe OCW
Europees platform
Bijdrage scholen materieel bovenschools
Overige baten personeel
Overige baten

43.367
140.871

o
28.335

ggí
o
o
o
o

39,842
253 .406

ig.soo
130.670
38.500

8.00C)
970
785

o
17.910
35.940
9.600

261.875

44.621
106.927
44.884
28.375

1.009
787

2.654
o

58.544
92,834

380.634

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioen!asten
Overige personele lasten
Uítkeringen (-/-)

7.153.054
1.251.424
1.133.106

670.280
-132.699

10.075.165

9.266.120
o
o

533.700
o

9,799.820

7.133.869
1.395.475

952.609
778.735

-129.072
10.131.616
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Realísatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Lonen en salarissen
Salarískosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten schoonmaak
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten ver.v pers. e/r Rechtpos. verl.
Salariskosten ZW gerelateerde vervanging
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten WSNS
Salariskosten bovenschools project
Salarískosten eerste opvang vreemdelingen
Salariskosten werkdrukverminderíng OP
Salarískosten werkdrukvermindering OOP
Salariskosten tussenschoolse opvang
Salariskosten t.l.v. subs. studíeverlof
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten PAB
Salariskosten nascholing
Salariskosten ouderschapsverlof
Salariskosten detachering
Salariskosten Passend Onderwijs
Salariskosten medezeggenschap
Salariskosten mentoríng/coachíng
Vervanging duurzame inzetbaarheid
Werkkosten via PSA
Loonkosten seniorenregeling
Opname onbetaald verlof
Correctíe sociale lasten
Correctie pensioenen

783.521
7.403.543

366.260
115.104

o
17.245

110.183
156.418

o
44.116
17.527
4.893

27.679
o
o

203.620
o

931
85.739

669
6.129

727
7.938

18.407
22.246

143.429
1.262

-1.251.424
-1.133.106
7.153.054

819.940
7.305.885

296.110
122.985

o
o
o

147.500
32.590
32.080
19.835
54.780

o
5.060

15.700
121.480

o
o

ioo.ooo
35.940

o
o
o

2.000
19.000

135.235
o
o
o

9.266.120

875.780
7.337.337

326.939
132.329
30.366
ii.gso
77.411

136.958
34.997
16.023
30.055

1.552
o
o
o

137.606
4.317
6.283

64.873
21.979

o
o
o

23.183
28.189

175.184
8.643

-1.395.475
-952.609

7.133.869

Sociale lasten
Sociale lasten 1.251.424

1.251.424
o
o

1.395.475
1.395.475

Pensioenlasten
Pensioenlasten 1.133,106

1.133.106
o
o

952.609
952.609
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De Stromtng (VPCö in het LHA), Werkendam

Realísatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatíe
2018

€

Overige personele lasten
Nascholing
Kosten schoolbegeleiding
Mutatie VU/EJU
Kosten Arbo
Dotatíe voorziening langdurig zieken
Dotatie voorzieníng wachtgelders
Dotatie voorzíening jubilea
Vrijval voor?iening jubílea
Wachtgelders niet vergoed PF
Werkkosten via FA
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis

152.782
17.795
-4.464
45.609

189.343
9.614

14.503
-3.901
-9.600
13.223

245.377
o

670.280

179,500
21.600

o

40.000
o
o
o
o
o

38.450
224.150

30.000
533.700

191.117
6.458

-14
56.857

o
o

23.336
o

17.993
26.421

456.569
o

778.735

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -132.699

-132.699
o

o
-129.072
-129.072
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De Stromíng (VPCO in het LHA), Werkendam

Personeelsbezettïng

2019
Aantal FTE's

2018
Aantal FTE's

DIR
OP
OOP

8,32
121,90
16,27

146,49

9,54
121,56

15,02
146,12
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be Stroming (VPCO in het LHA) te Werkendam

VNÏ-verantwoord}ng 2019

ke WNT is van toepassing op De Stromfög
Het voor De Stromíng toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000.

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten.
Gemíddeld aantal leerlingen 2 complextiteitspunt.
Het aantal gewogen onderwijssoorten is 11 complexiteitspunt.
[lit totaal van 7 complexiteitspuriten correspondeert met WNT C.

:. Bezoldiging topfunctionarissen

üa. Leidinggevende topfunctionaríssen, gewezen topfunctíonaríssen met díenstbetrekking en leidinggevende
hpfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 1 3e maand van de functievervulling

Eezoldiging topfunctíonarissen

Eedragen x € 1

fünctíegegevens
Aanvang en einde functieíeníulling in 2019
Om«ng diensfüerband (in fte)
Dienstbetrekkmg

A.C.J. Lenting

fürecteur bestvurder
oi-oí ] 31-12

1,0

Ja

Bezoldígíng
Beloning plus belastbare onkosterníergoeding

Beloningen betaalbaar op termíjn

Subtotaal

Ind}vldueel bezoldígingsmaximum

-/- orwerschuldigd betaald bedrag

Ïotaal bezoldlging

Reden waarom de owrschnjdíng al dan niet is toegestaan

Toelichting op de »rdering wegens orwerschuldigde betaling

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde fun:,tiewríglling in 2018
Om«ng dienstwrband 2018 (fte)
Dienstbetrekking

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Indiüdueel toepasselijk bezoldigings maximum

ÏOtaal beZOldiging 2018

€ 92.273

€ 16.397

€ 108.B70

€ 138.000

€0

€ 108.670

N.v.t

N.v.t

Díredeur bestuurder .
0lfOl / 31X4

i,o
Ja

€ 84.436
€ 13.4i4

€ 97.850

€ 133.000

€ 97.850

-81-

>%!leïn voor ideii+ificaiieíJ«)cleiníjeri
D ':i.X' AÏcco u r» + r> ri'l s & .-"so' v is e u rs
Dci'hi?: Ca'1 - G - .l's2 C')Ca'1

-",y



D4 Stroming (VPCO in het LHA) te Werkendam

lcro*zkhíhoud*nd* topfunctlonarb»n

Belragen 'í€ I

Fuiclie

Aaívang en eïnde {unclie veíííulling in 2019

Bl!Okíigíng
Töáa bezokllging
Suïtolaal

Inoíidueel loepasseMjk beeoídïgïngsma*mum

R. Hmrtmmn 1. €sro*n*vhkl K.A.J €}udshoorn a.u. Vethoev*n A. SmRs P.W.J. van Dmmn- R. Bouman
van Bal*n

Lid Vooíz%r Lid Lid Lid Lid Lid
(N-öí /3i-í2 01-01 /3112 oi-oí ] :ns 2 (lí-fü/3i-í2 öl-01/3i-12 oi-ou:ii-va oí?oírsísz

« s.sso €5.4fl0

e ís.aoo e 20.700 e

€3.H0

13.800 €

€3.M0 €3.860

i3.8ö0 € 13.fü)0 í'

€ 3. MO € 3.66(]

i3.800 € 13.800

-/- ínverschukligd be!aakl bedraq

Ta'aml b*Zokl%l1n(l

Releíí vwavom oÏíschríjding al dan niel is
!oelesíaan

Todichung op *ordetlng weg*ris oníschukllgde
klí}IIWng

Gelew+ns20'íl

Fuacbe

Aaivang an eiride díensmíiailfflng in 2ü'l8

Beíokllging
Ïoíaal b*xokí%l1ng Ïölä

Indvïdueel {oop&sm$ bezokíiglngsmaxirnum

Rgdan w»aío«n ovvschQ!ng al daíí nlel is
l(fögí!slaan

Ïoeichling op wrdvíng wagens oííeíschukllgde
bel&%ng

a K A.J. Oudshoom. G.M. Verha*ven, A. Smíls, P.W .J. van Dalen-íían Bakin en R. Boumaíí sh»nden úrlg %aí ondeí í D vermekí, vanwege heí ontvangen van een wígoeding ondeí € í .700

€0

€ 3ABD

N.v.l.

eo

€ s.ssrï

N.v.l

eo

« s.aio

N.v.l.

€0

€ 3.640

N.íí.l

«o ? -

€ 3.W(l € Th.ë6ü

N.v.l. N.v.l.

«o

« 3.8€D

N.v.l.

Lid Vooízlííer Lld

01-08/3'l-í2 fü-08/3il2

€ 1.333 €2.250
€L333 € 2.250

€ 5.575 € !I.3ë3

N.v.t N.v.t

Lld Lid Lid Lid

N.v.l. N.vl. N.v.l. N.v.l. N.v.l.

"?

CleÓ
r

.'aï!Irari voor íc!emi'Fica')íer.lcíolcini
D'}<."í' ACCOUÏlf€:'r!'15 {Sl i"Idl'íSGlUrS.
UOf(n'n:. C), l ?- ,l(?,,l ()



De Stroming (VPCO in het LHA) te Werkendam

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de híerboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overï«;)e functionaríssen met een dieristbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven hetindividueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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De Stromïng (VPCO in het LHA), Werkendam

Realisatíe
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Materiaal tbv scholen
Meubilair
ICT

OLP en apparatuur
Boekverlies desinvesteríng

12.483
35.823
21.810
59.317

203.889
79.573
46.838

459.733

5.555
36.655
22.320
60.010

204.615
89.380

o

418.535

11.286
39.419
22.537
62.309

178.287
86.477
34.158

434.472

Huisvestingslasten
Huur huisvestíng/terreín
Vríjval onderhoudsvoorzieníng
Dotatie onderhoudsvoorzíening
Onderhoud gebouw/installatíes
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Overíge huisvestingslasten

25.955
o

97.811
124.816
132.995
169.944

31,066
8.338

20.552
18.621

o

630,098

2.000
o

145.730
198.070
152.500
134.750

33.350
8.750

16.5ü0
16.500
í.ooo

709.150

2.457
-521.516
180.480
107.362
152.448
141.597
31,624
g.:iíi

14.651
27.320

3.102
148.835

Overige instellingslasten

Adminístratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige admínístratíe- en beheer

156.123
196

10.266
9.213

51.031
226.830

iso.ooo
200

14.650
11,800
31.700

208.350

160.359
66

14.960
9.633

21.540
206.558

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervangíng meubilair 2.561

2.561
3.700
3.700

3.307
3.307
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Realísatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Overige
Representatiekosten
Contributies

Excursíes / werkweek / sport
Medezeggenschap
Aansluíting radio / TV
Verzekeríngen
Advertentiekosten
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten

Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleíding
Overíge gemeente
Bovenschoolse begaafdenproject
Lasten OCW subsídies
Lasten schoolfonds
Lief en leed

Kosten bestuurlíjke samenwerkíng
OverÏ«ge uitgaven
Kosten inz. Taalímpuls
Kosten inz. Nieuwkomers
Kosten inz. Muzieksubsidie
Kosten inz. Werkdrukvermíndering

5.781
18.111

657
7.392

616
5.984
3.864
2.984

18.048
20.991
39,337
18.748

6.477
o

141.682
19.869

679
5.187
6.251
5.153
3.901
1.084

332.793

5.350
21.350

3.600
5.350
1.400
7.750
3.300
5.250

16.400
o

44.750
12.500
10,000

o
168.670
26.000

o
25.650

o
10.000

o
o

367.320

5.545
19.809
2.070
3.311

613
7.544
3.006
3.92ü

20.8C)2
17.533
47.721
24.090
11,183

700
146.902
27.308
30.671
14.139
i.ísg
2.496
2.592

o
393.114

Leermiddelen (PO)
Onderwíjsleerpakket
Vakliteratuur
Informatietechnologie
Kopieerkosten

236.478
6.355

235.771
116.235
594.839

244.635
8.225

210.145
83.125

546.130

273,770
6.517

263.233
107.757
651.276

Totaal Overige insteílingslasten 1.157.022 1.125.500 1.254.255

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 696

696
11.500
11.500

1.447
1.447

Financiële lasten
Rentelasten 2.318

2.318
1.700
1.700

2.851
2.851

Totaal fïnanciële baten en lasten -1.622 g.soo -1.404
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

Specificatie honorarium
Realisatíe

2019
Begmting

2019
Realisatie

2018

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Físcale advíezen
Andere níet-controle-diensten

10.266
o

o

o

14.650
o

o
o

14.960
o

o

o

Totaal accountantslasten 10.266 14.650 14.960
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De Stroming (VPCö in het LHA), Werkendam

Model E: Verbonden paföjen

Ju?scheStatutaireCode ?n ResiíaatArt.2:4Ü3DednameCorsd?
Vorm20l9zetel acUv?nVerrnogen jaar20l9BW

31-12-2D19
EUR EUR Ja/Neeo/o

4NB NB Nee
4N3 NB Nee

f'ëam

Ja/Nee
ONee
ONee

SWV föegang Stichting
SWV PO 30-10 Stichting

(mnchem
D?n

Code dvíteiten: 1. contradondermjs, 2. a:iríh'actorderzoek, 3. mroerende zaken, 4. overige
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De Stroming (VíaCO in het LHA), Werkendam

BIO Nïet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Huurovereenkomst:
Voor de School met de Bijbel te Waardhuizen is een verhuurovereenkomst voor bepaalde tijd
opgesteld met HOPPAS kinderopvang, ingaande op 1 september 2008. De verhuuropbrengst is
€ 1.466,- per jaar. Dit bedrag is exclusíef BTW en wordt in maandeÜjkse termijnen ontvangen.
Voor de Sprankel te Dussen is een verhuurovereenkomst voor bepaalde tijd opgesteld met HOPPAS
kínderopvang, ingaande op 1 september 2008. De verhuuropbrengst is
€ 13.042,08 per jaar. Dit bedrag is exclusief BTW en wordt ín maandelijkse termijnen ontvangen.
De Stroming heeft een huurovereenkomst afgesloten bij de ISO Groep. De jaarlijkse verplichting
bedraagt € 54.740,40 (incl. BTW). Expiratiedatum is 31-12-2020
Voorziening duurzame inzetbaarheid:
In 2019 ís overleg geweest met de personeelsleden. Dit heeft níet geleíd tot een plan voor het sparen
voor ouderenverlof omdat gebleken is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan deel willen
nemem. Er ís derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheíd gewormd in 2019.
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De Stroming (VPCö in het LHA), Werkendam

Bll GEBËUR'TENISSEN NA BALANSDAÏUM

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de De Stroöng, VPCO in het Land van
Heusden betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft impact op het proces van
onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het
verrnogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het
personeel gewoon wordt doorbetaald."
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

B12 SÏAÏUTAIRE REGELÏNG OMÏRENT BESTEMMING VAN RESULÏAAÏ

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € 408.928 als volgt over de reserves:

2019
€

Resultaat algemene reserve 2.040,717

Resultaat reserve personeel
Resultaat Bestemmingsreserve nieuwbouw
Resultaat bestemmingsreserve koelsysteem
Resultaat Bestemmingsreserve restrísico
Resultaat Reserve onderhoud
Resultaat bestemmíngsreserve publïek (A)
Resultaat reserve schoolfonds
Resultaat Fonds Vereníging
Resultaat personeelsfonds
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)
Resultaat bestemmíngsreserve (A+B)

-2.571.300
-12.995

-8,413
goo.ooo

-118,946
-1.614.147

5.670
-15,044

-8.267
-17.641

-1.631.789

Resultaat Eigen vermogen ':ï?
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De Stroming (VPCO in het LHA), Werkendam

B13 0ndertekening Jaarverslag

Opgesteld door het bestuur te Werkendam op 4 juni 2020

a,(j3 % fr

Vastgesteld op 2!-:6 2020 door de toezichthoudend orga?
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!DRV DRV Accountants & Advíseurs

Park Veldzigt 1 l Postbus 32114330 AH Middelburg
T Ol 18-63400€) i middelburg@drv.nl l www.drv.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTAtSIT

Aan: De raad van toezícht van De Stromíng, VPCO in het Land van Heusden en Altena, gevestigd te
Werkendam

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekeníng 2019
Ons oordeel

Wíj hebben de jaarrekeníng 2019 van De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en Altena, ge-
vestigd te Werkendam, gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en
Altena op 31 december 2fü 9 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwíjs;
zíjn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutatíes over
2019 in alle van materíeel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen ín
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgevíng opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2019.

*

*

De jaarrekening bestaat uit:
(1 ) de balans per 31 december 201 9;
(2) de staat van baten en lasten over 2019; en
(3) de toelichtíng met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslagge-

ving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze veraritwoorde-
Iijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de con-
trole van de jaarrekening'-

Wij zijn onafhankelijk van De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en Altena, zoals vereist in
de Verorderííng inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en an-
dere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wíj vföden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeei.

[)RV Accouníants & Advïseurs is een maalschap besföande uit praktiikvennooíschappen en heefll2 vesí$ingen in Zuidwesl-
Nedeíland.

Op onze diensíen zijn algemene voorwaaíden van loepassiííg díe zijn gepubliceerd op onze websiíe www.drv.nl en gedeponeeíd
bij de Kameí van Koophandel Rüííerdam onder nummer 24492873.
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2DRV

Naleving antícumulauebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controlepíotocol WNT 2019 hebben wíj de anticumulatiebepalíng, be-
doeld ín artikel 1 .6a WNT en artikel 5, líd 1 sub j Uítvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of níet sprake ís van een normoverschríjding
door een leidinggevende topfunctionarís vanwege eventuele dienstbetrekkíngen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plíchtíge ínstellíngen, aísmede of de ín dit kader vereiste toelíchting
juíst en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekenirig en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

s Bestuursverslag
Verslag toezichthoudend orgaan
Kengetallen
De overíge gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van meníng dat de andere informatie:
0 met de jaarrekening verenigbaar ís en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
'2.2.2. Bestuursversiag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereíst.

*

Wij hebben de andere informatie geiezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, ver-
kregen vanuít de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogeri of de aridere informatíe materíële
afw0kíngen bevat.

Met onze werkzaamheden
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van meníng dat de andere ínformatie:

met de jaarrekeníng verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwíjs en paragraaf
'2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wíj hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennís en ons begrip, ver-
kregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatíe materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wíj voldaan aan de vereisten ín de Regelíng jaarverslaggeving
onderwíjs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben níet dezelfde díepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekeníng.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het be-
stuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeíng jaarverslaggeving on-
derwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezächt voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekeníng, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving ondenívíjs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatíg tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baterí en lasten als-
mede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgeno-
men bepalingen.

2
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In dít kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodaníge ínteme beheersíng díe het be-
stuur noodzakelíjk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgevíng mogelíjk te maken zonder afwíjkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwíjsinstelling in staat is
om haar activiteíten in contínuÏteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestLiur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te líquideren of de activíteiten te beëindigen
of als beëíndíging het enige realistische alternatíef is. Het bestuur moet gebeurteni:ssen en omstan-
dígheden vvaardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten ín
continu'íteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het íntern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezícht op het pro-
ces van financíële verslaggevíng van de onderwíjsinstelling.

Onze veranmoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid ís het zodanig plannen en uítvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschíkte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oor-
deeí,

Onze controle is uítgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardloor
het mogelijk is dat wíj tíjdens onze controle níet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwíjkíngen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacfö dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economí-
sche beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materíaiíteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden eri de evaluatie van het effect van on-
derkende afwijkíngen op ons oordeel.

Wíj hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uítgevoerd erí hebben waar reíevant
professíonele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-
daarden, het Ondlerwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelíjk-
heidseisen Onze controle bestond onder andere uít:

het identificeren en inschatten van de rísico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of

fraude,
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede óe balansmuta-
tíes, díe varí materieel belang zijn

het in reactie op deze rísico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het ver-
krijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basís voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwíjkíng van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bíj fraude kan sprake zíjn van samenspanníng, valsheíd in geschrífte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het door-
breken van de interne beheersing;
het verkrijgen varí fözicht ín de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zíjn ín de omstandígheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectivíteit van
de iriterne beheersíng van de onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschíktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslagge-
ving, de gebruíkte financiële rechtmatigheidscriteria en het eva!ueren van de redelijkheíd van
schattingen door het bestuur en de toelichtíngen die daarover in de jaarrekening staan;

ï

*

*
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*

*

*

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteítsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatíe vaststellen of er gebeurte-
nissen en omstandígheden zijn waardoor gerede twíjfel zou kunnen bestaan of de onderwijs-
instelling haar activiteiten in contínuïteit kan voometten. Als wij concluderen dat er een on-
zekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controlever-
klaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toe-
lichtingen inadequaat zijn, moeten wíj onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn ge-
baseerd op de controle-informatie díe verkregen is tot de datum van onze controleverklaríng.
Toekomstige gebeurtenissen of ornstandigheden kunnen er echter toe leíden dat een instel-
Iing haar continuïteit níet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatíe, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarín op-
genomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekeníng een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekeníng verantwoorde baten en lasten alsmede de ba-
Iansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wíj communíceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwíjdte en timing
van de controle en over de sígnificante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomíngen ín de interne beheersíng.

Middelburg, 9 juni 2020

DRV Accountants & Adviseurs
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De vragen 2 Ïot en met 4 dienen door of namens het bevoegd gezag
ingevuid en onderfekend fe Ïvorden. De Wageí'l 5 en 6 d?enen dOOr de
accountaritingevuldenondetiekend=ewoíden.

0p5{;,1(6(1
Het ingevulde formulier vóór i j uli zenden aan: Dienst
Llitvo=ring Onderwiis (DUO)/Ol/Productie I POSÏbtl5
30205, 2500 GE Den Haag

Meer inforí';'iatie

ICO/PO (o7o)7575Ï íl
ICO/VO(ó7ö)757 51 22
ICO/BVH (070)757 51 33

1.1 Naam

1.2 Nummerbevoegdgezag

1.3 0nóerwïissoort

Gegei-zeris bevoegd gezag
De S!romíng, VPCO Land vao HEÏA

14Ï,-3g,. .

PO

2. Geefaanwelkeverp!ichíejaar-
stukkeri worderi ingedierid

Verpiichte jaarstukken
€ JaarverslagoÏg enkefüouö {lüsbíadig)

ü Controieverklaririg iÏzake het iaaryerslag zoig eiikefüoud (josbladig)

3. Gee( aari oF de verplichte jaar-
rekeninzgegevens ook digitaal
zijn aangeleveíd

Verpíichte iaarrekeüinggegevens
€ XBRL

4.1 Naam

4.2 Teleíúori en e-mail

4.3 PlaatS

4.4 Datumenhandtekening

Oüdeíekenfög doar of nameíais he'; 'üevoegd gezag
Door ondcítekening geeft u aaü dat de i ngezoiiden gegevens jui=r zijn en in riveíeenstern ming met de geBeveÏs. waarb ij
de aCCCRlnta m een cofüroleverklaring heefC verStrekt
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5. ). Bevüegd ge2auG' ílLlmmet

5.2 Geefaanweikestíekkinguw
contíoleveíklaíir?glieeft

fCoüCrolsvarkíarfög
In te vulien dooí de accouï.taït

,?,, ,,z 3,EE}
Gem:iuwheid:

fQJ Goedkeurenó

€ Met beperking

[] 9ordeelonthovding

€ Afkeurend

ü Benadrukkingvan (overigeí aaíígelegeííl'?eden

[] Aangepastetekslindeverklaringoverdeirílieí
jaaneíslagoüÏenomen aüdereinformatie

Rerhtrrïarigheïd:

r$Goedkeurenó

IJ íx6tbeperking

ü Oordeelonthouding

ü Afkeurend

-'r

5.3 G=efaanwelkeüptionele
paragraíea iú de
contíoleverklaringzijn
0pgencmerl

€ íliaieriaíiteit

[] Reikwijdte vaíí ó6 groeoscontro!e

Ü Kernp,unten van onze contrq!e
ü Benoeming

5-4 Geefaaiíofeenveísiagvan
bevindingen ofwei een uitzonde-
íiÏgsrapportage is (oegevoegd

5.5 Inhetaangeleveí'deverslagvan
bevind'ingen is m=lding gei'naakl:
vari tekortkominJen) inzake de
volgenaecnöenverpfö:

[].,'roegevoïegd

€,!ianbesteding

[].Ve.rmeklingop basisvan,<íe,WNT

íl Subsidies(modelG).

[J Contjnuïteitspa,yag;aaf

[1 Tíeasuíy5eleid

[1 5ggmentatie

íJ Verklaringomtrentgedrag

[J Overig

6.1 Naaín

6.2 Plaais

6.3 Kaföoor

6.4 Datumenhandtekening

Ondert.ekeriingaccoüntant
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VERTROUWELIJK

Aan het college van bestuur en de raad van toezicht
van De Stroming, VPCO in het Land van Heusden
en Altena te Werkendam
p/a Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum:
Onze referentie:
Behandeld door:

9 juni 2020
1284"l51 - MO
Michel Overbeek

Onderwerp: Jaarrekening 2019

Geachte leden van het college van bestuur en de raad van toezícht,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van De Stroming, VPCO in het Land van
Heusden en Altena te Werkendam, zoals opgesteld door Groenendijk Onderwijs Admínistratíe B.V.
te Sliedrecht, gecontroleerd.

Accountantsverslag
Voor onze bevindingen naar aanleíding van onze controle verwijzen wij u naar bijgevoegd
accountantsverslag 20'l9.

Rapportering van bevindingen aan DUO
Overeenkomstig het Onderwíjsaccountantsprotocol OCW 2019 zijn wij verpíicht een rapport van be-
vindingen aan DUO te verstrekken índíen hier aanleíding toe ís. Naar aanleidíng van orize controle
zijn echter geen bevíndingen aangetroffen welke gerapporteerd díenen te worden.
Openbaarmaking van de controleverklaring
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van de controleverklaring ín exemplaren van de
jaarrekening 2019, díe overeenkomen met het bijgevoegde door ons gewaarmerkte exemplaar, mits
de door ons gewaarmerkte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld respectievelijk goedgekeurd
door het bevoegd gezag. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen
met de jaarrekeriing ín zijn geheel.

Overigens wijzen wij u erop dat indien tot de vergadering van het bestuur omstandigheden blijken
die aanpassíng van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelíjke aanpassing nog voor de
vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die sítuatie onze toestemmíng tot openbaar-
making.

DRV Accouníants & Advíseurs is een maaíschap beslaande uit prak!ijkvennootschappen en heefl í 2 vesíigingen in Zuidwesí-
Nederland.

Op onze diensten zijn algemene voümaarden van íoepassing die ziin gepubliceerd op onze websile www.dív.nl en gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel Roíterdam onder nummer 24492873.
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De bijgaande controleverklaríng ís voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam
van de accountant, echter zonder persoonlíjke handtekeníng. Wíj verzoeken u de controleverklaring
zonder persoonlijke handtekening op te nemen in de openbaar te maken stukken. Wij sluiten één
exemplaar bij van de controleverklaríng voorzien van een originele handtekening. Dít exemplaar is
bedoeld voor uw archief.

Indien u deze jaarstukken waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening opneemt
op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere iríformatie
op de Internetsite. Afscheíding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerk-
bare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen índien
de lezer de jaarstukken verlaat ('u verlaat de beveiligde jaarstukken, waaronder de door de accoun-
tant gecontroleerde jaarrekening').

Wíj vertrouwen erop u híermee van dienst te zijn geweest.

Met vríendelijke groet,
DRV Accountants & Adyiseurs
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