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Voorwoord

Het voorllggende document omvat het bestuursverslag 2021, het verslag van de Raad
van Toezicht 2021 en de Jaarrekening 2021. Hetjaar werd volledig gedomlneerd door de
Covld-19 pandemle. Een lockdown in het voorjaar, een relatieve vrij'e zomer en wederom
aanscherping van maatregelen in het najaar. De scholen en klassen lijken duiventillen
met steeds wisselende samenstellingen van kinderen en helaas soms ook leerkrachten.
Het basisonderwijs maar ook onze ouders mogen trots zijn dat de leerresultaten van
onze leerlingen slechts in beperkte mate hebben geleden onder deze moeilijke omstan-
digheden.

Waar in 2019 de toeloop bij de pabo's ons hoop gaven dat de krapte op de arbeidsmarkt

gekeerd zou zijn, blijkt in 2021 dat dit maar een korte opleving was voor wat betreft de
voltijdsopleiding. Gelukkig dat er nog steeds een toename te zien is blj' de deeltijdoplel-
dingen. In het najaar zijn we meer en meer geconfronteerd met de afwezigheid van in-
vallers en wordt de zoektocht naar goed nieuw personeel ingewikkelder ook omdat de
vraag vanwege de extra subsidies bij de schoolbesturen is toegenomen.

In 2021 hebben we verschillende subsldles ontvangen om de gevolgen van Covid-19 op
te vangen. We hebben veel van deze extra middelen ingezet in het kalenderjaar en zullen
de komen jaren hiermee doorgaan.

Tot slot is het ons gelukt om in dit vreemde jaar toch een stevlg nleuw strategleplan met
de titel "Ik-gericht en wij-afhankelijk: gecontinueerd" te realiseren.

Net als vorig jaar wil ik iedereen bedanken voor de grote inzet in dit tweede Covidjaar,

Fransje van Veen
Voorzitter College van Bestuur
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1. Alaemeen

1.0 Covid-19 Pandemie

2021 werd beheerst door de Covid-19 Pandemle. In het najaar werden de maatregelen
weer aangescherpt en als klap op de vuurpijl werd de kerstvakantie vervroegd. Net als in
2020 werden we geconfronteerd met besmettingen van ouders, leerllngen en medewer-
kers. Er waren ziekmeldingen en preventleve ziekmeldingen met regelmatig onderbezet-
ting van de scholen tot gevolg. In schooljaar 2020/21 hebben we 63 keer een klas naar
huis moeten sturen als gevolg van Corona.

Net als in 2020 heeft de pandemie in financieel opzicht gezorgd voor zowel onderbeste-
dingen en overbesteding. BiJ onderbesteding valt te denken aan scholingskosten. De no-
dige trainlngen en opleldingen zijn immers uitgesteld en/ofafgezegd. Bij overbesteding
kan gedacht worden aan schoonmaakkosten en energiekosten. De grootste overschrij-
dlng betreft de vervangingskosten. Gelukkig worden deze kosten grotendeels gedekt via
het Vervangingsfonds.

Vanwege de pandemle hebben wij verschillende subsidies ontvangen. Een aantal subsl-
dies zijn volledig uitgegeven en sommige in mindere mate (zie ook hoofdstuk 3). Omdat
naar verwachting de resterende middelen niet worden teruggevorderd zullen wij deze
middelen zichtbaar maken in een bestemmingsreserve "Interne arrangementen". Doel
van deze bestemmingsreserve is om blnnen vierjaar scholen extra te faciliteren bij bege-
leidingsvraagstukken van leerlingen daar waar de Samenwerklngsverbanden (SWV) on-
voldoende financiele ondersteuning kunnen bieden.

Tot slot is besloten om de NPO-subsidie niet in twee jaar maar in drie te besteden van-
wege de krapte op de arbeidsmarkt en het vermljden van een uitkeringsrislco vanaf 1 au-

gustus 2022 als gevolg van de modernisering van het Participatiefonds.

1.1 Rechtsvorm en bestuurlijke structuur

Stichtlng Invltare Primair Onderwijs (bestuursnummer 41443) is de rechtsopvolger van
Stichting Openbaar Onderwijs A-73. Deze stichting is op 1 Januarl 2004 opgericht bij de
verzelfstandiging van de openbare scholen in de gemeenten Gennep, Bergen, Boxmeer,
Culjk, Mlll en Grave. Op 1 augustus 2013 vond een fusie plaats met Stichting Buitenge-
woon Onderwijs Cuijk, waardoor SBO de Wlngerd onderdeel ging uitmaken van Invitare.
Eind 2019 maken de volgende openbare scholen deel uit van Invitare:

Tabel 1: overzicht scholen

Stichting Invitare heeft tot doel het realiseren van Openbaar Onderwijs en is als gevolg
daarvan openbaar toegankelijk.

ter IdeniUftfcaiM
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De Bonckert

Bi'innuitimar Gemeente ^provinde;.,;;;,S»gK
09DQ Boxmeer Noord-Brabant

Elckerlyc^ 08GY Gennep Limburg
Harfekijn 08 EV Cuijk Noord-Brabant
Hartenaas 03FS Grave Noord-Brabant
De Kameleon 27CE Mill Noord-Brabant
De Klimop 18FC Bergen Limburg
De Nienekes 09EZ Cuijk Noord-Brabant
't Startblok 10AZ Cuijk Noord-Brabant
SBO de WJngerd OOWK Cuijk Noord-Brabanfc



1.2 Missle, visie en identiteit

In het september 2021 is het strategleplan "Ik-gericht en wij-afhankelijk; geconti-
nueerd" vastgesteld. In de gesprekken over de gewenste strategie is geconcludeerd dat
de missie en visie geen herijking nodig hadden. Een missie is in principe tijdloos en geeft
weer waar we voor staan en wat onze identiteit is. Ook maakt het duldelljk vanult welke
waarden we werken. De missie luidt;

Invitare leert kinderen het beste uit zichzelfte ha-

len in relatie met de ander en in verbinding met de

samenteving.

Een motto is een lijfspreuk, een zo kort mogelijke zin waarmee de essentie van onze or-

ganisatie wordt weergeven. Ons motto luidt nog steeds;

Invitare nodigt uit

Een vlsle [s minder tijdloos dan een mlssie en kan met enige regelmaat worden bijge-
steld. Het geeft aan waar we voor gaan, waar we over dromen en hoe we de toekomst
zien. Voor de komende jaren luidt onze visie:

De openbare basisscholen van Xnvitare verzorgen toekomstge-

richt onderwijs waarbij zij ambitieuze doch haalbare doelen

formuleren voor de eigen schoolpopulatie. Zij doen dit vanuit

verschillende onderwijsvisies. De scholen hebben cle gezamen-
tijke ambitie kinderen te laten opgroeien tot autonoom den-

kende mensen in een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid
cle norm is. De basis voor leren en ontwikkelen zijn nieuwsgie-

righeicl, verantwoordelijk zijn, wederzijds respect en vertrou-

wen hebben in zichzelf, elkaar en de omgeving,

De aanloop tot het reallseren van het strategieplan Is anders verlopen dan blj aanvang
voorgenomen. Vanwege corona zijn de consultaties beperkt gebleven tot het directiebe-
raad, de GMR en de RvT. Over een aantal grote onderwerpen is met deze gremia vooraf
uitgebreid gesproken. Uiteindelijk bevat het strategische plan doelen met betrekking tot
het primaire proces bestaande uit de domeinen Identlteit en Passend Onderwijs en doe-
len met betrekking tot de ondersteunende domeinen te weten: Kwaliteitszorg, Human
Resources & Organlsatieontwikkeling, Bedrijfsvoering, Communicatie & Samenwerking.

Het directieberaad en de GMR hebben ingestemd met het nieuwe plan en de RvT heeft

goedkeuring verleend.
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1.3 Risicoanalyse
In december 2020 en januari 2021 heeft Infinite Financieel B.V. een nieuwe rlsicoanalyse
opgesteld. Doel van deze analyse was het krijgen van meer inzage in de risico's om de in-
vesteringsruimte te kunnen bepalen. Condusle is dat Invitare een laag rlsicoproflel heeft.

2. Governance

Invitare kent een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Met deze
structuur die in 2009 van kracht werd, is er sprake van een scheiding tussen toezicht en
bestuur en is het intern toezicht geregeld.

Het CvB vormt het bevoegd gezag van de stichting en treedt, naast het zijn van de lei-
dinggevende van de schooldirecteuren, op als overlegpartner van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De schooldlrecteuren zijn de gedelegeerde overlegpart-
ners voor de Medezeggenschapsraden van de scholen. Mevrouw Van Veen heeft het ge-
hele verslagjaar de functie van voorzitter CvB vervuld. Anders dan voortvloeiend uit de
functie van voorzitter CvB, bekleed mevrouw Van Veen geen nevenfuncties.

De RvT voert het toezicht uit op het CvB en hanteert daarbij het document "Toezichtska-

der". De bevoegdheden van de RvT en het CvB zij'n vastgelegd in stichtingsstatuten en
het "Reglement Raad van Toezlcht" van de organisatie. In deel II van het voorliggende
document rapporteert de RvT haar bevindingen over 2021.

Als lid van de PO Raad hebben de RvT en het CvB van Invitare zich geconformeerd aan
de "Code Goed Bestuur" die in 2020 door de ledenraad is vastgesteld. Het CvB en de RvT
handelden in 2021, in overeenstemming met deze code.

De zes gemeenteraden van de gemeenten waar onze scholen zijn gevestigd, hebben met
het verzelfstandlgen van het openbaar onderwijs de verantwoordelijkheid voor het volle-
dige reilen en zeilen van scholen neergelegd bij het schoolbestuur. In het kader van arti-
kel 48 van de Wet op het Prlmair Onderwijs (WPO) hebben de raden nog wel een toe-
zichthoudende taak waar het gaat om de openbare identiteit van de scholen en de finan-
ciele gezondheid van de stichting, Deze gemeentelijke verantwoordelljkheid wordt vorm-

gegeven in het Overlegorgaan Toezicht Openbaar Onderwijs (OOTOO). Tweemaal per
jaar komen de wethouders en het schoolbestuur samen in dit OOTOO. Met name worden
dan de begroting en de jaarrekening van de stichting besproken. In junl 2021en in de-
cember 2021 is het OOTOO bijeengeweest.

3. Onderwiis

3.1 Leerlingaantallen

De Inkomsten van de Invitarescholen worden grotendeels bepaald door het aantal leer-
lingen die de scholen ingeschreven hebben. Om beleldsrijk en verantwoord te kunnen
werken is het noodzakelljk datjaarlijks een leerlingprognose wordt opgesteld. Daarbij is
de relatie tussen de formatie en het aantal leerlingen belangrijk. Blj het opstellen van de

prognose houden de scholen rekening met de demografische ontwikkelingen in de regio,
het marktaandeel en de ervarlng waar het gaat om de specifieke situatie van de school.

In de begroting 2022 (vastgesteld 10 januari jl.) zijn de volgende tabellen opgenomen,
Tabel 2 betreft het gerealiseerde aantal leerlingen van 2017 tot en met 2021. Tabel 3 be-
treft het marktaandeel van onze scholen in de regio en tabel 4 betreft de geprognoti-
seerde leerlingenaantallen voorde komende vierjaren.
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Tsbel 2: Gerealiseerd leerlingenaantal 2017 - 2021

N.B. Het Is belangrijk om In deze tabel ook de totale leerlingenaantallen zonder het S60 weer te geven. De SBO-bekostlglng is namelijk anders dan
die van het BAO. Bovendlen stromen de SBO-teerllngen 1n op basls van een toelaatbaarheldsverklaring.

In de begroting 2021 hadden wij een leerlingaantal van 1577 voorzien exclusief SBO de
Wingerd en 1683 inclusief ons SBO. Als we de prognose vergelljken met de reallteit per 1
oktober 2021 kunnen we stellen dat we 19 leerlingen negatiever zijn uitgekomen. Dit
verschll wordt vooral veroorzaakt doordat de Nienekes en 't Startblok minder leerlingen

^ hebben dan voorspelj^ De daling is het resultaat van het aantal verhuizingen en verwij-
zingen. 't Startblok merkt dat de revitallsering van de wijk De Valuwe heeft geresulteerd
in een lager woningvolume. Wel verwachten we nog een positief effect van de nog te rea-
liseren bouw in de wijk en in Katwijk. Daarnaast hebben wij het leerlingenaantal van de
Nienekes te positief ingeschat en hebben wij onvoldoende rekenlng gehouden met het
vertrek van een grote groep 8. Positief daarentegen is het feit dat De Bonckert voor het
tweede jaar op rij meer leerlingen heeft dan voorspeld en dat de voorspelde krimp in Mill
nog steeds niet doorzet bij de Kameleon.

Net als voorgaande jaren concluderen wij dat gesteld kan worden dat de groei/dallng van
het totale leerlingenaantal een grillig beeld laat zien. Het is daarpm van belang om de
aantallen ook te bekijken vanuit het marktaandeel van een school ofvan alle openbare
scholen in een bepaalde kern om te kunnen beoordelen hoe wij het doen. Als er sprake Is
van een redelijk behoud van het marktaandeel, wordt de groei of daling van het leerlin-

genaantal in de totale kern ook in relatieve zin herkend in de feitelijke leerllngenaantal-
len.

Het deelnamepercentage van het openbaar primair onderwijs op landelijk niveau was op
basis van gegevens van VOS/ABB op 1 oktober 2019 29,3%. Als we ons marktaandeel
vergelijken met de landelijke deelnamegegevens kunnen we - net als voorgaande Jaren -

concluderen dat Invitare het over de gehele linie goed doet.

VANRE
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S80 de Wingerd 91 102 104 101 118

Hartenaas 172 169 160 154 146
HarleMJn 131 131 141 139 141

Elckerlyc 278 290 290 265 258

Bonckert 171 152 137 138 141

De NIenekes 229 244 246 255 234
't Startblok 328 324 305 302 283

Kilmop 191 186 181 173 174

Kameteon 184 189 179 183 181

j'Totaal Invttare 1775 1788 1743 1703 1676
'Totaal

excl. DeWhigerd :^<!/-.y^,^M»yy^^; ;^gs^ftyBW:,,168(; i.-.^K.slSSS. :w---:^lS - ,,,#.^!.siSis M.sofafisa.1
Effectieve groel/dallng BAO
Excl.De Wlngerd -78 1 .46 -31 -50



Tabel 3; marktaandeelopenbBaronderwijs

Hartenass 24,23% | 24,60% 1 24,06% 1 23,91% 1 23,3; 1 In Grave

Eenzelfde conclusie kunnen we trekken ten aanzien van de lokale positie van de scholen.
De percentages fluctueren per school enigszins maar zijn redelijk stabiel te noemen.

Tabel 4; Prognose zoals opgesteld In oktober 2021 t.b.v. <te begfotlng 2022

N.B. Het is belangrijk om In deze tabel ook de totale leerlingenaantallen zonder het SBO weer te geven. De SBO-bekostiging Is namelljk anders dan
die van het BAO. Bovendien stromen de SBO-leerlingen In op basis van een taelaatbaarheldsverklaring.

De bovenstaande tabel betreft de prognoses voor de komendejaren zoals opgenomen in
de begroting 2022. Verder wordt in paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan de relatie tussen
de leerllngenaantallen en de formatie.

3.2 Samenwerkingsverbanden (SWV-en)
In verband met de invoering van Passend Onderwijs per augustus 2014, is Invltare actief
in twee samenwerkingsverbanden, De Brabantse scholen vormen onderdeel van Samen-
werkingsverband Stromenland (nummer: 2507). De Limburgse scholen vormen onder-
deel van Samenwerkingsverband Noord Limburg (nummer: 3101). Stromenland kent een
RvT, een directeur-bestuurder en een ledenraad. Het samenwerkingsverband is in vijf
sub-regio's onderverdeeld. Land van Cuijk is een van deze sub-regio's die wordt aange-
stuurd door een platform waarin vertegenwoordigers van elk betrokken bestuur zitting

ter idinUuauj,-^7 / ">
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Etckerlyc 37,37% 40.33K 41.57% 39,91% 40,12 in Gennep

Bonckert 20,09»i 18,42% 16.91% 16,97% 17,34 in Boxmeer

Harlekljn 8,66% 8,59% 9.34% 9.27% 9,55

DeNlenekes 15,14% 16,00% 16,30* 17,00% 15,96

't Slartblok 21,88% 21,25% 20,15% 20,13% 19,30

Totaal 45.67% 45,84% 45,73% 46,40% 44,82 in Cuijk

Kllmop 47.51% 46,73% 46,74% /)5,91% 45,43 In NieuwBergen

Kameleon 36,95% 37,50% 38,41K 41,97% 40,49 inMill

Totaal Invitare 35,76% 36,17% 36,11% 36,29% 35,56

SBO de Wingerd 118 124 120 115 112 108

Hartenaas 146 147 152 149 146 146

Harlekijn 141 146 150 150 150 150

Elckerlyc 258 262 257 257 254 253

Bonckert 141 141 144 146 155 152

De Nienekes 234 248 255 25; 250 248
'tStartblok

283 287 300 297 305 305

Klimop 174 179 178 372 165 165

Kameleon 181 186 200 202 205 205

Totaal Invitare 1676 1720 1756 1740 1742 1732

Totaal excl. De Wingerd 1558 1596 1636 1625 1630 1624



hebben. Het platform is beter bekend onder de naam PLATO. SWV Noord-Limburg Is een
stichtlng met een directeur-bestuurder en een algemeen bestuur. Elk deelnemend
schoolbestuur heeft een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Het samenwer-
kingsverband kent drie sub-reglo's. Onze scholen llggen in de regio Mook Middelaar, Gen-
nep, Bergen. De dagelijkse aansturing van de sub-regio vindt plaats door een bestuurs-
commissie bestaande uit de CvB-voorzitters van Lijn83 en Invitare.

Voor beide sub-regio's van de twee SWV-en waarin wij participeren, geldt dat er sprake
is van een hoge mate van eigen inhoudelljke invulling van de beleldsagenda. In beide re-

gio's is er ook sprake van een hoge mate van vrijheid van de inzet van de beschikbare
middelen. De bestedingen op sub-regionaal niveau bestonden voor 2021 uit:

• Kosten sub-regio/platform;
• Bedrag per school voor inzet van IB-ers (alleen nog voor Noord-Limburg);
• Bedrag per leerllng per school voor Instandhouding van baslsniveau (voor beide re-

gio's het laatstejaar);
• Kosten arrangementen (waaronder bijvoorbeeld ook de HB-klassen (in Brabant) en de

inzet van de ambulant begeleiders van de SO-scholen).

De ontvangen mlddelen worden een op een door Invitare op schoolniveau ingezet. In-
middels is het duidelijk dat de begroting van SWV Stromenland nog steeds fors onder
druk staat door toenemende verwijzingen naar SBO en SO. Een en ander betekent dat er
via Plato voor 2022 geen middelen meer beschikbaar zijn voor IB-ers en de Instandhou-
ding van het basisniveau. Verder is afgesproken dat vanaf augustus 21 de schoolbestu-
ren de helft van de arrangementen betalen. Voor onze scholen in Limburg vervallen deze
middelen ook per 2022. In overleg met alle scholen is in deze sub-regio medio vorig jaar
de werkstructuur aangepast en zijn een orthopedagoog en psycholoog aangetrokken ter
ondersteuning van alle scholen. Nu na een aantal maanden blijken de scholen tevreden
met deze inzet, Een en ander betekende een verschuiving in de beschikbare middelen die
door Lijn83 worden beheerd.

3.3 Onderwijsprestaties

3.3.1 Onderwijsinspectle
Vanwege de Covid-19 pandemie staat de werkagenda van de inspectie onder druk. Lan-
delijk gezien zijn veel bezoeken niet doorgegaan of afgeslankt en op digitale wijze uitge-
voerd. In het kalenderjaar zijn er de volgende contacten met de onderwijsinspectie ge-
weest:

• 10-11-21: kennismaklngsgesprek met de nieuwe inspectie;
• Najaar 2021: deelname steekproefsgewijs onderzoek naar subsidie Nieuwkomers bij

Kameleon en Bonckert;
• Najaar 2021: deelname steekproefsgewljs stelselonderzoek basisvaardigheden bij Elc-

kerlyc en De Nienekes.

3.3.2. Opbrengsten
Sinds 2015 zijn alle scholen verplicht om een elndtoets afte nemen. In tabel 5 staan de
resultaten weergegeven per school voor drie schooljaren op basls van het gewogen ge-
mlddelden. Omdat er in 2019/20 geen eindtoets is afgenomen, zijn voor dat jaar geen
data opgenomen.
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Het toetslngskader Is recent aangepast. Hiernavolgend een toelichting en een nieuw
overzicht dat wij voortaan In het bestuursverslag zullen opnemen. Daarblj zal volgend
verslagjaar tabel 5 komen te vervallen

Tabe! 5: Score elndtoets

De onderwljsinspectie gaat het oordeel over de basisvaardigheden baseren op de refe-
rentleniveaus voor taal en rekenen. Daarblj onderscheiden ze twee indicatoren, waarin ze
de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samennemen:

• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele
nlveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het
einde van de basisschool moeten beheersen.

• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau
(streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven
moet zljn dat zoveel mogelijk leerlingen dit nlveau beheersen.

Om een stabiel beeld te krijgen, kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie
jaar samen. De resultaten van alle leerlingen (exclusief de leeriingen die voldoen aan de
ontheffingsgronden om deel te nemen aan de eindtoets) tellen mee. Afhankelijk van de
leerlingenpopulatie van een school llgt de lat (signaleringswaarde) voor het aantal leer-
llngen dat 1S/2F haalt hoger of lager. Voor het oordeel "Voldoende" moeten beide indlca-
toren boven de signaleringswaarden liggen. De inspectie houdt dus rekening met de leer-
lingpopulatie door te kijken naar de schoolweging. In tabel 6 de stand van zaken met be-
trekking tot de referentiewaarden.
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Tabel 6a: etndtoets op basls van referentlewaarden (2020/21 Referentle scores)

Tabel 6b: eindtoets op basis van refercntlewaarden [Referentle scores over 3 jaar)

Groen= boven het landelijk gewogen gemlddelde; oranje = tussen slgnaalwaarde en landelijk gewogen schoolgemiddelde; rood "Onder signaal-
waarrfe (dit is de ondergrens) van het gewogen gemlddelde.

Vanwege de tegenvallende resultaten blj de Elckerlyc zijn er verbeterafspraken gemaakt
en zijn er vanaf augustus 2021 de nodlge acties ingezet.

Vanzelfsprekend zijn de tussentijdse toetsen belangrijker dan de eindtoets, omdat de
leerkrachten aan de hand hlervan kunnen bepalen of er actie nodig is op groepsniveau
dan wel op individueel niveau. In dit kader is het van belang om te melden dat de scho-
len elk jaar een analyse maken van de tussenopbrengsten ten behoeve van het schoolbe-
stuur. Deze analyse is in 2021 uitgebreid met een NPO-paragraaf, Hiermee is de zelf-
scanfunctie in het kadervan de NPO-subsidie gerealiseerd.

Voor wat betreft het SBO melden wij dat alleen SBO-leerlingen de eindtoets doen als zlj
een reele kans van slagen maken op een advles VMBO-g/t of hoger. Toch is besloten dat
met Ingang van schooljaar 2017/18 alle schoolverlaters mee gaan doen met de eindtoets
van Route 8 waarbij er alleen nog een uitzondering gemaakt wordt voor een Individuele
leerling met extreem lage mogelijkheden. Gemeld kan worden dat voor de vler opeenvol-

gende schooljaren (2017/18 t/m 2020/21) de school rulm voldoet aan de eisen zoals die

gesteld worden door de Inspectie van het Onderwijs in hun notitle "Voorlopige normering
opbrengsten speciaal basisonderwijs". Net als de basisscholen Is in 2019/20 geen eind-
toets afgenomen.

De onderwijsresultaten hebben vanzelfsprekend ook te maken met de zorgzwaarte van
een school. Een indicatie van de zorgzwaarte is niet zozeer de leerlingenweging maar
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; Sc.hpplwegirig %school mln-
sterns 1F

%school '-^

1S/2F

'SSt

% landelljk

gemid. 1F
% landelijk

gemld. 1S/2F
Signaal-
waarde
Ondergrens
1F

Slgnaal-
waarde on-
dergrens
IS/2F

Hartenaas 28,12 97,9 60,4 96,6 62 85 50,6
Harlekijn 29,25 93,8 66,7 96,3 60,3 85 49
Nienekes 29,18 97,2 75,9 96,3 60,3 85 49
Elckerlyc 28,55 92,2 9G,6 62 85 50,6
Kameleon 31,69 98,6 ^^w- 95,5 _57,1_ 85 45,5
Bonckert 32,18 95,7 75,4 95,4 55,5 85 43,5
Klimop 32,15 92,8 65,2 95,4 55,5 85 43,5
Startblok 34,05 95,3 48,1 . 94,2 50,4 85 39,5

S".^M. Schoolweging %schoolm!n-
sterns 1F

55£chool ^1:
1S/2F

% landelijk

gemid. 1F
% landelijk

gemld. 1S/2F
Signaal-
waarde
Ondergrens
1F

Stgnaal-
waardeon-
dergrens
1S/2F

Hartenaas 27,56 96,3 61,1 96,7 63,3 85 52,1
Harlekijn 29,61 97,8 72,1 96,3 62,1 85 49
Nienekes 28,87 96,3 69,3 96,6 63,3 85 50,6
Elckerlyc 28,34 95 96,6 63,3 85 50,6
Kameleon 31,86 97,8 74,9 95,5 58,6 85 45,5
Bonckert 32,42 96,9 82,2 95,4 57,9 85 43,5
Klimop 32,1 96,5 57,1 95,4 57,9 85 43,5
Startblok 34,12 95,7 49,9 94,2 53,8 85 39,5



veel meer het aantal handelingsplannen, OPP's (Ontwikkelingsperspectieven) arrange-
menten en SBO/SO-verwijzingen van een school. In het kader van dit Bestuursverslag
worden ten aanzien van de zorgzwaarte geen spedfieke schoolgegevens gepresenteerd
omdat deze mogelijk herleidbaar zijn naar leerlingen.

Tabel 7: aantal arrangementen en verwljzlngen door platForm

Bij preventfeve zorg wordt kortdurende hulp geboden door de netwerkondersteuner.
Indlvlduele arrangementen worden door de commissie toegewezen, hebben langere looptijd met vaak externe indivfduete onifersteuning.

In bovenstaande tabel zijn gegevens gepresenteerd over ons aandeel bij' de twee samen-
werkingsverbanden waarmee wij samenwerken. Vooralsnog kunnen we melden dat wij
naartevredenheid gebruik maken van de mogelijkheden om een arrangement toegewe-
zen te krijgen.

3,3.3. Posltle van onze leerlingen in het VO
Minstens zo belangrijk als de eindscore van groep 8, is de vraag of de leerlingen succes-
vol zijn In het vervolgonderwlj's. De keuze voor het vervolgonderwijs is deels het resul-
taat van een goed schooladvies en het gevolg van hoe een leerllng op een VO-school ge-
dijt. De resultaten van het Natlonaal Cohort Onderzoek worden door het CvBjaarlijks be-
sproken met de directies. Onderstaand een tabel die hierbij interessant is:

Tabel 8: Uitstroom naar VO weergeven over vijfjaar voor geheel Invttare (excl. SBO de Wingerd)

3.4 Innovatieprojecten
Invitare heeft ten behoeve van de scholen middelen beschikbaar gesteld vanuit de be-
stemmlngsreserve Innovatie. Alle scholen hebben in 2017/18 een projectplan opgesteld
waarbij er een duidelijk verbindlng Is gelegd naar het reallseren van een goed nlveau van
de basisvakken en/of het realiseren van een gepersonaliseerd aanbod van het onderwijs
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daar waar het gewenst en realiseerbaar is. De kosten die vanuit de bestemmingsreserve
betaald worden zijn opleidings- en tralningskosten, vervangingskosten, Onderstaand een
overzicht van de bestemmlngsreserve. Hierblj moet worden aangetekend dat de ge-
noemde kosten een duidelijke relatie hebben met de overige schollngskosten. Omdat de
besteding van het reguliere schollngsbudget wat achterbleef (omdat een team nou een-
maal een beperkt aantal trainlngen aankan) Is besloten om boekhoudkundig eerst het
schollngsbudget op te maken en pas daarna kosten te boeken op de bestemmingsre-
serve.

Tabel 9; bestedingen bestemmingsreserve Innovstle

Corona heeft een streep gezet door de verschlllende tralningen, Een en ander betekent
dat de bestemmingsreserve aan het einde van schooljaar 2020/21 niet volledig besteed
is. In het kader van het nieuwe strategieplan wordt dit restant aangevuld naar k€300
voor de komende jaren.

3.5 Onderwijsachterstandsmiddelen

Op basis van de schoolweging ontvangen verschillende scholen meer geld per leerling.
Deze middelen worden verwerkt in de formatieve toewijzing en dus ingezet op personele
mlddelen van betreffende scholen. Voor 2021/22 ging het om een bedrag van €440.280.

3.6 Coronasubsidies

In het kader van corona hebben wij verschillende subsidies ontvangen te weten:

a) Capaciteitensubsidie
Wlj hebben in 2020 £241.400 ontvangen en op ca €4.000 na het bedrag besteed.

b) Handen in de klas eerste tranche
Vanult twee penvoerders te weten Optimus voor Land van Cuijk en Condor voor
Noord-Limburg hebben wij in 2020 respectievelijk €89,592 en €33.131 ontvangen.
Voor Land van Cuijk hebben wij om 2021 het gehele bedrag uitgegeven (met een
overschrijding van €2.005) en voor Noord-Limburg hebben wij €24.178 besteed.
Voor de scholen in Noord-Limburg blijf €8.953 over beschikbaar voor extra hulp aan
leerllngen die meer nodig hebben.

c) l-1anden in de klas tweede tranche
Vanuit wederom twee penvoerders te weten Optimus voor Land van Cuijk en Condor
voor Noord-Limburg hebben wij in 2021 respectlevelijk €91.512 en €33.840 ontvan-

gen. Deze bedragen zijn volledig uitgegeven.

d) NPO-subsldie eerste jaar
Voor schooljaar 2021/22 hebben wij in totaal €1.421.489 ontvangen. In de eerste
vijf maanden van het schooljaar hebben wij €265.000 besteed. Het geld is uitgege-
ven aan menskracht (zowel leerkrachten als onderwijsassistenten), training/opleidlng
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en In beperkte mate materialen. Er zljn geen middelen besteed aan PNIL (personen
niet in loondienst). De MR-en hebben allemaal ingestemd met de bestedjngsplannen.
Voorafgaande aan de planvorming met betrekking tot de besteding, moesten de
scholen - in overeenstemming met de regels vanuit OC&W - een schoolscan uitvoe-
ren. Omdat onze scholen al een aantaljaren aan het einde van een schooljaar een
kwaliteitsrapportage opmaken ten behoeve van overleg met het CvB, is besloten deze
rapportage - aangevuld met een paar extra vragen - te beschouwen als de school-
scan. De constateringen en voorgenomen bestedingen zijn besproken met de MR-en.
Over het geheel genomen is het volgende uit de analyses naar voren gekomen:
o Er 2ijn na de eerst lockdown de nodlge interventies gepleegd. Ook is het afstands-

onderwijs tijdens de twee lockdown aangepast. De tweede lockdown heeft daar-
door minder effect gehad dan de eerste;

o De interventies zijn na eerste lockdown in overgrote deel van de gevallen posltief
uitgevallen;

o Wat scholen nu in de zomer 2020 zagen, lag veelal in lijn met de ontwikkelpunten
die al in het schoolplan waren opgenomen;

o Achterstanden bleven beperkt en betroffen relatiefweinig kinderen;
o Erwas een verband tussen achterstand en de soclaaleconomische achtergrond;
o Het ging vaker om NT2 leerlingen;
o Soms ging het om een klas waar heel veel invallers zijn geweest;
o Inhoudelljk werd genoemd (wisselend per school):

• Woordenschat;
• Begrljpend luisteren;
• Begrijpend lezen;
• Automatiseren en memoriseren (o.a. bij rekenen en soms spellen);
• Welbevlnden, motivatle en werkhouding (deels veroorzaakt door de conti-

nuerende bubbels);
• Executieve functies.

Vervolgens moesten - in overeenstemming met de regels van OC&W - de bestedingen

gerelateerd worden aan de Menukaart. De hoofdonderwerpen van de menukaart zijn:
• Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bi] groepen leerlingen

kennls en vaardigheden bij te spijkeren
• Effectievere Inzet van onderwijs om kennis en vaardlgheden bij te spijkeren
• Sociaal-emotionele en fysleke ontwikkeling van leerlingen
• Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
• (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
• Faciliteiten en randvoorwaarden

Alle scholen hebben in meer of mindere mate ingezet op al deze hoofdonderwerpen.
Het is te vroeg om nu al een uitspraak te doen over de effecten van de inzet van de
NPO-middelen. Behalve dat de wisselende samenstelling van de klassen en de wlsse-
lende samenstelling van de personele bezetting als gevolg van corona de uitvoering
van het programma fors onder druk hebben gezet;

e) Schoolkracht subsidie
Voor de Harlekljn en de Elckerlyc hebben we respectievelijk €29.476 en €16.200
ontvangen. Dit bedrag wort in de loop van schooljaar 2021/22 uitgegeven.

f) Subsldie Arbeidsmarkttoelage
Wij hebben €158.711 ontvangen waarmee wij gedurende twaalf maanden voor het

personeel van 't Startblok een arbeldsmarkttoelage kunnen realiseren. De bedragen
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ontvangen wij maandelijks en geven wij maandelijks uit. Voor de eerste vijf maanden
van schooljaar 2021/22 wordt de toelage met terugwerkende kracht uitgegeven in ja-
nuari 2022. In december 2021 heeft er overleg plaatsgevonden met de personeelsge-
ledlng van de MR van 't Startblok en Is ingestemd met het voorstel van het CvB.

3.7 Prestatiebox
Per 1 juli 2021 is de Prestatiebox gestopt. De middelen worden de komende jaren onder-

gebracht in de lumpsum en zijn daardoor niet meer zichtbaar. In 2021 hebben wij vanuit
de Prestatiebox een totaal van €225.086 ontvangen. Logischerwijze Is dlt minder dan
verwacht omdat het dus slechts zeven maanden betreft.

3.8 Kwaliteitszorg
In 2019 Is het beleidsdocument "Kwallteltszorg: de leerkracht als schakel in de onder-
wijsketen 4-12 jaar" vastgesteld, Uitgangspunt in dit beleidsdocument is de PDCA-cyclus.
Op bovenschools niveau houdt de PDCA-cyclus in dat er gewerkt wordt met een strate-

gieplan, een jaarplan/-planning, een sociaal jaarverslag en een jaarrapportage. Op finan-
cieel gebled wordt gewerkt met een (meerjaren) begroting, periodieke rapportages en
een jaarrekening. Op schoolnlveau wordt er gewerkt met een schoolplan, een jaarplan/-
plannlng en een jaarevaluatie. Waar nodig zljn er op de scholen projectplannen en/of
verbeterplannen.

Naast de hierboven genoemde instrumentcn wordt op bestuurlijk niveau gewerkt met
een toezichtkader. Op bovenschools niveau wordt er verder gewerkt met vierjaariijkse
tevredenheidsenquetes voor ouders, medewerkers en leerlingen. Deze zijn in 2020 ultge-
voerd.

Tot slot kan gemeld worden dat in 2017 afspraken zijn gemaakt over de interne school-
rapportage betreffende leeropbrengsten ten behoeve van het CvB. Deze worden Jaarlijks
besproken tussen CvB en de schooldirecties.

3.9 Toelatingsbeleid
Zoals in het openbaar onderwijs hoort, zijn alle kinderen welkom bij de scholen van Invi-
tare in overeenstemming met ons motto "Invitare nodlgt ult...". Daar waar blj aanname
van leerlingen twijfel is ofwij kunnen voldoen aan de ondersteuningsvraag, onderzoeken
de scholen zorgvuldig de mogelijkheden. In dit llcht beschikken wij over beleid rond aan-
name, schorsen dan wel verwijderen van leerlingen.
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3.10 Klachten
In elke (onderwijs)organisatie is er sprake van frictie. Mensen kunnen van mening ver-
schillen, ze kunnen ulteenlopende verwachtingen hebben en soms loopt de communicatie
stroef. Echter, zolang men met elkaar In gesprek is en blljft, en er bereidheid is om daad-
werkelijk naar elkaar te luisteren, komt men er meestal samen wel uit. Soms is er hulp
nodig van de contactpersonen, de vertrouwenspersoon, de integriteitspersoon of ande-
ren.

De klachtenregellng is vooral bedoeld voor situaties waar ouders en de schooldan wel
schoolbestuur er ntet uitkomen. In 2021 is er een formele klacht ingediend op bestuurs-
nlveau (naar tevredenheid van klager afgehandeld) en geen bij de landelijke klachten-
commlssie.

In het kader van de klokkenluidersregeling zijn er geen meldingen ontvangen.

4. Personeel

4.1 Salarisontwikkeling en Arbeidsmarkt

In het najaar Is in het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao afgesproken dat een
salarisverhoglng van 2,25% wordt doorgevoerd. In november 2021 is dit per terugwer-
kende kracht voor het gehele kalenderjaar gerealiseerd. Voorts is in december 2021 de
eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.

Al enige tlj'd wordt op landelijk en regionaal niveau met zorg gekeken naar de arbeids-
marktontwikkelingen van het primair onderwijs. Gelukkig zijn wij schooljaar 2021/22 ge-
start zonder openstaande vacatures. In de eerste vijf maanden van het schooljaar bleek
wel dat de extra landelljke subsidies de druk op de arbeidsmarkt verhoogd. Het wordt
steeds moeilijker op vervangers te vinden. Dit probleem is niet bestuur gebonden,

Invitare heeft een bestemmingsreserve Arbeidsmarkt die wij inzetten om knelpunten als

gevolg van de overspannen arbeldsmarkt op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
overbrugging van twee contracten die niet op elkaar aansluiten om betreffende mede-
werker te behouden voor onze organisatie. De stand van de beschikbaar gesteld k€300
is als volgt:

Tabel 10: Uitgave bestemmingsreserve Arbeidsmarkt

In overeenstemming met het nieuwe Strategieplan wordt het de bestemmingsreserve op-

gehoogd naar k€200.
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4.2 Formatle
De formatie van een bepaald schooljaar wordt tijdens de begrotingscyclus steeds in j'anu-
ari voorafgaande aan dat schooljaar vastgesteld op basis van t = 0. Vervolgens wordt
aan de hand van de meest recente gegevens in mei bekeken of de formatie reeel is. In
onderstaande tabel zljn het aantal fte weergegeven naar functiecategorie.

Tabel 11: Ffee naar functiecategorie per 1 oktober2021 (realisatie en prognose)

1. Is gedurende 2021 lager vanwege uitleen dlrecteur aan stichting leerkracht gedurende 66n jaar

Het dalend aantal kinderen in combinatie met afname van het aantal gewichtsleerlingen
en afnemende inkomsten vanuit het SWV zorgt voor een afname van het budget dat voor

personeel ingezet kan worden. Daarentegen was er sprake van beschikbare werkdruk-
middelen (zie paragraaf4.5), extra landelijke subsidies in het kader van Corona en eigen
middelen vanuit de Bestemmingsreserve arbeidsmarkt (het ging hler om €96.712). Op
verschillende scholen deden zich in 2021 knelpunten voor om de organisatie van het on-
derwijs op de school rond te krijgen. Om deze knelpunten op te lossen is er voor school-

jaar 2021/22 een bedrag van £67.624 extra voor inzet van personeel vrijgemaakt.

4.3 Risicodragerschap

Ziektewet
Het UWV is het uitvoerlngsorgaan voor medewerkers die ziek ult dlenst gaan. De kosten
voor deze medewerkers worden verhaald op de laatste werkgever terwijl er veelal geen
contact meer is tussen de werkgever en voormalig werknemer. Omdat het UWV de voor-
malig werknemers onvoldoende in het herstelproces begeleidt, Is Human Capital Alert
door ons ingeschakeld om dit namens ons te doen. In 2021 heeft Human Capital Alert

geen medewerker begeleid.

Risico vervanging bij verzulm
Invitare heeft het rislco voor vervanglng wegens ziekte en schorsing nog steeds afgedekt
via het Vervangingsfonds (Vf). Vanwege de toename van het verzuim door preventieve
ziekmeldingen en ziekmeldingen vanwege Covid-19 hebben wij een groter beroep moe-
ten doen op het Vf. In 2021 Is wederom besloten om het eigen rlslco ten aanzlen van
verzuim nog niet te regelen.

4.4 Kengetallen personeel
Voor 2021 wordt wederom een Sociaal Jaarverslag opgesteld. Ook voor 2021 wordt een-
zelfde verslag gemaakt dat parallel aan het Bestuursverslag met de RvT en de GMR
wordt besproken. De volgende samenvattende kengetallen zijn relevant voor dit verslag.

In vergelijking met de landelijke cijfers doet Invitare het redelijk waar het gaat om het
verzuimpercentage. De verzuimfrequentie en de verzuimlengte is vergelijkbaar met de
landelijke cijfers. l-1et is belangrljk om te constateren dat wlj op de hoogte zijn van de
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verzuimredenen. Deze blijken grotendeels niet beinvloedbaar. Daarom zijn wij van me-
ning dat het verzuimbeleid adequaat en zorgvuldig wordt ultgevoerd.

Tabel 12: kengetallen personeel

De verzuimcljfers zien er goed uit. Zeker als we de hectiek van betreffende jaar meewe-

gen. In bovenstaande tabel is het volgende niet meegenomen: de medewerkers die pre-
ventief verlof hebben opgenomen omdat ze corona-klachten hadden en/of onder de risi-
cogroep vallen en/of preventief niet mochten werken omdat ze In contact zijn geweest
met mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met corona.

4.5 Werkdrukmiddelen
Sinds schooljaar 2018/19 ontvangen de schoolbesturen werkdrukmiddelen van de rijks-
overheid. Zoals de naam al zegt zijn deze middelen bedoeld om de werkdruk op de scho-
len te verlichten. Per 2022 worden deze middelen opgenomen in de lumpsum en zijn ze
als zodanig nlet meer zichtbaar.

Het Is belangrijk om - net als vorig jaar - te melden dat het naief Is om te veronderstel-
len dat met een dermate laag bedrag het mogelijk is om de ervaren werkdruk bij elke
medewerker te verlichten. De scholen moesten dus prioriteren en hebben ingezet daar
waar de nood het hoogst Is. Het bedrag van €126.000 (voor de eerste vijf maanden van
schooljaar 2021/22) is volledig ingezet op personeel. Dit is de laatste keer dat wij rap-

porteren over de werkdrukmlddelen omdat vanaf 2022 de bedragen niet meer zichtbaar
opgaan in de lumpsum.

5. Samenwerkina in de reaio

Naast de deelname in de samenwerkingsverbanden met betrekking tot passend onder-
wljs, particlpeert Invitare In verschlllende samenwerklngsconstructies in de regio. Onder-
staand een opsomming:

a) Gemeenten: De scholen van Invitare staan in zes gemeenten. De gemeenten ver-
schillen onderling aanzienlijk In de wijze waarop binnen het sociale domein aandacht
is voorjeugd en onderwijs. Ook stellen nlet alle gemeenten middelen beschikbaar ter
bestrijding van onderwijsachterstanden, Positief is dat de gemeente Culjk subsidie
verstrekt ten behoeve van NT2, een schakelklas en een ouderkamer. De gemeente
Gennep en Bergen zijn actief op het gebied van VVE en stellen ook ten behoeve van
de scholen middelen beschikbaar. Daarnaast hebben de gemeenten Cuijk, Grave,
Boxmeer, Mlll, Gennep en Bergen combifunctionarissen beschlkbaar gesteld voor be-
wegingsonderwijs en/of cultuuronderwijs. Een positieve ontwikkeling die meldens-
waardig Is, is dat in Land van Cuijk een REA is gerealiseerd met concrete projecten
als resultaat. Per 1 januari 2022 is de Gemeente Land van Cuijk een feit en heeftIn-
vitare scholen in nog maar drie gemeenten;
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Gemiddelde 45,57 ]aar(2020) 44,42 jaar (1-10-2021)
Verzuimpercentage BAO 5,7% (2019)

SBAO 6,7% (2019)
Totaal Invitare 6,57%

Verzuimfrequentie BAO 1,0 (2019)
SBAO 1,2 (2019)

Totaal Invitare 1,11

Verzulmlengte BAO 21 dagen (2019)
SBAO 22 dagen (2019)

Totaal Invitare 18,18 dagen

Instroom n.v.t. 8
Uitstroom n.v.t. 14
Doorstroom n.v.t. 6



b) JPO: IPO stond voor de samenwerking tussen de drie schoolbesturen Invitare, Peel-
raam en Optlmus. Inmiddels zijn Peelraam en Optlmus In 2021 gefuseerd. Het reali-
seren van peergroepen voor hoogbegaafde leerlingen, onderwijskundige ondersteu-
ning voorTechnopromo en het organiseren van een pre-master en een masteroplei-
ding Educatlonal Needs zijn concrete onderwerpen diejaarlijks worden opgepakt;

c) Stichtlng Doejemee en bureau Negen: Doejemee heeft tot doel de samenwerking
tussen scholen, gemeente en organlsaties die zich bezighouden met cultuur te bevor-
deren. De samenwerking is vooral zichtbaar in Mill en Boxmeer. De gemeenten Gen-
nep, Bergen en Cuij'k hebben de inzet van de comblfunctlonarissen neergelegd bij Bu-
reau Negen.

d) CPV Ingenlum: Dertien besturen werken samen in de centrale invallerspool Inge-
nium. De afspraken ten aanzlen van het aantal VIP-ers (vaste Invalpool): Invitare
stelt gemiddeld 6,5 fte beschikbaar. CPV Ingenium werkt voor gemene rekenlng en
de penvoerder Is Optlmus;

e) Mosagroep: De Mosagroep verzorgt voor tien samenwerkende schoolbesturen de fl-
nanciele en de personeelsadministratie. Een administratieve medewerker van Invitare
Is werkzaam bij de Mosagroep. De Mosagroep werkt voor gemene rekening en de

penvoerder is Optimus;
f) JPOS: In 2018 besloten vier partners (inmiddels drie partners vanwege de fusle tus-

sen Peelraam en Optimus) om de samenwerking voort te zetten met wat meer na-
druk op de technische ondersteuning richting de scholen. Het ICT-platform kreeg de
naam IPOS en werkt voor gemene rekening en de penvoerder is Optimus;

g) HAN Samen opleiden (voorheen bekend als Opleiden in de School): sinds 2016/17

participeert Invitare in deze samenwerkingsconstructie met alle schoolbesturen uit de
regio en de HAN PABO. Invitare ontvangt via een centrale penvoerder subsidie van
OC&W voor de inzet van twee schoolopleiders;

h) Jeelo: Jeelo is een communlty die tot doel heeft een elektronische leeromgeving te
realiseren en educatieve content te ontwikkelen met betrekking tot wereldorientatie,
rekenen en taal. Acht van de negen Invitarescholen zljn actief bezlg met Jeelo. Ver-
wachte inkomsten zijn opgenomen in de begroting en jaarrekenlng;

i) Stichting Cultuurpad: Deze organlsatie is in Noord-Limburg actief en heeft tot doel
cultuuronderwijs te stimuleren. Elckerlyc en de Klimop betalen contributie aan deze
stichting maar hebben in 2021 ook subsidie ten behoeve van cultuureducatie ontvan-

gen.

6. Huisvesting

6.1 Nieuwbouw
In 2021 heeft de Elckerlyc de tijdelijk huisvesting verlaten en samen met de andere part-
ners de nleuwbouw betrokken. De gemeente Gennep heeft als bouwheer opgetreden en
heeft het project kostenneutraal opgeleverd. De kosten die voor rekening van Invltare
komen zijn beperkt gebleven tot een investering voor schuifdeuren.

6.2 Voorziening Onderhoud en MOP
Jaarlijks wordt rond dejaarwisseling een omloop gedaan om na te gaan ofde In de MOP

geplande werkzaamheden daadwerkelljk noodzakelljk zijn. Soms worden werkzaamheden
naar voren geschoven en soms naar achteren. Zo zijn in 2021 de meeste werkzaamhe-
den volgens de MOP ultgevoerd.
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Voorts is hard gewerkt aan de implementatle van de componentenmethode. In de begro-
tlng 2022 is hierop ingegaan. De voorziening onderhoud zal perjaarwissellng 2021/22
aanzienlijk worden verhoogd.

6.3 Multifunctionele voorzieningen
Na de realisatie van de verschlllende nieuwbouwprojecten, zljn de meeste scholen van
Invitare gevestigd in een MFG (multifunctioneel gebouw). Onderstaand is weergegeven
wat de situatie per 31 december 2021 is:

De Bonckert lt Bolwerk Eigendom gemeente, ingebrulkgevingsovereenkomst tussen
schoolbestuur en gemeente, huurovereenkomst tussen gemeente
en overige partners. Beheer via beheerscommissie, penvoerder-
schap ligt bij Invitare. De betrokken schoolbesturen (m.u.v. de

gemeente namens de verhuurders) betalen jaarlijks mee aan het
opbouwen van een financiele buffer waarmee de MOP van het
complex kan worden bekostigd. Dit is zlchtbaar in de jaarreke-
ning onder"KorUopende schulden". De leegstand is onderwerp
van gesprek tussen de schoolbesturen en de gemeente.

Elckerlyc KEC Ganapja Eigendom gemeente, ingebruikgevingsovereenkomst tussen
schoolbestuur en gemeente, huurovereenkomst tussen gemeente
en overige partners. Beheer via beheerscommissie, penvoerder-
schap ligt bij Invitare. Op de valreep van het nieuwejaarzijn de
stukken gereed. Ondertekenlng za! plaatsvinden In 2022. Alle be-
trokken partners betalen Jaarlfjks mee aan het opbouwen van
een financiele buffer waarmee de MOP van het complex kan wor-
den bekostigd. Dit is zichtbaar In de jaarrekening onder"Kortlo-

pende schulden".

Harlekijn Kindcentrum de
Dassenburcht

Eigendom gemeente, ingebruikgevingsovereenkomst: tussen
schoolbestuur en gemeente, huurovereenkomst; tussen gemeente
en overige partners. Beheervia beheerscommissie, penvoerder-
schap ligt bij Invitare, Alle befcrokken partners betalen jaarlijks
mee aan het opbouwen van een financiele buffer waarmee de
MOP van hel: complex kan worden bekostigd. Dit is zichtbaar in
de jaarrekening onder "Kortlopende schulden",

Hartenaas Kindcentrum de
Graaff

Ejgendom gemeente, ingebruikgevingsovereenkomst tussen
schoolbestuur en gemeente, huurovereenkomst tussen gemeente
en overige partners. Beheer via beheerscommissie, penvoerder-
schap ligt bij Invitare. Alle betrokken partners betalen jaarlijks
mee aan het opbouwen van een financiete buffer waarmee de
MOP van het complex kgn worden bekostigd. Dit is zichtbaar in
de jaarrekening onder "Kortlopende schulden".

De Kameleon Kindcentrum Mill Eigendom gemeente, ingebruikgevingsovereenkomst tussen
schoolbesf:uLir en gemeente, huurovereenkomst tussen gemeente
en overige partners. Beheer via beheerscommissie, penvoerder-
schap ligt bij Invitare. Alle betrokken partners betalen jaarlijks
mee aan het opbouwen van een financieie buffer waarmee de
MOP van het: complex kan worden bekostigd. Dit is zichtbaar in
de jaarrekening onder"Kortlopende schulden".

De Kllmop Samensprong Eigendom en beheer via Destion (een woningbouwcooperafcie),
huurovereenkomst tussen scholen en wonjngbouwstichting. Via
de huur betalen wij mee aan de opbouw van een financiele buffer
bij Destion waarmee de MOP van het complex kan worden be-
kostigd. Een deel van de huur wordt door de gemeente gerestitu-
eerd.
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Vooralsnog Is de Voorziening Onderhoud dus beschikbaar voor de scholen die niet in een
MFG-constructie gehuisvest zijn, Voor de MFG's fungeert Invitare als penvoerder, met
uitzondering van het gebouw In Bergen, In het kader van het penvoerderschap betalen
de partnersjaarlijks een bedrag ten behoeve van hetgroot onderhoud. In onze admi-
nistratie is dit opgenomen als kortlopende schulden. Om meer inzage te geven onder-
staand een overzicht:

Tabel 13: Overzlcht financlele deelname partners groot onderhoud (stand 31-1-2021)

' Deze getden staan niet geadmlnlstreerd blnnen de gelden van Stlchting Invltare. Aan Stichting Optlmus zljn deze bedragen tfoorgegeven om dit te
doteren voor Kindcentrum Dassenburcht en Klndcentrum De Graaff.
2 Alle contracten zljn geharmonlseerd met ultzondering nog van het Bolwerk. We zijn in overleg met de gemeente om ook hler tot vergelijkbare aan-
pak te komen. ; . i

6.4 Duurzaamheid
In 2020 is een eerste aanzet gedaan om onze gebouwen kritisch te beschouwen op duur-
zaamheid, Ten aanzien van mogelijke investeringen wordt expllclet gekeken naar de te-
rugverdieneffecten. Als er geen duidelijk terugverdieneffect is, wordt conservatief met de
vanuit duurzaamheid gewenste en gevraagde investering omgegaan. Vanuit het rijk en
vanuit de gemeenten ontvangen wij jmmers geen extra middelen om onze gebouwen te
verduurzamen. In 2021 zijn er extra zonnepanelen geplaatst bij De Graaffen op de val-
reep van dejaarwisseling is besloten zonnepanelen te leggen op het schoolgebouw van 't

Starblok. Verder hopen wij dat de Gemeente Gennep op korte termijn een energiemana-

gementsysteem in Ganapja zal realiseren. Omdat het gebouw nlet is geaccepteerd voor
terug leverantie is dit systeem noodzakelijk om te kunnen profiteren van de zonne-ener-

gie.

7. Financien alaemeen
Onderdeel III van dit document is de feitelijkejaarrekening. Deze paragraaf 7 moet wor-
den gelezen met de jaarrekening in gedachte.

7.1 Inleiding (allocatie van middelen)
Vanuit het Rijk ontvangt het bestuur voor elke school ten behoeve van de personele inzet
het volgende:
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De Nlenekes Niet gepland Inpandige peuterspeefzaal en BSO betalen een bijdrage voor
kleln en groot onderhoud en exploitatie. De gemeente heeft een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld zodat nieuwbouw ter
hand genomen kan worden. Gemeente zal als bouwheer optre-
den.

't Startblok Niet gepland Inpandige peuterspeelzaal en BSO betalen een bijdrage voor
klein en groot onderhoud en exploitatie.

SBO de Wingerd Niet gepland Verhuur door de school aan verschfllende partners (Unik, Onder-
steuningsplatform Plato, Fysiotherapie, Logopedie, Punt Speci-
aal). De partners betalen een bijdrage voor klein onderhoud en
exploitatie.

Stafbureau Kontoorgebouw
Commenlus

Eigendom en beheer bij Optimus. Het stafbureau huurt (all-in)
kantoorrulmte.

iBff83''"'"*^

255.133 | 173,708 I 62.540
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542.837Klndcentrum Mill 51,456
Klndcentrum Dassenburcht 101.332 ' | 103.999 5.982 55.351 266.664

Klndcentrum De Graaff 79.911' 62.331 10.844 6.737 148.979
Klndcentrum 't Bolwerk 228.427 240.449 o 132.2472 601.123



« Materiele instandhouding: Op basis van het aantal leerlingen ontvangt het schoolbe-
stuur voor elke school een vergoeding materiele instandhouding. Dit budget is be-
doeld voor huisvestlng, leermiddelen, en dergelijke;

• Normatieve bekostiging: Bij de berekening van dit budget wordt in eerste instantie op
landelijk nlveau de gemiddelde personeelslast (GPL) bij een gewogen gemiddelde
leeftijd (GGL) van de functie "leerkracht 10" vastgesteld. In de bekostiging speelt de

gewogen gemlddelde leeftijd van leerkrachten een belangrijke rol. In het bedrag per
leerling zit een vaste component plus een component, die vermenigvuldigd wordt met
de GGL. Zo wordt rekenlng gehouden met het verschil in loonkosten tussen jonge en
oudere leerkrachten. In de berekening wordt verder rekening gehouden met het aan-
tal leerlingen in de onder-/bovenbouw, schoolgewicht en schoolgrootte. Voor een
leerling in de onderbouw ontvangt men een hogere vergoedlng dan voor een leerling
in de bovenbouw;

• Personeel en Arbeid (budget P&A): Bestedingsdoelen zijn onder andere: nascholing,
integraal personeelsbeleid, versterking management, Inzet OOP, onderwijsbegelei-
ding. In het kader van dlt budget, is afgesproken om een aantal zaken bovenschools
te regelen. De kosten die eigenlljk voor rekening van een Individuele school zouden
moeten komen, worden "gezamenlljk" gedragen. Denk hierbij onder andere aan:
• Jubileumgratiflcatle;
• Betaald ouderschapsverlof;
• Rechtspositionele kosten;
• Maar ook aan de kosten voor Arbozaken;
• Studiedagen etc.

De kosten van het stafbureau (personeel, huur, en dergelijke) worden ook voor een groot
deel bekostigd uit het budget P&A. In 2013 is het uitgangspunt geformuleerd dat de bij-
drage in de gezamenlijke kosten en de kosten voor het stafbureau volledig kostendek-
kend moeten zijn. Elk jaar worden de overdrachten van de scholen hierop aangepast.

Na afromlng van de kosten dle nodig zijn voor alle uitgaven die centraal worden betaald,
worden de resterende bedragen naar rato van het leerlingenaantal verdeeld over de
scholen.

Naast de hierboven genoemde inkomsten ontvangen we de volgende middelen die volle-
dig ten goede komen van de betreffende school:
» Subsidle studieverlof lerarenbeurs;
• Werkdrukmiddelen,

Naast de rljksinkomsten ontvangt Invitare nog andere subsidies die volledig ten goede
komen van de betreffende scholen. De belangrijkste zijn:

o Gemeentelijk onderwijskundig achterstandsbeleid (GOA;
o VVE vanuit gemeente;
o Passend Onderwijs.

7.2 Algemene toelichting
In het jaarverslag van voorgaande jaren is al aangegeven dat Invitare intensief bezig is
meer "in control" te komen dan de Jaren voorheen. Duidelij'k is het feit dat Invitare over
meer gegevens beschikt dan voorheen en het inzicht is gegroeid. Het inkrimpen van de
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formatie en het verder verlagen van de materiele kosten blij'ft noodzakelijk. Met de direc-
teuren is en wordt intensief en structureel overleg gevoerd om de kosten verder te kun-
nen beperken.

7.3 Afwijking Resultaat ten opzichte van Begroting 2021

De afwijking tussen het begrote en het werkelijke resultaat bedraagt per saldo €743.698

positief. In de analyse hlerna zal hierop nader worden ingegaan.

In onderstaande tabel zijn de personele baten en lasten naast elkaar gezet:

2021 Begrpot^021 Verschil
Baten
Rijksbijdragen personeel 10.908.359 9.569.330 1.339.029

Passend onderwiis 393.739 184.206 209.533

Detacheringen 376.816 206,943 169.873

Overige personels baten 79.023 56.982 22.041

Totaal personele baten 11.757.937 10.017.461 1.740.476

Netfco loonkosten (incluslef inleen) 10.361.392 9.571.049 790.343

Overige personele lasten 279.255 274.854 4.401
Overige instellingslasten personee! deel 242.125 o 242.125

Totaal personele lasten 10.882.772 9.845.903 1.036.869

Personeel resultaat 875.165 171.558 703.607

Per saldo is er een verschil van €703.607 ten opzichte van de begroting
Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:

Extra midcielen asielzoekers 89.520

Extra middelen voor NPO die pas ir^2022 en later besteed worden 359.580

Extra achterstand middelen die pas in 2022 besteed worden 187.097

Afwikkellng Malus WF 2020 26.677

Lager terug te betalen bedrag aan de Pool over 2020 dan verwacht 75.893

Overige verschillen -35.160

Saldo afwljkingen 703.607
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2021 Begroot 2021 Verschil

Baten
Rijksbljdragen 12.790.938 11.212.298 1.578.640

Overige overheidsbiidraqen 97.983 80.460 17.523

Overige baten 624.798 449.263 175,535

Financiele baten/lasten -6.363 -4.176 -2.187

Totaal baten 13.507.356 11.737.845 1.769.511

Lasten
Personeelsfasten 10.640.647 9.845.903 794.744

Afschrijvingen 293.984 303.066 -9.082

Huisvestingslasten 954.322 898.278 56.044

Overige lasten 1.073.888 889.781 184.107

Totaallasten 12.962.841 11.937.028 1.025.813
iResultaat 544.515 -199.183 743,698



De hogere baten zlj'n voornamelijk te danken aan het mateiiele deel NPO dat via de overlge
jnstelllngslasten ook weer is uitgegeven. De overige afwijkingen zitten in de huisvestings-
lasten, waar bij de onderhoudskosten ongeveer €33.000 hoger zijn en de energiekosten
ongeveerC 17.000.

7.4 Vergelijking balans 2021-2020
Zie voor de balans de paragraaf hlervoor.

• Materiete vaste activa: De wijziging ten opzichte van vorig jaar bedraagt €134.422.
Er werden meer investeringen gedaan dan er werd afschreven,

• Financiele vaste activa:
• De wijzlging ten opzichte van vorig jaar wordt verzaakt door een wijziging In de vorde-

ring Jeelo.
• Vorderingen; De stijging van de debiteuren wordt voornamelijk veroorzaakt doordat

op 31 december de nota's verzonden zijn voor de afwikkellng onderhoudsvoorziening
nieuwe stijl naar de MFA partners. Het restant van de mutaties in de vorderingen wordt
veroorzaakt door diverse oorzaken die elkaar min of meer opheffen. Aangezien deze
post altijd een momentopname betreft is een nadere toelichting niet nodig,

• Liquiditeiten: Er is sprake van een toename van €327.910. De totstandkoming van
deze toename wordt nader zichtbaar gemaakt in het kasstroomoverzlcht in de financi-
elejaarrekening.

• Eigen vermogen: De stijging van het eigen vermogen wordt geheel veroorzaakt door
bestemming van het resultaat 2021. Daarnaast is er een stelselwijzlglng geweest van-
wege de voorziening onderhoud. Hiertoe is bij zowel het eigen vermogen als bij de
voorzlenlngen de balans per 31-20-20 aangepast.

• Voorzieningen: De voorziening onderhoud is gedaald doordat per saldo €440.262
meer is onttrokken dan er werd gedoteerd.

• Kortlopende schulden; Per eind 2020 waren de kortlopende schulden €742.341 ho-
ger dan het jaar ervoor. Dit verschil wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de reeds
genoemde afwikkeling onderhoud nieuwe stijl naar de MFA partners en verschillen in
vooruit ontvangen subsldies.

7.5 Wijziging Resultaat ten opzichte van voorgaand jaar
De baten waren in 2021 €1.163.093 hoger dan in 2020. Dit komt voornamelijk door de
extra middelen voor NPO, inhaalsubsidie en prijscompensatie. De daling van de overlge
baten komt doordat er lagere detacheringsbaten waren, waar ook lagere personele lasten
tegenover staat. De uitbetaling van de ontvangen middelen uit 2019 in 2020 en de
nieuwe CAO zorgde voor een eenmalige stijging van de personeelslasten in 2020, daar-
naast zijn er in 2021 veel extra personele lasten als gevolg van de besteding van extra
subsldies. Deze zijn ook deel verantwoord onder overlge lasten. De stijglng van de ove-
rige lasten is volledig te wijten aan uitgaven vanwege deze extra subsidles.
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2021 | Begroot 2021 Verschil
Baten
Rijksbijdragen materieel 1.488.840 l.458.762 30.078
Gemeente matenele vergoedingen 97.983 80.460 17.523
Overige materiele baten 168.959 185.338 -16.379

Totaal materiele baten 1.755.782 1.724.560 31.222
Afschrljvingen 293.984 303.066 -9,082

Huisvestingslasten 954.322 898.278 56.044
Overige instellingslasten 831.763 S89.781 -58.018

Totaal materiele lasten 2.080.069 2.091.125 -11.056
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De daling van de afschrijvingen is minimaal.

De huisvestingslasten daalde voornamelijk als gevolg van een lagere dotatie voorzienlng
onderhoud. De overlge lasten bleven (met uitzondering van de reeds genoemde uitgaven
vanwege extra subsidies) per saldo nagenoeg gelljk.

7.6 ContinuTteitsparagraaf
Voor de continu'iteit van de stichting zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de bekosti-

ging en het opvangen van de dallng van het aantal leerllngen en krimpen In de formatie
van het grootste belang. In deze paragraaf zljn de verwachte ontwjkkelingen zoals opge-
nomen in de meerjarenbegroting weergegeven.

Op basis van de meerjarenbegroting ziet de verwachte balans er voor de komende jaren
er als volgt uit:
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2021 2020 Verschil
Baten
Rijksbijdragen 12.790.938 11.557.945 1.232.993

Overige overheidsbijdragen 97.983 104.274 -6.291

Overige baten 624.798 688.870 -64.072

Financiele baten/lasten -6.363 -6.826 463

Totaalbaten 13.507.356 12.344.263 1.163.093

Lasten
Personeelslasten 10.640.647 10.271.833 368.814

Afschriivingen 293.984 296.050 -2.066

Huisvestingslasten 954.322 1.005.660 -51.338

Overicie lasten 1.073.888 819.359 254,529

Totaallasten 12.962.841 12.392.902 569.939

iResultaat is»»iilasss SEiSSiStSM&Si-S -48.639 593.154

CAO-effecten o 321.749 -321.749

Resultaat na CAO-effecten 544.515 49.916 223.194



Financieringsstructuur: zoals uit bovenstaande Meerjarenbalans blijkt kan de financiering
van de activa geheel uit eigen mlddelen betaald worden en zal ook in de toekomst geen
extern vermogen aangetrokken behoeven te worden.

Materlele vaste activa; de investeringsbegrotlng is opgesteld op basis van de te verwach-
ten Investeringen volgens de meerjarenplanningen van de scholen en de bijbehorende af-
schrijvingen. Als gevolg van de krimp en de digitalisering van leermethoden en zuinig be-

groten laat deze een dalende lijn zien. Rulmte voor extra investeringen dienen binnen de
begroting gevonden te worden of uit extra baten.

Algemene reserve: de mutaties in de algemene reserve betreffen het resultaat over het
betreffendejaar.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026
ACTIVA

Materlele vaste activa

Gebouw 236.105 218.361 200.517 182.473 164.429 146.385

Meublfair 757.209 951.169 961.683 1,032.493 926.386 S20.279

ICT en apparatuur 301.738 290.253 314.999 338.129 342.460 303.598

Leermiddelen 179.054 207.196 167.664 127.122 85.127 72.506

Totaal materlele vaste activa 1.474.106 1.666.979 1.644.863 1.680.217 1.518.402 1.342.768

Financiete vaste activa 80.000 70.000 60.000 50,000 40.000 30,000

Vorderingen

Debiteuren 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Mlnlsterle OCW 518.000 o o o o o
Overlopende actlva 200.000 185.000 175.000 165.000 155.000 145.000

Totaal vorderlngen 788.000 255.000 245.000 235.000 225.000 215.000
Liquide middelen 5.384.390 4.796.825 4.872.209 4.589.716 4.443.448 4.624.66S

Totaal activa 7.726.496 6.788.804 6.822.072 6.554.933 6.226.850 6.212.433

Elgen vermogen 3.765.583 3.109,163 2.986.703 2.848.836 2.660.025 2.544.880

Voorzieningen 1.895.913 1.864.641 2.020.369 1.891.097 1.751.825 1.852.553

Kortlopende schulden

Crediteuren 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

Belasting en soclale premies 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Pensioenen 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Overlopende passiva 1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Totaal kortlopende schulden 2.065.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000

Totaal pas^a^^^^.^^^,^: ii&?^-496 6.788.81EHi •iMZ&SZS, 6.554.933 6.226.850 6.212.433

tinvesterinHsbiS ^0?2 Z023 2024 2025 2026
Gebouw o o o o o
Inventaris en apparatuur 281.000 105,000 172.000 o o
ICT en apparatuur 130.950 164.000 168.900 144.450 106.800

Leermfddelen 77.910 15.500 16.300 15.500 24.000

Totaal investeringen 489.860 284,500 357.200 159.950 130.800

K." 202^ J2525-
••" 'itiSg'

Beginstand 3.765.583 3.109,163 2.986.703 2.848.836 2,660.025

Mutatie -656.420 -122.460 -137.867 -188.811 -115.145

Elndstand 3.109.163 2.986.703 2.848.836 2,660.025 2.544.880



Voorzieningen: de dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onderhoud zijn geba-
seerd op de meerjaren onderhoudsplanning zoals die Is opgesteld door het bedriJfAriens.

De voorziening jubilea zal als gevolg van het tegengestelde effect van het dalende perso-
neelsbestand en het stijgende aantal dienstjaren naar verwachting op hetzelfde niveau

blijven.

Het Meerjaren Kasstroomoverzicht ziet er als volgt uit.

a
Kasstroom uit operationele
Activitelten
Resultaat baten en lasten 550.878 652.104 -118,044 -133.341 -184.185 -110.409

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 293.984 296.987 306.616 321.846 321.765 306.384
Mutaties voorzieningen -440.262 -31.272 155.728 -129.272 -139.272 100.728

Veranderingen in vlottende
mlddelen
Vorderingen -403.454 989.595 10.000 10.000 10.000 10.000
Kortlopende schulden 742.341 -1.249.362 o o o o

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen Interest 25 o o o o o

Betaalde interest -6.388 -4.316 -4,416 -4.526 -4.626 -4.736

Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten

737.124 -650.472 349.884 64.707 3.682 301.967

Kasstroom uit investeringsactivi-
teiten
Investeringen materiele vaste acfciva -428.406 -451.550 -316.900 -374.900 -157.450 119.800
Deslnvesterlngen financiele vaste ac-
tiva

19.192 -1.852 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal kasstroom ult Investerings
activiteiten

-409.214 -453.402 -306.900 -364.900 -147.450 -109.800

Mutatie liquide middelen 327.910 -1.103.874 42.984 -300.193 -143.768 192.167

Beginstand liquide middelen 5.281.470 5.609.380 4.505.506 4.548.490 1.248.297 4.104.529
Mutatfe liquide middelen 327.910 -1.103.874 42.984 -300.193 -143.768 192.167

l Ê^d^t<|iid ycjullde middelen 5.60.9,380 4.fin5<ag& 4.548.490 4.248.297 4.104.529 ".zg&^&l
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Beginstand

s
1.895.913 1.864.641 2.020.369 1.891.097 1.751.825

Dotatie 198.728 198.728 198.728 198.728 198.728
Onttrekking -230.000 -43.000 -328.000 -338.000 -98.000

iElns)sta(d;s.i,!i ,,,l,as#,S^i iKiiiS^o-asai ni.gajLngz MiL.%fybS%5. ni>»A,SS2ig53l



De Meerjaren Staat van baten en lasten ziet er als volgt uit.

De voornaamste factor voor wat betreft de inkomsten en de personele lasten zjjn de ont-
wikkelingen in de leerlingenaantallen en de daartoe te nemen maatregelen. Hiertoe ver-
wljzen wij naar onderdeel Al van de continui'teitsparagraaf.

De schoolgebouwen en -terreinen zijn juridische, doch niet economisch eigendom van de
Stichting Invitare (met uitzondering van de MFG). Per 1-1-2015 heeft de overheveling
plaatsgevonden van het in 2014 nog bij de gemeente horend buitenonderhoud.

7.7 Bovenmatig eigen vermogen
In 2020 heeft de inspectie het mogelijk bovenmatig eigen vermogen gei'ntroduceerd. Op
basis van het rekenmodel bedraagt het mogelijk bovenmatig eigen vermogen van Invitare
€1.403.495. Echter het model houdt geen rekenlng met de toekomstige afboeking van de
vordering OCW in het kader van de vereenvoudlging van de bekostiging. Deze vordering
bedraagt voor Invitare €547,320. Er Is reeds een bedrag van €500.000 apart gezet voor
een arbeidsmarkt en een innovatie traject, €100.000 voor arrangementen zorgleerlingen
en €359.580 voor nog te besteden NPO middelen. Totaal €959.580. Zoals uit de meerja-
renbegroting blijkt zal de komende jaren fors geinvesteerd worden in onderwijs. De ko-
mende 5 jaar zal ruim €700.000 ingezet worden. Hierna Is er geen sprake meer van
bovenmatig eigen vermogen.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

Baten
Rijksbijdragen 12.790.938 11.702.996 12.177.088 11.992.295 11.572.684 11.564.404
Overige overheldsbijdr. 97.983 101.649 97.995 97.995 97.995 97.995
Overige baten 624.798 453.417 453.694 456.173 458.714 461.349

Totaal baten 13.513.719 12.258.062 12.728.777 12.346.463 12.129.393 12,123.748

Lasten

Personeelslasten 10.640.647 10.813.572 10.718.414 10.704.512 10.321.837 10.318.171

Afschrijvingen 293.984 296.987 306.616 321.846 321.765 306.384
Huisvestingslasten 954.322 837.743 844.391 851.247 858.173 865.169

Overige lasten 1.073.888 961.864 977.400 802.199 811.803 714.433

Totaal lasten 12.962.841 12.910.166 12.846.821 12.679.804 12.313.578 12.234.157

Financlele baten/fasten -6.363 -4.316 -4.416 -4.526 -4.626 -4.736

Resultaat 544.515 -656.420 -122.460 -137.867 -188.811 -t 15,145

3.615.388

Privaat eigen vermogen o
Feitelijk eigen vermogen 3.615.388

Normatief eigen vermogen 2.211.893

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 1.403.495

Ratio eigen vermogen 1,63



7.8 Interne risicobeheersings- en controlesystemen
De budgetbewaking geschiedt in eerste instantie door de directeuren. Zij bewaken vooraf
of uitgaven nog passen binnen de begroting. De stafmedewerker Flnanclen heeft daar-
naast drie keer perjaar een budget gesprek met de dlrecteuren. Voor investeringen die
de meerjaren Investeringsplannen overschrijden moet toestemming voorafworden ge-
vraagd aan het CvB,

Voor wat betreft de volgende domeinen zien wij de volgende risico's

• Strategie: geen bljzonderheden
• Operationele activiteiten: geen bljzonderheden
• Flnanciele posltie: geen bijzonderheden;
• Financiele verslaglegging: geen bljzonderheden.
« Wet- en regelgeving: geen bijzonderheden

Periodiek worden rapportages opgesteld over het verloop van het resultaat gedurende
het jaar ten opzichte van de begroting. Vanaf augustus bevatten deze rapportages ook
een raming van het resultaat tot en met einde van het boekjaar. Deze rapportages wor-
den besproken met het College van Bestuur en binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast
wordt de informatie uit deze overzichten gebruikt om afwijkingen te signaleren en om tij-
dig in te kunnen grijpen. De hulsaccountant heeft ook tljdens de controle oog voor even-
tuele risico's. Deze worden gerapporteerd en indien mogelijk wordt hierop actie onderno-
men.

7.9 Beschrijving van de belangrijkste rlsico's en onzekerheden
Zoals al eerder aangegeven kan op basis van de risicoanalyse die eind 2019 Is uitgevoerd
en besproken begin 2020 met de GMR en de RvT, geconcludeerd worden dat Invitare een
laag-gemiddeld risicoprofiel heeft. Op basis hiervan is in het Strategleplan besloten om
extra te investeren.

Vanzelfsprekend zljn er nog steeds wel rislco's. De volgende zaken worden nauwlettend
in de gaten gehouden zodat - wanneer nodlg- maatregelen genomen kunnen worden:
• De afname van het aantal leerlingen en de gewijzigde inkomsten door de veranderde

gewichtenregeling;
• Kostenremanentie: door dalende leerlingenaantallen daalt de bekostiging voor mater-

iele zaken, maar de kosten dalen niet evenredig mee.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn in de meerjarenbegroting zoveel mogelijk meegeno-
men. Invitare vangt de dallng van inkomsten op met krimpen in het personeelsbestand
en beheersing van de overige kosten. Zoals voorzien is, lukt ons dat.

Mogelijke extra, niet voorziene tegenvallers worden in eerste instantie opgevangen bln-
nen de begroting. Als dat niet mogelijk is kan door het CvB, na goedkeuring voorafdoor
de RVT, een beroep worden gedaan op de financiele reserves binnen het eigen vermogen
van Invltare.

7.10 Treasuryverslag
Invitare heeft gehandeld volgens en In overeenstemming met het treasurystatuut en
wet- en regelgeving. Dat betekent dat de stichting geen leningen is aangegaan en nlet
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heeft belegd. In 2021 zijn in overleg met de RvT de gelden op de spaarrekeningen van
de ABN AMRO-bank en de ING-bank overgeheveld naar een rekenlng courant bij het ml-
nisterie van Financien.

De voorgenomen investeringen, zoals opgenomen in de meerjarige Investeringsplannen
van de scholen, kunnen zonder extra flnanciering met de aanwezige liquide middelen be-
taald worden.

7.11 De kengetallen
Ten aanzlen van de kengetallen kan per december 2021 het volgende worden gemeld:

• Solvabiliteit
De solvabiliteit 1 bedroeg ultimo 2021 48,7%. Voor Invitare is de ondergrens van de
streefwaarde 50%,
De solvablliteit 2 was ultimo 2021 73,3%. De huidige solvabillteit is daarmee meer
dan ruim genoeg;

• Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen, elgen vermogen minus de mate-
riele vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen, is ultimo 2021 30,6%. Een
weerstandsvermogen van ca. 10% wordt over het algemeen als voldoende geacht.
Zeker als voorzlenlngen adequaat zij'n getroffen zoals het geval Is;

• Kapitalisatlefactor: het weerstandsvermogen wordt ook wel weergegeven door de
kapitalisatiefactor. Daarbij wordt het balanstotaal gedeeld door de totale baten. Dlt

percentage dient voor mlddelgrote of klelnere besturen als Invitare rond de 40% te
bedragen. Ultimo 2021 bedraagt de kapitalisatiefactor 59,8%. Daarnaast zullen de
baten als gevolg van de leerlingendaling dalen terwijl het balanstotaal nagenoeg ge-
lijk blijft. Deze ontwikkeling heeft ook een positief effect op dit kengetal.

• Huisvestingratio: dit getal geeft de verhouding weer tussen de huisvestingkosten
en de totale lasten. Ultimo 2021 bedraagt de huisvestingsratio 7,4%. De ratio zou la-

ger dan 10% moeten zijn.
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Llquiditeit (current ratlo]
Vlottende_activs x 100%
Vlottende passiva

298,9% 278,3% 281,9% 265,8% 257,2% 266.6% 240,0%

Solvablfitelt 1

Elaen vermooen x 100%
Totaa! vermogen

48,7% 45,8% 43,8% 43,5% 12,7°/o 41,0% 62,0%

Solvabftiteit 2

Elaen vermoQen + voorzieninQen x_10&%
Totaa' vermogen

73,3% 73,3% 73,4% 72,3% 70,9% 70,8% 72,0%

Weerstandsvermogen

Efaen vermoaen x 100%
Totale rijksbijdragen

30.6% 26,6% 24,5% 23,8% 23,0% 22,0% 32,1%

Rentabiliteit
Bedrlifsj-esultaaLfaewone bedriifsvoerino') x 100%
Totale baten

3,4% -5,4% -1,0% -1,1% -1,6% -0,9% 0,0%

Voorztenlngen/ baten

Voorzleninaen x l00°/a
Baten uit gev/one bedrijfsvoering

14,7% 1S,2UA 15,9% 15,1% 14,4% 15,3%

Kapttalisatiefactor

Balanstotsal
Totate baten

59,8% 55,4% 53,6% 52,2% 51,3% 51,1% 47,9%

Huisvestingsratio

Afschfiivlnaskosten aebouwen + hulsyestiagskosten

Totale lasten
7,4% 6,5% 6,6% 6,7% 7,0% 7,1% 10,0%
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