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VOORWOORD 

Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de medewerkers, 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en andere belanghebbenden over de ontwikkelingen en de 

behaalde resultaten in het jaar 2015. 

Het spreekt voor zich dat het verslag uitgebreid onderwerp van gesprek is met de Raad van Toezicht. 

Daarnaast wordt dit verslag aan relaties verstrekt. 

Dit jaarverslag informeert u over het algemene beleid van SPOLT. 

In het jaarverslag worden de activiteiten genoemd die in 2015 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs 

te borgen en waar mogelijk te verbeteren, om doelen die gesteld zijn te verwezenlijken en de ontwikkeling van het 

onderwijs te bevorderen. 

Dit alles in het licht van ons nieuw opgesteld strategisch beleid 2015-2019, waarin uitdrukkelijk aandacht wordt 

gegeven aan "sturen op kwaliteit" door het management. Het bestuursbureau faciliteert en ondersteunt het ma-

nagement en de scholen daarbij. Hierdoor kunnen individuele scholen en clusters van scholen zich zoveel moge-

lijk aan hun onderwijskundig beleid en lokale signatuur wijden. 

De kernwaarden: inspireren — verbinden — ondernemen zijn daarbij leidend. 

De zorg voor sluitende begrotingen van (vooral)de (kleine) scholen door krimpende leerlingaantallen en het weg-

vallen van partners in de scholen blijft, maar in financiele zin zijn er voldoende buffers om de toekomst opgewekt 

tegemoet te zien. 

Ten behoeve van een kwalitatief bestendige organisatie is een start gemaakt met het denken over de toekomst 

van onze scholen. Er liggen mogelijkheden voor scholen om zich te profileren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. 

A.J.M. Gubbels 

College van Bestuur 
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SAMEN VATTING 

Doelstelling Realisatie 

H 1 Organisatie 

1 Strategische beleidsplan SPOLT 2015-2019 Gereed; reeds in uitvoering 

a) Herijking missie, visie en doelen Gerealiseerd 

b) Eenheid in missie, visie en kernwaarden Strategisch beleidsplan SPOLT met onderleg-
gers van de scholen: dezelfde uitstraling; de-
zelfde uitgangspunten 

2 Organisatiestructuur 

Toekomst scholen; clustering en management 
Eerste opzet in 2015 gerealiseerd met daarin 
opgenomen visie op leiderschap. 

3 Actualisering beleidsplan "Veilige school" Veiligheidsplan SPOLT is gedigitaliseerd. 
Actualisering vindt plaats in 2016 

Doelstelling Realisatie 

H 2 Personeel 

1 Professionalisering 
E-learning leerkrachten 

Leerkrachten hebben 1 of 2 modules gevolgd; 
zelfs 26 leerkrachten een 3e  module. 

2 Aanbieden cursus mindfulness 3 verschillende cursussen; in totaal 25 deelne-
mers 

3 Nieuwe cao PO integreren Cao overlegmodel gerealiseerd met taakbeleid 

4 Functiemix: aanbieden nieuw profiel Rekenen is gestalt met 20 deelnemers 

5 Opzetten doorbraakproject (startende leerkrachten) 2 leerkrachten( minder dan 3 jaar werkzaam in 
onderwijs) doen mee aan dit project 

6 Ziekteverzuim terugdringen van 9% naar 5% Daling is ingezet; ziekteverzuim is nu 7% 

Doelstelling Realisatie 

H 3 Onderwijs en leren 

1 Eindopbrengsten zijn hoger of gelijk aan de resultaten 
referentiegroep 

2 scholen scoren onder de ondergrens; 12 scho-
len scoren gelijk of hoger. 

2 Scholen voldoen aan de eisen van de wet op onder- 

wijstoezicht 

Alle scholen kregen in 2015 het basisarrange-

ment 

3 Invoering W&T beleidsplan 2 scholingsbijeenkomsten; programma's opge-
zet met Sparktechlab; uitwisseling PO-VO; 8 
scholen "geadopteerd" door bedrijven 

4 Professionalisering cultuurcoordinatoren Visie implementeren in schoolcurriculum 

5 ICT Ontwikkelingen in ICT zijn uitgezet met 2 pilots 
inzake tablets (Snappet) en het scholen van 
leerkrachten in digitale programma's (Presenter; 
Muiswerk; Esis; Kurzweil; nieuwe website) 
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Doelstelling Realisatie 

H 4 Huisvesting / Materieel 

1 Inzicht in gebouwelijke situatie scholen SPOLT Meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd. 
Knelpunten zijn in kaart gebracht door een externe 

ingehuurde deskundige. Energiemangement gevoerd 
door ingehuurde externe deskundige 

2 Energie verduurzamen en besparen Zonnepanelen op twee scholen; slimme meters ge-
plaatst in 7 scholen; energie gereduceerd door 2 
aansluitingen te verkleinen van groot verbruik naar 
klein verbruik. 

3 Uitbreiding partners in scholen Veel overleg met gemeente heeft gezorgd voor be-
houd partners in scholen; uitbreiding niet mogelijk 
geacht. 

Doelstelling Realisatie 

H 5 Financieel Beleid 

1 Personele uitgaven beperken c.q. verlagen in 
trend met leerlingendaling. 

Begroting niet overschrijden 

Positief exploitatieresultaat door extra rijksinkomsten 
en het verminderen van onderwijzend personeel met 

ca. 5 Fte 

2 Beleggingen; resultaat: € 85.000,- 2015 was een slecht jaar voor obligaties. Doelstelling 
niet gehaald; resultaat € 48.938,- 

H 6 Toekomstige ontwikkelingen / continuileitsparagraaf 

1 De toekomstige ontwikkelingen van SPOLT komen aan de orde. Een doorkijkje naar 2016 en volgende 

jaren. Uitgaven moeten worden aangepast aan de teruglopende inkomsten. In de Risico en Vermogens-

analyse worden daarin scenario's beschreven. De kapitalisatiefactor bepaalt de te nemen maatregelen. 

In dit hoofdstuk laten we zien dat de uitgaven kunnen worden opgevangen in een financieel gezonde 

situatie. Vanwege de extra financiele impuls van de overheid en meerdere personele mutaties dan ver-

wacht wordt de meerjarenbegroting en de risico-analyse geactualiseerd 

Kinderen van de Antoniusschool zijn aan het knutselen 

Jaarverslag 2015 
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Mw. Ir. O.C.J. (Odilia) Rens 
49 Oar 

Mw. Drs. C.I.H.M. (Riny) Meijers 

67 jaar 

Mw. Drs. C.J.C.M. (Ineke) Grooten 

68 jaar 

Mr. R.J.A. (Remco) Ververs 

37 jaar 

Mw. Drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk-Nagel 
42 jaar 

Voorzitter en lid Remu- Manager HRM. 
neratiecommissie 
	

Voorzitter Raad van Toezicht PRISMA 

I Vicevoorzitter en lid 	1 Organisatiedeskundige 
Remuneratiecommissie 

1 Lid 
	

Orthopedagoog-OG/GZ-psycholoog. 

	Zelfstandige 	 

Lid en lid Treasury & 
	

Inkoopmanager Rijksvastgoedbedrijf; 
Finance Commissie 
	

Consultant Benefit. 

Lid en lid Treasury & 
	

Beleidsmedewerker/fiscaal adviseur TU 

Finance Commissie 
	

Eindhoven; Directeur/Eigenaar BRiSC 

Tax & Governance BV; Freelance docent 
NC01 Opleidingsgroep; Raadslid Ge-
meente Weert 

Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht SPOLT 

Binnen de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) en de voor de stichting geldende sta-
tuten en reglementen functioneert een Raad van Toezicht (hierna de Raad). 
De Raad heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het 

beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. 
De Raad van Toezicht adviseert (gevraagd en ongevraagd) het College van Bestuur, fungeert als klankbord en 
vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders 

zich naar het belang van de organisatie. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen de Raad zijn alle relevante kennisvelden, deskundighe- 
den en externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid in de Raad is een generalist die een specialisme meebrengt. 

Per 31 december 2015 maken de volgende leden deel uit van de Raad: 

Rooster van aftreden 
Benoemd Aftredend Termijn 

Mevrouw O.C.J. Rens 18-05-2004 18-05-2016 Derde 

Mevrouw C.I.H.M. Meijers 22-01-2007 22-01-2019 Derde 

Mevrouw C.J.C.M. Grooten 01-08-2008 01-08-2016 Tweede 

De heer R.J.A. Ververs 27-01-2014 21-05-2016 Eerste 
Mevrouw W.P.J. van Eijk-Nagel 26-01-2015 26-01-2019 Eerste 

Het lidmaatschap van mevrouw Rens eindigt in mei 2016. Per 1 januari 2016 treedt mevrouw Rens terug als 
voorzitter en Mevrouw Meijers als vicevoorzitter. Haar lidmaatschap eindigt op 1 januari 2017. 
De Raad besluit unaniem mevrouw van Eijk te benoemen tot voorzitter van de Raad en de heer Ververs tot vice-

voorzitter per 1 januari 2016. Een selectiecommissie is samengesteld die de werving voor twee nieuwe leden in 
2016 voorbereidt en uitvoert. 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 
Bijeenkomsten 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2015 vijf maal in gezamenlijkheid. De vergade- 
ringen werden voorbereid door de voorzitter van de Raad met het College van Bestuur, waarbij ook gelegenheid 

Ter 	tificatie 
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was om algemene beleidsaangelegenheden en ad hoc vraagstukken aan de orde te stellen, ieder binnen de 
eigen verantwoordelijkheid. 

De vergadercyclus van de Raad ligt vast en wordt bepaald door de begroting, tussentijdse financiele rapportages, 
financiele jaarrekening en het bestuursverslag. 

SPOLT confirmeert zich aan de code "Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs". 

Jaarlijks evalueert de Raad het eigen functioneren. De evaluatie heeft in oktober plaats gevonden onder leiding 
van Rienk Goodijk, GITP. Een korte terugblik op de zelfevaluatie uit 2014 liet zien dat de Raad meer inhoudelijke 
betrokkenheid en kritisch vermogen (strategisch partnerschap) heeft getoond ten aanzien van de organisatie, 
financien en strategie. De beoordeling van het College van Bestuur is uitgezet over meer schijven met een posi-

tief resultaat. Er is meer structuur aangebracht in de vergaderingen door gebruik te maken van vooroverleg. 
Als verbeterpunten werden vastgesteld een meer tijdige betrokkenheid bij het tot stand komen van het strategisch 
beleidsplan en meer contact met stakeholders. 
De bijeenkomst met Rienk Goodijk was zinvol en inspirerend. De Raad werd bijgepraat over actuele ontwikkelin-
gen. Informeel werd gespard over intern en extern toezicht. Aandachtspunten voor 2016 zijn een analyse van de 
sociale kaart van SPOLT en het instellen van een onderwijskwaliteitcommissie. Hierover zijn afspraken gemaakt 

met het College van Bestuur. 

Schoolbezoeken 

In 2015 heeft de voltallige Raad geen school bezocht, dit wordt in 2016 weer opgepakt. 
Een andere manier om een indruk te krijgen van een school is gaan "sfeer proeven". Mevrouw Grooten heeft 
hiertoe het initiatief genomen. In het directeurenoverleg is dit idee besproken en is er positief op gereageerd. 
Samen met A. Gubbels, College van Bestuur is dit bezoek voorbereid en uitgevoerd. Deze schoolbezoeken heb-
ben plaatsgevonden op basisschool de Neerakker te Heythuysen en de Leerlingst te Haelen. Alle partijen hebben 
dit bezoek als prettig ervaren. 

Krimp 

De krimp binnen de scholen van SPOLT blijft een punt van aandacht en zorg. 
In alle vergaderingen staat de krimp op de agenda, waarbij het accent ligt op de financiele, personele en organi- 
satorische consequenties. De Raad heeft het College van Bestuur hierin geadviseerd en ondersteund. 

Strategisch beleid 

In 2015 is het Strategisch Beleidsplan 2015-2019: "Ruimte voor ieders talent" tot stand gekomen. De input voor 
dit plan is aangedragen door de Raad van Toezicht, het College van Bestuur in samenwerking met diverse gele-

dingen binnen SPOLT en externe stakeholders. Met medewerking van een extern adviseur van Intersym heeft het 
College van Bestuur samen met het directeurenoverleg een concept Strategisch Beleidsplan opgesteld. Dit plan 
is uitvoerig besproken met interne en externe stakeholders. Op basis van aangedragen kritische opmerkingen en 
voorstellen tot wijziging is het concept Strategisch Beleidsplan SPOLT 2015-2019 op 5 oktober 2015 door de 
Raad vastgesteld. De Raad is voornemens jaarlijks in maart een evaluatie van het strategisch beleid te houden. 
Dit mede aan de hand van de door de scholen opgestelde jaarplannen. 

Financier) 

In januari heeft de Raad het jaarplan en de begroting 2015 goedgekeurd na een uitgebreide toelichting door het 
College van Bestuur, met de afspraak dat de meerjarenbegroting halverwege 2015 opnieuw wordt doorgerekend, 
zodat de gegevens zoveel mogelijk actueel blijven. 

In juni heeft de Raad goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2014. Alvorens deze goedkeuring te verlenen 
heeft de Raad zich door de accountant laten informeren over zijn bevindingen. 

Te  tr,  ntificatie 
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SPOLT heeft over 2014 boven verwachting een positief resultaat gerealiseerd. De administratieve organisatie met 
maatregelen van interne beheersing voldoet aan de eisen. De financiele buffer van SPOLT is ruim boven de 
gestelde norm. De accountant adviseert SPOLT de ontwikkeling van de kengetallen in een meerjarenperspectief 
te blijven plaatsen. 

In 2014 heeft de accountant het "in control framework" beoordeeld en voorstellen gedaan voor verdere verbete-

ring. Op alle onderdelen scoorde SPOLT minstens ruim voldoende. Het College van Bestuur vindt dat SPOLT in 
controle is. 

Na een uitgebreide toelichting door het College op de vragen van de Raad betreffende het bestuursverslag 2014 

heeft de Raad het jaarverslag 2014 goedgekeurd en het College van Bestuur gecomplimenteerd met het jaarver-
slag 2014. 

In oktober zijn de Meerjarenbegroting 2016-2024 en de Risico- en vermogensanalyse 2015-2019 besproken. Het 
College van Bestuur heeft de Meerjarenbegroting toegelicht en uitvoerig de vragen van de Raad naar tevreden-

heid beantwoordt. De opmerkingen van de Raad bij de Risico- en vermogensanalyse worden door het College 
van Bestuur meegenomen. In de vergadering van maart 2016 vindt een evaluatie van het risicomanagement 
plaats zodat eventuele aanpassingen in risicobeheersing in een volgend schooljaar meegenomen kunnen wor-
den. 

In december heeft het College van Bestuur de uitgangspunten voor de begroting 2016 uitvoerig toegelicht, waar-
na de Raad de begroting 2016 en het jaarplan 2016 heeft goedgekeurd. 

Mededelingen College van Bestuur 

Dit is een vast agenda onderdeel. Hierin komen informatieve onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op 
SPOLT zoals: personele en onderwijskundige zaken, regio-ontwikkelingen en contacten met de Inspectie. Op 
deze manier wordt de Raad op hoofdlijnen geInformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie en waarbij 
de Raad tevens het College van Bestuur kritisch kan bevragen en mogelijk van advies kan dienen ("critical 
friend"). 

In 2015 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: analyse ziekteverzuim; stand van 
zaken rond Passend Onderwijs en regio-ontwikkeling; bestuursformatieplan; nieuwe managementstructuur en 
veranderingen en benoemingen in de managementlaag; professionalisering personeel; ICT beleid; huisvestings-

beleid; Cito opbrengsten; klachten ouders; gemeentelijk onderwijsbeleid; rapporten van de Onderwijsinspectie. 

GMR 

Jaarlijks vindt er een of twee maal een gesprek plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de 

GMR. In 2015 hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden. Thema's waarover onder andere van gedachten is 
gewisseld: (personele) ontwikkelingen binnen de Raad; opvolging Voorzitter College van Bestuur en directeuren 
bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; implementatie van het Strategisch Beleidsplan op de werk-
vloer; Passend Onderwijs. Naar aanleiding van het thema Passend Onderwijs en de rol van de GMR hierbij heeft 
de Raad de GMR geadviseerd contact op te nemen met een andere GMR om te sparren. De bijeenkomst Raad 
van Toezicht en GMR blijft gehandhaafd op twee maal per jaar. 

Werkgeversrol 

In 2014 heeft de Raad besloten, gezien de krimp en de grootte van de organisatie, dat de organisatie in de toe-
komst wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur. Sinds april 2014 is de heer A. Gubbels voorzitter 
van het College van Bestuur. 

In mei 2015 hebben de voorzitter en de vicevoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd met de heer Gubbels. 
De input voor dit gesprek is door alle geledingen van SPOLT aangeleverd via de methode Feed Forward. 

Ter idfltifkatie 
Goveçederwijs Accountants 

Jaarverslag 2015 	 Eindh yen 
	 10 



Jaarverslag 2015 
InurIuyen 11 

Gym/es in de Neerakker, Heythuysen 

tificatie 

nderwijs Accountants 
.41+ Ter i 

Gave 
• 

De heer Gubbels legt zijn functie per 1 januari 2018 neer. Begin 2016 wordt met de procedure gestart om tot een 
nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur te komen per augustus 2017. 

Voor de beloning voor bestuurders in het Primair Onderwijs wordt de CAO PO 2014 als uitgangspunt genomen, 

schaal B4-trede 4. 

Honorering en deskundigheidsbevordering 
De vergoeding van de Raad is in 2011 vastgesteld, gebaseerd op de VTOI"Leidraad vergoeding Raad van Toe-

zicht" en in september 2014 aangepast, wederom op basis van de richtlijnen van de VT01. Voor de leden van de 
Raad van Toezicht, met uitzondering van een lid, bestaat een fictieve dienstbetrekking. 

Per 1 januari 2015 zijn de volgende bedragen vastgesteld: 
Voorzitter 	 € 4.027,-- excl. Btw 

Vicevoorzitter 	 € 3.356,-- excl. Btw 

Lid 	 € 2.685,-- excl. Btw 

In 2016 zal de Raad bezien of de vastgestelde honorering aansluit bij de werklast en de door de VT01 voorge-
stelde richtlijnen. De bedragen zijn inclusief deelname aan commissies en exclusief reiskosten. 

In de bijeenkomst met Rienk Goodijk, GITP, zijn de huidige actualiteiten en ontwikkelingen in het Intern Toezicht 

besproken en bediscussieerd. 

De voltallige Raad is lid van de Landelijke Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen (VT01). 

Mevrouw van Eijk heeft deelgenomen aan het actualiteitencollege van de VT01. 

Namens de Raad van Toezicht 

Drs. Riny Meijers 
Vicevoorzitter 



HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE 

1.1 	MissieNisie en Beleid 

Missie: Waarom bestaan wij? 

Onze ambitie in onderwijs komt tot uiting in de missie: "Ruimte voor ieders talent" 

SPOLT bestaat uit 15 authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling 

van autonome en initiatiefrijke kinderen. 

De SPOLT scholen hebben de ambitie deze talenten bij kinderen aan te spreken door naast taal en rekenen en 

de kernvakken ook de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemop- 

lossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang te achten. 

Visie: Waarheen gaan wij? 

Uitdagend en toekomstgericht leren voor optimale ontplooiingskansen. 

SPOLT realiseert een ononderbroken lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 2 tot 14 jaar in samenwer- 

king met voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs. 

Om hier te komen zijn met name de volgende aspecten van belang; 

• Denken in mogelijkheden 

• Talentontwikkeling 

• Verbinding in het dorp 

• Een lerende cultuur 

Wij stellen onszelf als opdracht om de kinderen van 'nu' voor te bereiden op de maatschappij van de 'toekomst'. 

Kernwaarden: Waarvoor staan wij? 

Samen met onze missie en visie maken de kernwaarden SPOLT tot een betekenisvol geheel. 

- 	Inspireren - de bron voor talentontwikkeling 

Verbinden - de ontdektocht naar samenwerking 

Ondernemen - de houding naar optimale ontplooiingskansen 

Strategisch Beleid 

Het strategisch beleidsplan geeft het kader aan voor het beleid van SPOLT 2015-2019. Het laat ruimte aan voort- 

schrijdend inzicht. Vier strategische beleidsthema's worden de komende periode uitgewerkt met concrete werk- 

plannen op organisatie — en schoolniveau, te weten: 

Onderwijs, Personeel en Organisatie, Financien en Beheer, Communicatie en Profilering 

We evalueren jaarlijks de voortgang. De uitvoering van het beleid evalueren we periodiek en waar nodig sturen 

we bij. 

Vanuit de 4 beleidsthema's is in 2015 vooral de aandacht uitgegaan naar onderstaande aspecten van de beleids-

thema's. 

1. 	Onderwijs: ononderbroken ontwikkeling en educatief partnerschap 

a) De kwaliteit van de basisondersteuning biedt passend onderwijs voor elk kind. 

b) De samenwerking met partners in het onderwijs garandeert de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen. 

c) De verbinding met kern en ketenpartners leidt tot arrangementen voor kinderen 

Ter 'clentificatie 
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d) De verwijzing van leerlingen van de SPOLT-basisscholen naar het S(B)0 is verlaagd lager dan de landelijke 

norm. 

e) De expertise binnen de scholen en expliciet aanwezig in het SBO en SO is beschikbaar voor kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften. 

2. Personeel en Organisatie : excellente medewerkers en professionele leergemeenschappen 

a) Het Professioneel leiderschap is inspirerend, verbindend en ondernemend en leidt tot uitstekend onderwijs. 

b) De duurzame inzetbaarheid (investeren in de toekomst) is het belangrijkste speerpunt in het strategisch 

personeelsbeleid. SPOLT biedt medewerkers ruimte voor optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen. 

c) SPOLT functioneert als een zelfstandige onderwijsorganisatie en werkt samen met andere (school)-

organisaties. 

3. 	Financier' en Beheer: verantwoordelijkheid en ruimte voor scholen 

a) De financiele bedrijfsvoering is gericht op een meerjarenperspectief en biedt een gezonde financiele basis. 

b) De meerjarenplannen onderhoud, OLP en financien zijn geactualiseerd en geven een reeel beeld van de 

werkelijke kosten. 

c) Investeringen ondersteunen onze belangrijkste speerpunten: ICT en talentontwikkeling van kinderen en me-

dewerkers. 

d) SPOLT stimuleert medegebruik van schoolgebouwen; zoveel nnogelijk met kern- en ketenpartners. 

e) Onderhoud en beheer van alle schoolgebouwen is bovenschools georganiseerd en gericht op duurzaamheid. 

4. 	Communicatie en profilering 

a) SPOLT scholen mogen zich binnen de eenheid van SPOLT profileren met een onderscheidend onderwijs-

concept. 

b) Imago en merkuiting van SPOLT is uniform. AIle scholen hanteren eenzelfde huisstijl. 

c) Moderne media is, naast persoonlijke gesprekken, leidend in communicatie. 

1.2 	Rol Raad van Toezicht en College van Bestuur 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor: 

• Het bewaken van het doel en de grondslag van de stichting zoals verwoord in de statuten 

• Wericgeversrol voor het College van Bestuur 

• Het adviseren van College van Bestuur 

• Goedkeuren van besluiten betreffende samenwerking, fusie en overname 

• Goedkeuren van het strategisch beleid 

• Goedkeuren van de begroting en jaarrekening 

• Benoemen van de accountant. 

Het College van Bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur is in 2014 van samenstelling veranderd. De organisatie wordt nu geleid door een bestuur-

der, de heer Arno Gubbels, met een in omvang beperkt stafbureau, dat algemene en secretariele ondersteuning 

biedt. De totale bezetting van het bestuursbureau bedraagt in 2015 1,8 fte. 

De directeuren bieden advisering en ondersteuning op de beleidsterreinen. 

College van Bestuur en directeuren zijn gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor de leerkrachten de 

gewenste resultaten kunnen bereiken. 

Jaarverslag 2015 
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Het College van Bestuur bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de directeuren. Resultaat 

gericht werken betekent ruimte bieden voor creativiteit en initiatieven, maar ook vooraf duidelijke doelen, verant-

woordelijkheden en bevoegdheden vastleggen. 

Organogram: 

De kracht van onderwijs wordt gevormd in de scholen. In het strategisch beleidsplan is expliciet opgenomen, dat 

principieel gekozen is voor ruimte voor de autonomie van de scholen. De scholen dragen zelf zorg voor: 

- continditeit van de onderwijsvernieuwing en — verbetering 

- onderwijskundige profilering 

- eigen orientatie op passend onderwijs 

- versterken van de zorg voor leerlingen 

- focus op opbrengsten 

- actualisering van onderwijsmethoden 

Door ontwikkelingen binnen specifieke scholen en op basis van het strategisch beleidsplan 2015-2019 hebben 

alle scholen nagedacht over hun profilering. Hun doel is herkenbaar te zijn, sterke punten te accentueren en de 

noodzakelijke nuances aan te brengen om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. 
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Onderstaand een schematisch overzicht van de bud eteenheden in 2015: 

Budgeteenheid: Scholen: Kinderopvang 

in school 

Bibliotheek- 

voorziening 

In school 

1. Heel 1. 	SBO Op de tump, Heel n.v.t. n.v.t. 

2. Heythuysen 2. De Neerakker, Heythuysen x x 

3.  Cluster Hunsel - Ittervoort- 3. 	De Wegwijzer, Hunsel 

Neeritter 

4. De Schakel, lttervoort x x 

5. St. Lambertus, Neeritter 

4. Cluster Neer — Buggenum — 6. De Kwir, Neer x Op termijn (2017) 

Heibloem (tijdelijk) 

7. Antoniusschool, Buggenum 

8. De Heihorst, Heibloem x x 

5. Cluster Haelen — Horn 9. De Leerlingst, Haelen x x 

10. De Mussenberg, Horn x x 

6. Rogge! (tijdelijk) 11. De Zjwiek, Roggel x x 

7. Cluster Bae-GR-KO-Ell 12. Harlekijn, Baexem x x 

13. De Klink, Grathem x x 

14. St. Liduina, Kelpen-Oler x x 

15. De Verrekijker, Ell x x 

1.3 	Strategische partners 

De samenwerking met verschillende partners in onze regio hebben we in 2015 volop gecontinueerd. 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 op dit terrein: 

• De collega-schoolbesturen op gebied van Wetenschap &Technologie, Cultuureducatie en Opleiden in 

School. 

• Het behoud van de bibliotheken in de scholen. 

• De voortzetting en behoud van de integratie van de kinderopvang in de scholen. 

• De collega-schoolbesturen in Midden-Limburg op gebied van personeelsbeleid (Wet werk en zekerheid) 

SPOLT is lid van de PO-Raad en aangesloten bij de Vereniging Katholiek Onderwijs (nu Verus) 

In 2015 heeft veelvuldig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Leudal in kader van 

bezuiniging op gebied van bibliotheken, Kinderopvang en Jeugdzorg . Contact- en overlegmomenten zijn er ook 

met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), lnspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). 
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1.4 	Toekomst scholen SPOLT 

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen blijft het aantal leerlingen van SPOLT afnemen. 

Toekomstige uitgaven moeten in de pas lopen met toekomstige inkomsten. Het blijven aanbieden van kwalitatief 

onderwijs is uitgangspunt. 

In 2015 heeft het College van Bestuur samen met de directeuren nagedacht over een herschikking van de clus-

ters met daaraan gekoppeld de inzet van management. Hierbij zijn ook de ontwikkelingen binnen Passend On-

derwijs van belang. De positie van de SBO school Op de tump speelt hierin een cruciale rol. Daarnaast blijven de 

kleine scholen een aandachtspunt. In 2015 is een conceptvoorstel besproken, dat in 2016 en volgende jaren zijn 

uitwerking krijgt. Toekomstbestendig onderwijs is daarbij het uitgangspunt. 

Teldatumgegevens scholen: 01-10-2015 

Prognoses 

versie: 01-01-2016 

school leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen 	leerlingen leerlingen 	leerlingen 

1.10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

1 De Zjwiek Rogge! 339 313 313 292 278 276 270 275 

2 Harlekijn Baexem 213 192 192 178 172 168 157 154 

3 St. Liduina Kelpen-Oler 104 112 112 108 103 93 83 81 

4 Antonius Buggenum 67 69 65 67 72 79 82 79 

5 De Kwir Neer 316 320 293 278 264 253 234 232 

6 De Wegwijzer Hunsel 89 87 84 72 69 66 64 60 

7 De Verrekijker Ell 155 136 129 128 123 127 113 115 

8 St. Lambertus Neeritter 83 87 82 73 76 71 70 68 

9 De Schakel Itterwort 130 126 114 110 98 97 97 98 

10 De Leerlingst Haelen 369 342 324 325 328 318 313 311 

11 De Heihorst Heibloem 71 70 67 70 62 57 55 49 

12 De Mussenberg Horn 277 270 270 264 258 244 239 237 

13 De Klink Grathem 120 110 102 93 95 94 91 101 

14 De Neerakker Heythuysen 477 453 421 406 389 372 363 372 

15 SBO Opdetump Heel 119 110 115 106 99 93 87 80 

totaal SPOLT: 2929 2797 2683 	2570 	2486 2408 2318 2312 

De prognose van de teldatum 01-10-2015 ging uit van 2578 leerlingen. Uiteindelijk was de stand op de teldatum 

01-10-2015: 2570 leerlingen. Dus 8 leerlingen minder. 

De opgestelde prognose van Pronexus gal een daling van 30 leerlingen aan. Bij het opstellen van de jaarlijkse 

begroting gaan we uit van de prognoses van Pronexus, waardoor we het risico van tegenvallende leerlingaantal- 

len opvangen. 

De extra daling van 8 leerlingen is veroorzaakt door: 

Verwijzing naar S(B)0 

Tussentijdse verhuizingen. 

De daling van het leerlingenaantal zal zich, volgens de prognoses, de komende jaren voortzetten. 

Ter identificatie 
Gove1,derwijs Accountants 
Eindh 	n 

Jaarverslag 2015 
	

16 



1.5 	Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) 

Het GMR-reglement is in de GMR-vergadering van 10-12-2013 opnieuw vastgesteld. 

Eind 2015 bestaat de GMR uit de volgende personen: 

1 Namens de ouders 	 I Namens het personeel 
i 

1 
• 	De heer G. Camps / Voorzitter I • 	Mevrouw H. Huiberts / Secretaris ; 

I • 	De heer P. van Dongen 	 I • Mevrouw B. Gelissen i 	 1 

I • 	Mevrouw M. van der Steen 	 I • Mevrouw A. Giis_en 
i 

I • 	Mevrouw S. Wipgaarden I • 	De heer A. Hunckens : 	 i 
• Mevrouw D. Hessel-Schreurs 	 i • Mevrouw M. Hermans 	 I 

Het College van Bestuur bezoekt de GMR vergaderingen op uitnodiging van de GMR. 

Op verzoek van de GMR is er vooroverleg met het College van Bestuur over de agenda van de GMR- 

vergadering. De volgende onderwerpen zijn in 2015 ter instemming of advisering voorgelegd: 

I 
i • 	JaarpIan / Begroting_2015 

1 
• 	Bestuursformatieplan 2015-2016 

1 • 	Vakantierooster 2015-2016 I • 	Begroting 2016 	 i 
; 	 "1 
1 • 	Invoeringsplan Cao per 1-8-2015 	 I • Stratqgisch Beleidsplan SPOLT 2015-2019 i 

I • 	Herziening.Taakbeleid n.a.v. Cao 	 I • 	ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 , 
1 • 	Resultaatbestemming 2014 	 i 

NB: Voor meer informatie over de GMR verwijzen wij naar de website van SPOLT: www.SPOLT.n1 / tabblad 

GMR. 
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HOOFDSTUK 2: PERSONEEL 

2.1 	Organisatieontwikkeling 

in 2015 telt SPOLT 7 clusters van scholen. Door de krimp van het leerlingenaantal en het met pensioen gaan van 

directeuren zal op termijn herschikking plaatsvinden tot 5 of 6 clusters. 

Deze handelwijze ligt in lijn met de notitie "Toekomst Scholen SPOLT", die in 2016 verder vorm moet krijgen . 

Door een goede personeelsplanning kan het risico door de krimp adequaat in de hand worden gehouden. 

SPOLT beschikt over betrouwbare cijfers met betrekking tot personeelsverloop en personeelsopbouw. Gezien het 

gemiddeld wat oudere personeel zal SPOLT moeten investeren in jonge medewerkers om straks voldoende per-

soneel te hebben bij de grote uitstroom. 

In 2015 is dan ook een start gemaakt met het tijdelijk benoemen van jonge leerkrachten om te bezien of deze 

behouden kunnen worden voor de toekomst. 

2.2 	Functiemix 

SPOLT heeft op de scholen grotendeels alle LB functies ingevuld van de in de CAO opgestelde 30%. 

Op bestuursniveau moeten nog LB functies worden ingevuld. 

Om de instroom van leerkrachten in het LB-profiel te bevorderen, de deskundigheid te vergroten (professionalise-

ren), is in samenwerking met Fontys Opleidingen Speciaal Onderwijs in schooljaar 2015/2016 gestart met het 

vastgestelde derde profiel: rekenen. Deze cursus wordt door een twintigtal leerkrachten bezocht. 

De werkgroep functiemix hanteert het beleidsplan "Invoering functiemix" en houdt bij de uitvoering rekening met 

de vertaalslag van de meerwaarde van een LB-functie in de praktijk naar specifieke competenties en/of vaardig-

heden van leerkrachten. In 2015 is eveneens zoals in 2014 afgesproken met de GMR de LB functies op be-

stuursniveau in te vullen aan de hand van een kwalitatieve behoefte. 

2.3 	Aantal FTE 

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het gemiddeld aantal FTE's zien gedurende de laatste drie jaren. 

SPOLT 2015 2014 2013 

Aantal medewerkers 269 279 285 

Gemiddeld aantal FTE 

CvB 1,00 1,25 2,00 

Directie 6,69 7,42 7,96 

Teamleiders 13,95 13,35 13,99 

OP 147,45 152,71 157,43 

00P 23,54 27,12 25,63 

Bovenschools 0 86 0 90 1 12 

Totaal 193,49 202,76 208,12 

In 2015 zet de dalende trend van de FTE zich voort. 
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2.4 	Vervangerspool 

In 2015 is 3,5171 Fte in de vervangerspool benoemd. 

De vermoedelijke bezettingsgraad bedraagt in 2015 79%, terwijI in de begroting gerekend is met een bezettings-

percentage van 70%. 

Als gevolg van een wijziging in het reglement van het Vervangingsfonds per 1-1-2016 worden de Vervangings-

pool per genoemde datum over een kalenderjaar afgerekend. Daarmee wordt ook de bezettingsgraad vanaf 

1-1-2016 per kalenderjaar vastgesteld. Als gevolg van deze wijziging wordt de bezettingsgraad over de periode 

augustus 2015 t/m december 2015 pas in mei 2016 definitief vastgesteld. 

Zolang deze regeling blijft bestaan zal SPOLT vaste medewerkers benoemen in de vervangerspool om hiermede 

gedwongen ontslagen te voorkomen c.q. te beperken. 

2.5 	Leeftijdsopbouw 

Onderstaande tabel geeft de leeftijdsopbouw weer per 31 december 2015. 

LeeftijdsopbouwMan-Vrouw 

16 

14 
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10 

 

 

2 

 

   

 

0 

21 22 23 24 25 26 27 28  25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

 

SS 59 60 61 62 63 64 65 

Eind 2015 hadden er 269 medewerkers een dienstverband bij SPOLT, waarvan 

Mannen 	: 55 

Vrouwen 	:214 

Onderstaande cijfers laten zien dat ruim 48,0% van het personeel 50 jaar of ouder is. 

Leeftijdscategorie 

Categoric Aantal mdw. Aantal Man Aantal Vrouw 

longer dan 20 0 0 

20 - 25 4 1 3 

25 - 30 3 

30 -35 38 3 35 

35 -40 24 a 16 

40 - 45 29 4 25 

45 - 50 30 5 25 

50 -55 34 7 27 

55 - 60 49 9 39 

60 -65 46 13 33 

65 en code,  2 2 0 

Tot Wen: 269 55 214 
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Kengetallen 

Gewogen aantal personen: 279;7 

Verzuimdagen: 5.014 

Beschikbare dagen: 69.367 

Verzuimdagen kort 334 

Verzuirndaeen middellang 622 

Verzuimdagen lang 2266 

Verzuirndagen extra lang 1 792 

Verzwrnmeldingen. 254 

Herszelmeldmgen: 263 

Verzu impercentage- 7.23 

Gem. werzulmcluur: 35.60 

Meldingsfrequentie per jaar: 0.94 

Percentage 0 verzuirners 57.43% 

• Kart verzuim 

.Middeltang verzuim 

Lang verzuim 

=Extra  tang verzuirn 

• Kortverzuim 

. Midde7ang verzuim 

Lang verzuim 

. Extra 'ang verzuim 

4,77% 

Ken getallen 

Gewogen aantal personen: 288,9 

Verzuirndagen 6 529 

Beech ikbare dagen- 72.136 

Verzuirndagen kart 312 

Verzuimdagen middellang 830 

Verzuirndagen lang 3925 

Verzutrndagen extra lang 1462 

Verzuimmeldingen: 275 

Herszelmeldingen: 274 

Verzuirnpercentage: 9.05 

Gem_ verzuirriduur 42,53 

Meld ingsfrequentie per jaar 0,99 

Percentage 0 verzuimers 55,87% 

2.6 	Einde dienstverband 

In 2015 hebben 22 medewerkers SPOLT verlaten. 

7 medewerkers gingen met pensioen / maakten gebruik van de regeling keuzepensioen ABP 

9 medewerkers namen ontslag op eigen verzoek 

2 medewerkers werden arbeidsongeschikt verklaard 

4 medewerkers zijn op basis van wederzijds goedvinden uit dienst getreden 

Het beleid van SPOLT is erop gericht dat het ontslag voldoet aan de criteria van het participatiefonds. Dat bete- 

kent dat de uitkeringskosten voor rekening van het participatiefonds zijn. 

2.7 	Ziekteverzuim 

In deze verzuimanalyse is het verzuim gemeten over het kalenderjaar 2015. In het kort zijn hierover de volgende 

kengetallen ten aanzien van duur, frequentie en percentage te melden. Hiema wordt dieper ingezoomd op deze 

cijfers. 

Figuur 1: kengetallen verzuim SPOLT 2015 

Om uitspraken te kunnen doen over de voortgang van het verzuim worden de cijfers vergeleken in deze analyse 

met de gegevens uit 2014. Hieronder ziet u de kengetallen over het kalenderjaar 2014 weergegeven. 

Figuur 1: kengetallen verzuim SPOLT 2014 
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Samenvattend 

Als we de cijfers van 2015 vergelijken met 2014 vallen de volgende zaken op: 

Het verzuimpercentage daalt van 9,05% naar 7,23%. Dit percentage is nog steeds te hoog in vergelij-

king met het landelijk gemiddelde. Maar de dalende trend lijkt te worden doorgezet in 2016. 

De duur van het verzuim is teruggebracht van 42,5 dag naar 35,5 dag. De duur van het middellang en 

lang verzuim is sterk verlaagd en zorgt voor deze algemene verlaging van de duur. Het extra lange ver-

zuim is wel gestegen; de oorzaak voor deze stijging ligt in het fysieke vlak. In de verzuimduur zien we 

een daling ontstaan van gemiddeld een week. 

Het aantal keer dat men zich ziekmeldt in een jaar, oftewel de verzuimfrequentie, neemt oak af van 

0,99 naar 0,94. Dit is onder het landelijk gemiddelde. Deze daling is terug te zien in het aantal mensen 

dat niet verzuimt in een jaar, de 0-verzuinners. Zij stijgen van 55,4% naar 57,4%. 

Nadere toelichting op de cijfers 

Verzuimpercentage 

Landelijk wordt door het Vervangingsfonds een percentage van 5.4% aangehouden. 

SPOLT lijkt op weg naar het bereiken van het gemiddeld landelijk verzuimpercentage, als de reeds ingezette 

daling doorgezet kan warden. 

Overzicht verzuimpercentage 2014 

01-14 02-'14 03-'14 04-'14 05-'14 06-14 07-'14 08-'14 09-'14 10-'14 11-14 12-'14 

9,66 9,93 9,81 10,88 9,31 10,25 9,35 7,68 6,88 7,56 8,18 8,91 

Overzicht verzuimpercentage 2015 

01-'15 02-15 03-'15 04-15 05-'15 06-'15 07-'15 08-15 09-'15 10-'15 11-'15 12-'15 

9,15 9,57 9,71 8,32 8,22 8,31 6,29 5,17 5,03 5,12 6,22 5,60 

Het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie zijn voornamelijk de laatste maanden van 2015 flink gedaald. Dit 

betekent dat verzuim sneller is opgelost en we zien oak terug dat een aantal langdurig zieke medewerkers her-

steld zijn of de organisatie hebben verlaten. 

In 2015 is sterk gekoerst op terugdringen van ziekteverzuim door intensievere en veranderende begeleiding. 

Verzuimfrequentie en 0-verzuim 

De meldingsfrequentie ligt nu net onder het landelijk gemiddeld en het aantal mensen dat niet verzuimt in een jaar 

neemt toe. Dit is over het algemeen een teken van een gezonde cultuur binnen SPOLT. Voor het relatief nog 

hoge verzuimpercentage is een klein aantal medewerkers verantwoordelijk. Inzoomen op deze medewerkers, de 

reden van verzuim en de mogelijkheden am dit te verkorten, warden onderzocht. 

De kosten in verband met ziekteverzuim, zoals preventie en begeleidingskosten, komen ten laste van het bestuur. 

Hiertoe horen oak de kosten van re-integratie, begeleidende werkzaamheden door het casemanagement van 

Vizyr en activiteiten binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter. 

Jaarverslag 2015 



2.8 	Klachtenregeling: Vertrouwenspersonen en vertrouwensleraren 

SPOLT conformeert zich aan het Modelreglement Klachtenregeling Bond KBO 1998. 

Er zijn contactpersonen op school (directeur) en schoolonafhankelijke exteme vertrouwenspersonen benoemd. 

SPOLT is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Geschillencommissie Basisonderwijs (GCBO). 

SPOLT heeft twee externe vertrouwenspersonen: de heer van de Ven en de heer Beenders. 

In 2015 zijn er geen klachten geweest. 

Daarnaast hebben alle scholen een of meerdere vertrouwensleraren aangesteld voor kinderen. Dit is een soort 

"luisterend-oor functie, waar kinderen kunnen praten over een misbruiksituatie thuis, een ruzie met ....een ver-

velende gezinssituatie etc. 
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HOOFDSTUK 3: ONDERWIJS EN LEREN 

3.1 	Kwaliteitsbeleid 

Het College van Bestuur en de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. 

Hierdoor neemt het interne kwaliteitsbeleid een steeds belangrijker plaats in. Het ESIS leerlingvolgsysteem geeft 

inzicht in de opbrengsten en maakt sturen op kwaliteit mogelijk. 

Over de resultaten en de kwaliteit moet verantwoording worden afgelegd aan de ouders en aan de overheid via 

de Inspectie van het onderwijs. Op basis van het schoolplan 2015-2019 heeft iedere school de beleidsvoorne-

mens concreet uitgewerkt in een jaarplan. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten uit voorgaande jaren 

op het gebied van onderwijsontwikkeling, leerlingenopbrengsten en onderwijsleerpakketten. 

Tijdens de managementgesprekken in 2015 hebben College van Bestuur samen met de directeuren en de team-

!eiders de voortgang van de schoolontwikkelingen en de onderwijsopbrengsten besproken. 

Het College van Bestuur neemt de toezichtstaak zeer serieus. In 2015 is daarom een notitie opgesteld, waarin de 

kwaliteitscriteria beschreven staan en welke informatie noodzakelijk is om te kunnen sturen op kwaliteit. 

Alle scholen, m.u.v. SBO op de tump, maakten in 2015 gebruik van de Cito-eindtoets Basisonderwijs. Bij het 

beoordelen zijn de resultaten afgezet tegen de normen van de Inspectie van het onderwijs. 

Van de 14 scholen scoorden er 2 onder de ondergrens; 5 boven de ondergrens en 7 boven de bovengrens van 

hun referentiegroep. 

Deze eindresultaten zijn met alle scholen besproken. Doelstelling is en blijft dat de resultaten minstens gelijk-

waardig en bij voorkeur hoger zijn dan het niveau van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. 

De sterke focus op opbrengstgericht werken de laatste jaren heeft ertoe geleid dat er op alle scholen grondige 

analyses worden gemaakt van de tussentijdse resultaten. Die analyses leiden tot verbeteractiviteiten en het op-

stellen van groepsplannen om tot hogere opbrengsten te komen. In de managementgesprekken krijgen de op-

brengsten nadrukkelijk een accent. Middels ESIS worden de leerlingresultaten ook bovenschools gemonitord. 

In 2015 heeft de inspectie drie scholen bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Deze scholen kregen 

een basisarrangement toegekend. 

Een school werd bezocht in het kader van het predicaat zwak. Ook deze school kreeg in juni 2015 weer een 

basisarrangement . 

3.2 	Onderwijsontwikkeling en Scholing 

Vanuit het geloof in de groei van medewerkers besteedt SPOLT veel aandacht aan scholing en ontwikkeling. De 

mogelijkheden worden vergroot om een bepaalde deskundigheid bovenschools in te zetten voor ontwikkeling op 

andere scholen. De scholing voor personeelsleden richtte zich 2015 voornamelijk op het verbeteren van op-

brengstgericht werken/handelen en het vergroten van leerkrachtvaardigheden. Daamaast konden leerkrachten 

zich verbeteren door het volgen van korte instructies van digitale hulpmiddelen. Deze korte cursussen werden 

verzorgd door experts uit de eigen organisatie. 

Voor het opzetten van een werkwijze om meerbegaafden meer te kunnen bieden, hebben clusters van scholen 

een tijdelijke impuls toegekend gekregen in de vorm van extra inzet personeel en/of middelen. 

Om de prestaties bij taal en lezen te verbeteren, is in samenwerking met het Ondersteuningsteam van het Sa-

menwerkingsverband aan een groot aantal scholen ondersteuning aangeboden ten behoeve van scholing en 

begeleiding. Ook is er een regiegroep Rekenen gestart om het rekenonderwijs te monitoren. 

Ter i•  -ntificatie 
Gov- 	nderwijs Accountants 
FtrdQven  

Jaarverslag 2015 
	

23 



In hoge mate is geInvesteerd in individuele scholing : 

Scholing voor directeuren en teamleiders in leiderschap 

Drie directeuren volgden de leergang excellent schoolleider 

Een directeur volgde de leergang Schoolpositionering en onderwijsmarketing 

Twee leraren volgden een masteropleiding rondom gedrag 

Een leraar volgde een masteropleiding onderwijswetenschappen 

20 leraren volgden de cursus rekenen op masterniveau 

Alle leraren volgden 2 E-learning modules van de Heutink Academy 

Directeuren volgden de tweedaagse herhaling Magistrum HRM 

Twee scholen volgden de cursus: kleine scholen en kansrijke groepen 

Zeven leraren volgden de mentorencursus 

Daarnaast volgden meer dan 30 leraren eendaagse cursussen t.b.v. leerkrachtvaardigheden in de klas. 

3.3 	Opleiden in school (01S) 

Het werkplekleren neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. SPOLT heeft 4 (clusters van) opleidingsscho-

len. In deze scholen werken leraren, docenten en studenten intensief samen in zogenaamde "Communities of 

Practice" (CoP's). 

De stagiaires van "de Nieuwste Pabo" Sittard worden op onze opleidingsscholen begeleid door gecertificeerde 

opleiders. Binnen SPOLT volgen 22 studenten 40% van hun opleidingstijd als stagiaire op de opleidingsscholen 

van SPOLT. Schoolopleiders ondersteunen mentoren, studenten en scholen bij het werkplekleren. 

In 2015 is gestart met het zgn. doorbraakproject. Hiervoor zijn twee jonge leerkrachten geselecteerd, die minder 

dan 3 jaar in het onderwijs werkzaam zijn. 

Deze leerkrachten worden door een mentor op de school in samenwerking met een schoolopleider van SPOLT 

en de Pabo intensief begeleidt. Hiermee beogen we de kwaliteit van de professional te verhogen en beleid te 

formuleren om te voldoend aan de criteria start-, basis-, vakbekwaam. 

3.4 	Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is gestart per 1 augustus 2014. 

ledere school heeft de ambities vertaald in het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel van 

een school brengt nauwgezet in beeld welke ondersteuning een school daadwerkelijk realiseert. De bundeling 

van deze profielen is het bestuursondersteuningsplan. In 2015 is het personele deel van de LGF-bekostiging niet 

meer automatisch toebedeeld aan het formatiebudget van de scholen. Op basis van een analyse van de proble-

matieken op scholen wordt extra facilitering in de vorm van personele inzet toegekend. Op deze manier kunnen 

kinderen met beperkingen worden begeleid binnen de reguliere basisschool. 

Daarnaast is vanuit het Samenwerkingsverband de focus gelegd op klassenmanagement in relatie met zorgvra-

gen en is de samenwerking met lokale en regionale zorgnetwerken verstevigd. 

3.5 	Onderwijs en ICT 

De inzet en taken van ICT-coordinatoren zijn geInventariseerd en de beleidsvoorstellen zijn geformuleerd in een 

ICT-beleidsplan 2015-2019. Er is een bovenschoolse ICT-medewerker en een directeur met beleidsmatige bo-

venschoolse ICT-taken. Beiden adviseren en ondersteunen het College van Bestuur met zowel beleidsmatige 

taken als met techniek en beheer. 

In de schoolplannen, geeft het ICT beleidsplan richting aan de beleidsvoornemens op het gebied van ICT. In 

samenwerking met Kennisnet is een ambassadeurstraject gestart in de regio Midden- en Noord Limburg. De 
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bovenschoolse ICT medewerker en de directeur nemen hieraan deel. Dit traject zet in op samenwerking, kennis-

deling, enthousiasmering en professionalisering. 

De ICT co6rdinatoren van de SPOLT-scholen zijn in 2015 drie keer bij elkaar gekomen on de ontwikkelingen te 

bespreken en gezamenlijke afspraken te maken. 

Op de meeste scholen onderhouden de ICT-coordinatoren de websites. In 2015 zijn veel scholen overgegaan op 

een vernieuwde website die meer SPOLT uniformiteit uitstraalt. 

Door de realisatie van aanpassingen in infrastructuur, hardware en beheer verwachten we toekomstbestendig te 

zijn. 

In 2015 zijn een tweetal scholen gestart met een pilot digitaal onderwijs door het inzetten van "Snappet". 

De leerling kan hierdoor beter op zijn/haar niveau reken- en taalonderwijs worden aangeboden en de opbreng- 

sten zijn sneller in beeld te brengen. 

Mocht deze inzet succesvol blijken, dan zal het vervangingsbudget ICT-middelen meer ingezet worden voor 

tablets in plaats van vast configuraties. 

Cursus Jonge Kind 
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HOOFDSTUK 4: MATERIEEL 

4.1 	Gebouwafhankelijke kosten 

In april 2015 is het bestuursbureau verhuisd naar (leegstaande) lokalen in basisschool De Neerakker in 

Heythuysen. 

Aan de hand van de meerjarenonderhoudsplannen en de uitgevoerde werkzaamheden is een inventarisatie ge-

maakt van noodzakelijke werkzaamheden c.q. investeringen voor de komende jaren. Daarnaast is gestart met 

het in kaart brengen van optimaliseringsmogelijkheden van installaties, het terugdringen van energieverbruik en 

het toepassen van duurzame energie. Hiervoor heeft het College van Bestuur een expert aangetrokken, die dit 

proces leidt. 

Convenant levering elektriciteit door Leudal Energie 

4.2 	Huisvesting Neeritter, Ittervoort, Hunsel 

In 2014 is samen met het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders het plan voor de komende 5-10 jaar 

voor de scholen in Neeritter, Ittervoort en Hunsel opgesteld. Dit plan zou inhouden: 

De brede school in Ittervoort is gerealiseerd door inpandig kinderopvang en bibliotheek te huisvesten en inhoude-

lijk samen te werken; de school in Hunsel zal op het huidig niveau gehandhaafd blijven en voor de basisschool in 

Neeritter wordt gezocht naar huisvestingspartners. 

In 2015 is dit plan gewijzigd door een actieve opstelling van de dorpsraden in die regio. De dorpsraden hebben 

met SPOLT hierover contact gezocht en de wethouder heeft n.a.v. het uitvoeringsprogramma "as dorp" toege-

zegd een onderzoek te starten naar een school in die regio. 

Ter i entificatie 
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HOOFDSTUK 5: FINANCIEEL BELEID 

5.1 	Landelijke ontwikkelingen in het primair onderwijs bij besturen met 11-20 scholen 

• Kapitalisatiefactor: de signaleringsgrens is afhankelijk van de omvang van het bestuur. Voor instellingen 

met > € 8 miljoen aan jaarlijkse baten geldt een bovengrens van 35%. 

• Solvabiliteit: voor de solvabiliteit geldt een ondergrens van 30%. 

• Liquiditeit: voor de liquiditeit is de signaleringsgrens vastgesteld op 1.0. 

• Rentabiliteit: het gemiddelde van de laatste vijf jaren dient 0% tot 5% te bedragen. 

Met deze normeringen op het netvlies volgen de landelijke resultaten van P05 besturenl  van 2011 t/m 2014. 

JAAR GROEPERING 
Gemiddelde van 
KAP FACTOR 

Gemiddelde van 
SOLVABILITEIT 

Aantal 
Besturen 

2014 P05 45,32 0,63 177 

2013 P05 44,69 0,62 177 

2012 P05 41,86 0,59 177 

2011 P05 41,95 0,58 177 

Na enkele jaren met een gestage daling, valt in 2013 de stijging van de kapitalisatiefactor op. Deze stijging van 

meer dan 3,0 procentpunt wordt vooral veroorzaakt door de extra rijksbijdragen die eind 2013 door de schoolbe-

sturen zijn ontvangen. De solvabiliteit laat na jaren van stabiliteit in 2013 eveneens een stijging zien. De gemid-

delde solvabiliteit van P05 besturen ligt ruim boven de signaleringswaarde van 0,30. 

JAAR GROEPERING 
Gemiddelde van 

LIQUIDITEIT 
Gemiddelde van 
RENTABILITEIT 

Aantal 
Besturen 

2014 P05 2.66 -0.77 177 

2013 P05 2.63 3.70 177 

2012 P05 2.21 0.13 177 

2011 P05 2.10 -1.19 177 

De gemiddelde liquiditeit vertoonde in de jaren voor 2013 kleine bewegingen, maar laat vooral in dat jaar als 

gevolg van de ontvangst van de extra rijksbijdragen een positieve ontwikkeling zien. Dit kengetal ligt gemiddeld 

ruim boven de signaleringsgrens van 1,00. De gemiddelde rentabiliteit vertoont in 2013 een aanzienlijke verbete-

ring ten opzichte van de jaren voordien. Ook hier spelen de extra rijksbijdragen van eind 2013 weer een voorna-

me rol. 

Conclusie 

Het totaalbeeld laat zien dat de financiele positie van de P05 besturen in 2014 gestabiliseerd is na de aanzienlij- 

ke verbetering in 2013. 

1  P05 Bestuur: Een bestuur met 11-20 scholen in het Primair Onderwijs 
Te 	ntificatie 
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5.2 	Kengetallen SPOLT 

Het College van Bestuur hanteert de in de vorige paragraaf behandelde kengetallen en signaleringsgrenzen voor 

de analyse van haar financiele situatie en gebruikt de landelijke cijfers van vergelijkbare besturen als benchmark. 

a) Kapitalisatiefactor 

Het ministerie hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal 

niet of inefficient benutten voor de vervulling van hun taken. 

De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als: 

Totaal Kapitaal (excl. boekwaarde van gebouwen en terreinen) gedeeld door Totale Baten (TK / TB). 

Kapitalisatiefactor 
% 

Realisatie 

SPOLT 

Gemiddelde P05 

Landelijk 

Normering 

2015 65,55 Nog niet bekend <35,0 

2014 59,85 45,32 <35,0 

2013 52,92 44,69 <35,0 

2012 44,42 41,86 <35,0 

De kapitalisatiefactor van 65,55% vertoont een behoorlijke stijging en ligt beduidend boven de norm en de 

benchmark. De oorzaak van deze stijging ligt enerzijds in het positieve resultaat over 2015, maar anderzijds ook 

in de toename van de voorzieningen. In het bijzonder wordt verwezen naar de doordecentralisatie van het buiten-

onderhoud. Doordat in verslagjaar 2015 niet alle geplande onderhoud is uitgevoerd zoals in het meerjarenonder-

houdsplan aangegeven, zijn de verplichtingen voor de komende jaren gestegen en zal de voorziening stapsgewijs 

verminderen. 

De leerlingprognoses voorspellen een terugloop in leerlingen van ruim 12% over een periode van 4 jaar. Deze 

krimp veroorzaakt een terugloop in de baten. De terugloop kan slechts ten dele opgevangen worden met natuur-

lijk verloop van personeel. In de toekomst krijgt de stichting te kampen met negatieve exploitatie resultaten. 

Daarnaast is het noodzakelijk om te blijven investeren in onderwijskundige en ICT zaken. Om deze redenen ver-

wacht het CvB dat de kapitalisatiefactor de komende jaren daalt. 

b) Solvabiliteit 

De solvabiliteit is de graadmeter voor de financiele onafhankelijkheid en geeft aan of SPOLT aan haar financiele 

verplichtingen kan voldoen. 

Solvabiliteit 1 is: eigen vermogen / totaal vermogen " 100% 

Het Collecie van Bestuur SPOLT streeft voor solvabiliteit 1 naar een waarde van 40%. 

Solvabiliteit 1 
% 

Realisatie 

SPOLT 

Gemiddelde P05 

Landelijk 

Normering 

2015 61,09 Nog niet bekend > 30 

2014 62,84 62,72 >30 

2013 64,18 62,47 >30 

2012 62,39 58,67 >30 

TerentifiCatie 
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De solvabiliteit is in 2015 licht gedaald. Deze daling komt voort uit de gestegen voorziening onderhoud, maar ook 

uit het feit dat SPOLT penvoerder is voor de regeling versterking lerarenopleiding, bekend onder de naam Leer-

landschap. Uit benchmarking blijkt dat de resultaten van de stichting passen in het landelijke beeld. 

c) Liquiditeit 

Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te 

kunnen betalen. 

Liquiditeit {current ratio) is: (kortlopende vorderingen + liquide middelen)/ kortlopende schulden 

Liquiditeit 

(Current ratio) 

Realisatie 

SPOLT 

Gemiddelde P05 

Landelijk 

Normenng 

2015 3.1 Nog niet bekend >1.0 

2014 2.4 2.66 >1.0 

2013 2.5 2.63 > 1.0 

2012 2.3 2.21 > 1.0 

De liquiditeit is op balansdatum toegenomen ten opzichte van andere jaren. Er zijn verschillende oorzaken. Een 

verklaring is het positieve exploitatieresultaat. Het lage niveau aan investeringen en onderhoudsuitgaven heeft 

ook positieve weerslag op de liquiditeit. 

De hoofdreden van de stijging in liquiditeit is de desinvestering in de effecten van € 0,9 mm. Deze gelden zijn 

toegevoegd aan de liquide middelen en hebben een effect van circa 0.43 op het kengetal. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is een administratieve onderbouwing hoe de geldmiddelen gedurende 2015 beschikbaar 

zijn gekomen en hoe deze zijn aangewend. Over 2015 is er een toename in liquide middelen van € 1.9 mm. 

d) Rentabiliteit 

Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief 

bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de totale baten. 

Rentabiliteit is: exploitatie resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100% 

Rentabiliteit 
ok 

Realisatie 

SPOLT 

Gemiddelde P05 

Landelijk 

Normering 

2015 2,22 Nog niet bekend 5% > R > 0% 

2014 2,08 - 0,77 5%> R > 0% 

2013 6,07 3,70 5%> R> 0% 

2012 1,25 0,13 5% > R > 0% 

Hoewel SPOLT geen winstoogmerk heeft, is rentabiliteit een belangrijke indicator om waardevast eigen vermogen 

te blijven garanderen. De rentabiliteit van SPOLT over 2015 is positief. Zie ook paragraaf 5.5 waarin de opbouw 

van het resultaat wordt besproken. De PO raad adviseert een gemiddelde rentabiliteit over de afgelopen jaren 

tussen 0% en 5%. 

Voor SPOLT is de gemiddelde rentabiliteit over de laatste jaren ruim voldoende en beter dan de benchmark. 
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Personele lasten 

Aangezien de personele lasten zo'n 84% van de totale lasten vormen, hebben deze lasten nadrukkelijk de aan-

dacht van het College van Bestuur. Om de ontwikkeling van deze lasten te beoordelen, worden de personele 

lasten afgezet tegen het gemiddeld aantal FTE's in 2015 en tegen het aantal leerlingen. Voor deze analyse wor-

den, net zoals het uitgangspunt van de bekostiging, de leerlingaantallen van 1 oktober voorafgaand aan het ka-

lenderjaar gehanteerd (t — 1). 

Personele lasten in relatie tot fte's en leerlingen 

Jaar Gemiddeld 

Aantal FTE's 

Afname Personele 

Lasten 

Afname Aantal 

leerlingen 

Afname 

2015 193,49 4,57% € 12.194.367 2,29% 2.682 4,11% 

2014 202,76 2,58% € 12.479.877 1,82% 2.797 4,51% 

2013 208,12 3,93% € 12.711.096 3,69% 2.929 5,39% 

2012 216,64 € 13.198.1502 3.096 

Bovenstaande tabel laat zien dat het gemiddeld aantal FTE's in 2015 met 4,57% is gedaald. De daling in de per-

sonele lasten blijft achter op dit percentage. De verklaring voor dit verschil ligt in de stijging van de gemiddelde 

loonkosten als gevolg van de nieuwe cao primair onderwijs en de aanpassing van diverse premies. Deze stijging 

in de lasten wordt gecompenseerd door de bijstelling van de rijksbijdragen. Dat volgt later. 

Om beter aan te sluiten op de fiscale Werkkostenregeling (WKR) zijn enkele posten zoals de reiskosten vanaf 

2015 anders gerubriceerd. Dit maakt de vergelijking wat complexer. De externe inhuur voor coaching en begelei-

ding van circa € 90.000 is verantwoord onder de overige personeelslasten. De kosten van nascholing zijn in 2015 

van een gelijk niveau als in 2014 met € 131.000. 

Door het lagere ziekteverzuim zijn de kosten voor Arbobeleid met een totaal van € 55.000, meer dan gehalveerd 

in vergelijking met realisatie 2014. In de cao PO is een (nieuwe) regeling over duurzame inzetbaarheid opgeno-

men. Binnen SPOLT heeft er een inventarisatie plaatsgevonden of medewerkers van 57 jaar of ouder er voor 

kiezen om deze uren te sparen. Enkele medewerkers zullen dit gaan doen. Hiervoor is een personele voorziening 

gevormd. 

Als gevolg van de regionale krimp dealt het leerlingaantal van SPOLT jaarlijks naar verwachting zeker met 4%. 

Uiteindelijk leidt deze trend op termijn tot een teruggang van het eigen vermogen. Dit wordt ook zichtbaar in de 

meerjarenbegroting die in de continufteitsparagraaf aan bod komt. 

2  De personele lasten 2012 zijn in verband met de vergelijkbaarheid gecorrigeerd. De correctie betreft de uitkeringen van het 
UWV inzake WAZO of Ziektewetuitkering. voor 1 augustus 2012 werden deze loonkosten gedeclareerd bij het Vervangings-
fonds. Het gemiddeld aantal FTE's betreft echter alleen dienstverbanden die niet gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. 
voor de vergelijkbaarheid zijn de uitkeringen betreffende WAZO of Ziektewetuitkering voor heel 2012 toebedeeld aan het UWV, 
waardoor de personele lasten in 2012 lager uitvallen. 
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Eigen Vermogen 2015 

5% 
	

1% 
• Algemene reserve 

• Reserve Organ sat ieontwikkeling 

• Bestemm ingsreserve publiek: 

Reserve P&A 

• Bestemm ingsreserve pub lek: 

Reserve OLP 

• Bestemm ingsreserve publiek: 

Reserve CT 

• Bestemm ingsreserve privaat: Reserve 

met subsidiabe I 

Voorzieningen 2015 
3% 

857> 

12% 

• voorz en ,ng Onderhoud 

• voorz ening Jubilea 

voorz 'ening Duurzame 
inzetbaarhe id 

5.3 	Eigen vermogen 

Als gevolg van het positieve exploitatieresultaat is het eigen vermogen van SPOLT per balansdatum gegroeid van 

€ 5.642.664 naar € 5.970.913. Dit bedrag wordt, zoals weergegeven in bovenstaande grafiek, gevormd door een 

algemene reserve en meerdere bestemmingsreserves. 

5.4 	Voorzieningen 

De voorzieningen van SPOLT zijn per balansdatum toegenomen van € 1.294.168 naar € 1.676.103. 

Het CvB heeft in 2015 de meerjarenonderhoudsplannen kritisch beoordeeld en waar nodig bijgesteld. 

Mede hierdoor is in verslagjaar 2015 niet alle geplande onderhoud uitgevoerd, maar uitgesteld. Bovendien is de 

verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw per 1 januari 2015 bij het be-

voegd gezag van het schoolbestuur (doordecentralisatie) komen te liggen. De komende jaren wordt onderhoud 

verwacht aan bijvoorbeeld daken, bestratingen en schilderwerk. 
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Baten 

• Rijksbijdragen: Persone le bekostiging 

• Rijksbijdragen: Materie le 
Instandhoud ing 

• Rijksbijdragen: Personeel- & 
Arbe idsmarktbele id 

• Rijksbijdragen: Overige subsidies 

• Rijksbijdragen: 
Samenwerkingsverband 

• Overige overheidsbijdragen 

Overige baten 

Financiele baten 

5% O%3% 1% 

Om die reden heeft in 2015 een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. 

De voorziening om de toekomstige jubilea verplichtingen te financieren stabiliseert rond de € 0,2 mm. 

In de cao PO is een (nieuwe) regeling over duurzame inzetbaarheid opgenomen. Het vormen van een personele 

voorziening voor duurzame inzetbaarheid is noodzakelijk. 

5.5 	Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2015 

a) Beschouwing resultaat 

SPOLT sluit 2015 at met een resultaat uit baten en lasten van € 328.249. Dit resultaat steekt gunstig af ten op- 

zichte van de begroting (-/- € 37.153) en de prognose met opmaak 10 sept. 2015 (€ 95.223). 

b) Beschouwing baten 

De baten zijn in te delen in rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en overige baten (zie ook de jaarrekening). 

Het College van Bestuur heeft bij het opstellen van de begroting 2015 het standpunt ingenomen dat subsidies 

waarvan het voortbestaan onzeker en onduidelijk is, niet in de begroting op te nemen (voorzichtigheidsprincipe). 

Enkele voorbeelden zijn; 

Subsidie Opleiden in School is begroot t/m juli 2015, terwijI in realisatie uiteindelijk 12 maanden baten zijn ont-

vangen. De uiteindelijke bijstelling van de personele bekostiging is gunstiger uitgevallen dan de begrote € 126 per 

leerling. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking bij Personeel & Arbeid-beleid. 

Daarnaast is er een bijstelling van circa 3.5% in personele bekostiging voor schooljaar 2015-2016 ter compensa-

tie van de cao-stijging. Dit wordt ook zichtbaar bij de personeelslasten. 

• De realisatie van de rijksbijdragen ligt circa € 485.000 (3,5%) boven het begrote bedrag. 

Dit verschil is als volg te verklaren: 

Verhoogde Rijksbekostiging 

Hogere subsidiebaten OC&W voor projecten Leerlandschap, OIS en Lerarenbeurs 

Hogere overdracht vanuit het samenwerkingsverband, inclusief groeiformatie 

Hogere samenvoegingsbekostiging vanwege gewijzigde fusieregeling basisscholen 
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Belangrijke afwijkingen tussen verslagjaar 2015 en 2014 zijn: 

Bijstelling parameters Rijksbekostiging. 

In verslagjaar 2014 werd geen materiele Rijksbekostiging ontvangen voor buitenonderhoud. 

De ontvangsten van het samenwerkingsverband werden t/m juli 2014 verantwoord onder de overige baten. 

• De realisatie van de overige overheidsbijdragen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting met ruim € 60.000. 

Dit zijn gemeentelijke bijdragen voor verkeer, naast vergoeding voor de gymzaal. Geen bijzonderheden. 

• De realisatie van de overige baten komt ruim € 200.000 hoger uit dan begroot. 

Binnen deze rubriek spelen diverse factoren een rol. De bijdrage voor de overblijfregeling zorgen voor extra 

baten boven de begroting. Meer opbrengst voor verhuur ca. € 30.000. Opbrengst detachering / penvoerders- 

kosten van € 39.000. 

Er zijn niet begrote overige subsidies ontvangen bijvoorbeeld voor taal en voor cultuureducatie € 20.000. 

c) Beschouwing lasten 

De lasten worden in het geconsolideerde overzicht in de jaarrekening ingedeeld in personele lasten, afschrijvin- 

gen, huisvestingslasten, overige instellingslasten en leermiddelen. Onderstaand een gedetailleerde opstelling. 

6% 

4% 

Lasten • Lonen en Salarissen 

• Overige personele lasten 

Huisvestingslasten 

• Leermiddelen OLP ICT 

▪ Administratie en 
beheerslasten 

Afschrijvingen 

Overige instellingslast.incl 

80% 
	 overblijven 

Financiele lasten 

De personele lasten vormen ruim 84% van de totale lasten. Deze rubriek heeft de grootste invloed op het uitein-

delijke resultaat. Binnen deze categorie kunnen de lasten nog verder gespecificeerd worden in lonen en salaris-

sen en overige personele lasten. 

• De lonen en salarissen komen (gesaldeerd met de uitkeringen) eindigen ondanks de cao verhoging 

over het verslagjaar slechts € 35.000 (0,3%) hoger dan de begroting. De reductie in vergelijking tot vorig 

verslagjaar is 3,7%. 
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Het werkelijk aantal fte's in het eerste helft van het verslagjaar ligt redelijk in lijn met de begroting. Met ingang 

van schooljaar 2015-2016 was de personele reductie sterker dan begroot. Naast een afname in ondersteu-

nend personeel van 3,6 FTE is er binnen de categorie onderwijzend personeel een terugloop van meer dan 

5,0 FTE. Sturing vindt plaats conform allocatiemodel. Afname in bezetting wordt gerealiseerd door natuurlijke 

uitstroom. Daar waar mogelijk, worden deze niet meer vervangen. Ontslaguitkeringen zijn niet aan de orde 

geweest. 

Voorts bevat de realisatie in 2015 de FTE's en kosten voor het genieten van rechtspositioneel verlof. Dit ver-

lof kan niet meer als vergoeding gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds (VF). Als compensatie is de 

verplichte premie bij het VF per 1 augustus verder gedaald van 6,5% naar 6%. Dit veroorzaakt prijsverschil-

len op loon en salarissen. Andere prijsverschillen komen ook voort uit de loonkostenontwikkeling. 

In 2015 sloten de overheid, de vakbonden en onderwijsorganisaties een akkoord over de loonontwikkeling in 

2015 en 2016. Voor 2015 betreft het de volgende loonsverhogingen: 

• Loonsverhoging op basis van verlaging van pensioenpremie per 1 januari 2015. 

• Loonsverhoging van 1,25% met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015. 

• Extra eenmalige verhoging van de uitkering op de Dag van de Leraar van € 200 naar € 528. 

• Een eenmalige naar rato van de omvang van het dienstverband uitkering van € 500. 

Om beter aan te sluiten met de financiele verantwoording van de fiscale Werkkostenregeling (WKR), worden 

met ingang van 2015 de reiskosten van bijna € 0,1 mln. niet meer verantwoord bij de lonen en salarissen, 

maar gerubriceerd onder de overige personele lasten. Dit maakt de vergelijking met begroting en realisatie 

2014 minder zuiver. 

• De overige personele lasten komen aan het einde van het kalenderjaar hoger uit dan begroot. Het zijn 

met name meer kosten voor inhuur derden "Intersym" en dotatie voor duurzame inzetbaarheid gecom-

penseerd door minder kosten voor scholing en cultuureducatie. 

• Het totaal van de afschnjvingen komt eind 2015 circa € 10.000 (6,3%) lager uit dan begroot. Deze af-

wijking wordt veroorzaakt door lagere investeringen, in het bijzonder ICT, dan begroot. 

• De huisvestingslasten van SPOLT vallen ruim € 78.000 (9,8%) hoger uit dan begroot. 

Deze overschrijding van de begroting komt volledig voor rekening van de extra dotatie inzake onderhoud 

omdat in het verslagjaar 2015 niet alle geplande onderhoud is uitgevoerd. Bovendien wordt in de ko-

mende jaren onderhoud verwacht aan bijvoorbeeld daken, bestratingen en schilderwerk. Wanneer deze 

dotatie buiten beschouwing wordt gelaten, liggen de huisvestingslasten € 22.000 (3%) lager dan be-

groot, veroorzaakt door minder kosten voor energie en water. 

• De som van de overige instellingslasten eindigt in het boekjaar 2015 ruim € 130.000(24,3%) boven 

het begrote bedrag. De meeste posten in deze rubriek liggen in lijn of lets boven de begroting. De groot-

ste afwijkingen zit bij de meerkosten voor organisatieontwikkeling en bestuursondersteuning (o.a. Invoe-

ringstraject nieuwe cao en een uitgebreide ziekteverzuimanalyse). 

Als verbeterslag ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de niet-subsidiabele lasten voor buitenschoolse acti-

viteiten wel begroot. Realisatie is verlopen volgens plan, circa € 63.000. Waar aan de batenkant de 

overblijfregeling meer opbrengst realiseerde dan begroot, komt dit ook terug aan de lastenkant. Daar-

naast zorgt de verantwoording van projecten voor een hogere realisatie in lasten maar ook aan baten. 
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• Voor wat betreft de leermiddelen: De uitgaven voor leermiddelen lagen in 2014€ 40.000 boven het begrote 

bedrag. In 2015 eindigen de leermiddelen bijna € 100.000 lager dan in 2014 en € 82.500 minder dan begroot 

voor 2015(11,6%). Keuzes zijn uitgesteld vanwege wijziging onderwijsbeleid door ontwikkelingen in digitale 

leermiddelen. 

d) Beschouwing financiele baten en lasten 

Het resultaat uit financiele baten en lasten is € 36.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door minder rende-

ment op de financiele markten. Kalenderjaar 2014 lag met circa € 280.000 beduidend hoger. Deze stijging kwam 

voor rekening van de koerswinst, terwijI 2015 te kampen heeft met koersverliezen 

e) Investeringsbeleid 

De investeringen in Onderhoud, Onderwijsleerpakket, ICT en Inventaris worden binnen SPOLT begroot met be-

hulp van meerjaren-investeringsplannen. De plannen voor Onderhoud, OLP en Inventaris worden jaarlijks door de 

schooldirecteuren beoordeeld tijdens de begrotingsronde. 

Voor ICT is er een meerjarenICT-investeringsplan opgesteld. De investeringen in Inventaris en ICT worden geac-

tiveerd en afgeschreven, de investeringen in Onderhoud gaan ten laste van de voorziening en de investeringen in 

OLP komen rechtstreeks ten laste van de verlies- en winstrekening. 

Voor 2015 zijn investeringen begroot voor ICT € 105.230 en Inventaris € 41.500. In 2015 is er in totaal geInves-

teerd voor € 104.453 versus 2014 voor € 190.511. Door de investering ICT in 2014 ligt het investeringsniveau in 

2015 lager. In verslagjaar 2015 is voor circa € 144.721 afgeschreven op materiele vaste activa. 

Hoofdstuk 85 van de jaarrekening maakt het verloop van de categorieen tijdens het verslagjaar inzichtelijk. 

5.6 	Beleggings- en financieringsbeleid (Treasury statuut) 

Marktontwikkelingen 

Het jaar 2015 kende een vliegende start, vooral onder invloed van de aangekondigde monetaire verruiming door 

de ECB en de verdere daling van de kapitaalmarktrente. De euro daalde in januari flink tegenover verschillende 

valuta's en de olieprijs kwam verder onder druk. 

In veel opzichten vormde het tweede kwartaal 2015 het spiegelbeeld van het eerste kwartaal. 

In het eerste kwartaal daalde de lange rente sterk nadat de Mario Draghi op 22 januari aangaf dat de ECB tot 

september 2016 voor in totaal € 1.140 miljard aan staatsobligaties en ander schuldpapier zal opkopen. Het twee-

de kwartaal werd die rentedaling volledig ongedaan gemaakt, nadat eerder de Duitse tienjaarsrente in april het 

nulpunt was genaderd. Gevolg was dat het totaal rendement op obligaties over de eerste helft van het jaar iets 

meer dan een procent negatief was. 

Het derde kwartaal was het slechtste kwartaal voor aandelen sinds 2011. Dat terwijI we eerder dit jaar nog kon-

den melden dat het eerste kwartaal het beste kwartaal was sinds 1998. Nadat aandelen gedurende het tweede 

kwartaal per saldo zijwaarts bewogen, zorgde de aankondiging van de Chinese centrale bank om de renminbi te 

devalueren medio augustus voor een correctie. Obligaties konden weinig compensatie bieden voor de koersval. 

De rente is laag en daalde per saldo nauwelijks. Bovendien stegen de kredietopslagen, wat zorgde voor kleine 
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koersverliezen op (bedrijfs)obligaties. Per saldo zijn beide categorieen weer ruwweg op het punt waar we 2015 

begonnen. 

Terugblik obligaties 

Het absolute rendement op obligaties was in 2015 beneden gemiddeld. Verder zorgt de kunstmatig laag gehou-

den rente op de geldmarkt in combinatie met de uitbundige liquiditeit al langere tijd voor lage rentes. De ECB 

heeft in december aangegeven dat het aankoopprogramma van € 60 miljard per maand zelfs nog met een half 

jaar wordt verlengd tot maart 2017. De lage rente is vooral gunstig voor landen met een groot overheidstekort en 

staatsschuld en voor privepersonen en bedrijven die schulden hebben. Voor de vermogensbezitters en spaarders 

valt de rente als inkomstenbron nu grotendeels weg. 

Verwachting 2016 

Voor de komende periode rekenen we op een beneden gemiddeld rendement op obligaties. Daarnaast is de 

afgelopen periode het risico op obligaties toegenomen. Dan hebben we het over een dimensie van risico die 

populair is in de financiele wereld, namelijk volatiliteit. Koersbewegingen staan hierbij gelijk aan meer risico. De 

forse schommelingen in de rente zorgen mogelijk voor onrust bij obligatiebeleggers in combinatie met koersver-

liezen door per saldo stijgende rente. Wij merken op dat de genoemde koersschommelingen een tussentijds 

verhaal zijn. Kwalitatief goede obligaties keren op einddatum de hoofdsom uit. Een portefeuille zoals die van de 

hiervoor genoemde portefeuilles biedt spreiding over debiteuren en looptijden. Wanneer een de stichting alleen 

zou sparen is men afhankelijk van een beperkter aantal debiteuren waardoor het debiteurenrisico zou toenemen. 

Rendement 

In 2015 was, op basis van het gemiddeld geinvesteerd vermogen, het netto rendement van de beleggingsporte- 

feuille 0,57%, wat een toename betekende van € 20.408,16 (gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen). 

In 2015 is er een out-performance gerealiseerd van ongeveer 0,17%. Aangezien in de benchmark geen kosten 

meegenomen zijn is de outperformance in werkelijkheid nog groter, bijna 0,5%. 

Opening Kinderboekenweek 
b. s. de Mussenberg, Horn 
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HOOFDSTUK 6: CONTINUITEITSPARAGRAAF / TOEKOMSTIGE ONTVVIKKELINGEN 

Gezien de krimpsituatie waarin SPOLT zich bevindt, zullen de lasten moeten worden aangepast aan de teruglo-

pende inkomsten. Om tijdig te kunnen anticiperen op toekomstige scenario's stelt SPOLT jaarlijks rond de zomer 

een uitgebreide meerjarenbegroting op. Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten van de meest recente 

meerjarenbegroting in combinatie met de begroting voor 2016. Deze is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 

17 december 2015. 

Het CvB heeft de volgende gegevens gebruikt om een meerjarenbegroting op te stellen. 

SPOLT 

te:daturre / oktober 

directie 

on derwijsgevend personeel 

on derwijs ondersteu nen d personeel 

FIT totaal 

totaal aantal Neerlingen 

2015 2016 2017 2018 2019 

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

6,69 6,88 6,88 6,88 6,88 

161,40 159,83 155,64 154,43 151,90 

25,40 18,29 18,29 18,29 18,29 

193,49 185,00 180,81 179,60 177,07 

2.570 2.445 2.364 2.298 2.255 

Bovenstaande cijfers laten zien dat de leerlingaantallen de komende jaren met ca. 4% dalen. De meerjarenont-

wikkeling in FTE's geeft weer dat de terugloop in leerlingen gepaard gaat met een afname in medewerkers. De 

leerkrachten die vertrekken zullen niet of slechts voor korte termijn worden herbezet. De terugloop in FTE's is op 

basis van natuurlijk verloop en ligt redelijk in balans met de afname in leerlingen. 

• Meerjarenbegroting 2016- 2019 

2015 	 2016 

3. Baten 	 realisatie 	begroting 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

3.1 Rijksbijdragen 	 14.313.284 	14.016.605 13.153.209 12.815.327 12.418.649 

3.2 Overage overh.bijdragen en -subs 	60.038 	41.000 61.832 61.8.32 61.832 

3.3 Coll-,cursus-, les-en examengeld. 

3.4 Been werk i.o.v. derden 	 - - - - 

3.5 Overige baten 	 428.141 	187.960 219.495 216.874 215.180 

tat o& baten 	 1480/.463 	14_245.565 18434336 13.094.033 12.695.661 

4. Lasten 

4.1 Personee Is lasten 12.194.367 	12.020.637 11.373.354 11.418.045 11.306.055 

4.2 Afschrijvingen 144.721 	156.689 161.863 163.517 162.794 

4.3 Huisvestingslasten 879.253 	830.650 780.644 780.644 780.644 

4.4 Overige lasten 1.303.811 	1.200.595 1.126.879 1.152.575 1.084.053 

Waal taster; 14.522.152 	14.208_571 13.442.740 13.514.781 13.333.546 

Saldo baten en lasten 279.311 	36.994 8.204- 420.748- 637.885- 

Saldo financiele becirijfsvoering 48938 	85.000 75.000 70.000 65.000 

Saldo buitengewone baten en lasten 

328.249 	121.994 66.796 350.748- 572.885- 
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De personele rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bekostiging parameters van 26 oktober 2015. Gebaseerd op 

diverse onderwijsakkoorden is vanuit de PO-raad in november 2015 een advies gegeven, hoeveel aanvullende 

nieuwe bekostiging schoolbesturen zouden kunnen verwachten. Deze prijsbijstelling is met enige terughoudend-

heid verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor de 2016 circa € 10 per leerling. 

De loonkostenbegroting is opgesteld op niveau van de medewerker, rekening houdend met periodieken 

of toeslagen. 

Het saldo aan financiele baten en lasten bevat rente op de spaarrekening en beleggingen en geen begrote 

koerswinsten, noch verliezen. 

De exploitatiecijfers ondersteunen het hierboven geschetste beeld. De teruggang in rijksbijdragen wordt niet vol-

ledig opgevangen door een teruggang in de personeelslasten. Onderstaande trend van de kengetallen onder-

streept dat. Als gevolg hiervan lopen de exploitatietekorten de komende jaren op. 

kengetallen ontwikketing 
	

2015 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 

real isatie 	begroting 	begroting 	begroting 	begroting 

Personele lasten / Totale lasten 84,0% 84,6% 84,6% 84,5% 84,8% 

Personele lasten 	Rijksbijdragen 85,2% 85,8% 86,5% 89,1% 91,0% 

Het kengetal personeelslasten t.o.v. rijksbijdragen wordt door de lnspectie gehanteerd om te oordelen of de con-

tinuYteit niet in gevaar is. Als norm is het plafond bepaald op 95%. De verhouding onderstreept dat er sturing 

wordt gegeven aan de formatie binnen SPOLT. Het College van Bestuur slaagt er in om de personele inkomsten 

in balans te houden met de personele uitgaven. Afname in bezetting wordt gerealiseerd door natuurlijke uitstroom 

en door kritisch om te gaan met vervangingen. 
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De meerjarenexploitatie 2016-2019 leidt, met de eindbalans van 2015 als basis, tot onderstaande 

meerjarenbalans. 

• Meerjarenbalans en ontwikkeling kengetallen 

201 5 2016 2017 2015 2019 

1. Activa realisatie begrob ng begroting begroting begroting 

1.1 Immateriele vaste activa - 

1.2 Materiele vaste activa 896.700 969.941 942.455 946.943 807.197 

1.3 Financiele vaste activa 2.317.756 2.317 756 2.117.756 1.917.756 1.717.756 

Vaste activa 3.214456 3.287_697 3.060.211 2.864.699 2.524_953 

1.4 Voorra den - - 

1.5 Vorderingen 1.037.223 1.037.223 1.037.223 1.037.223 1.037.223 

1.6 Effecten 200.000 200.000 200.000 

1.7 Liquide middelen 5.522.715 5.275.805 5.249.569 4.849.677 4.401.896 

Viottende activa 6_559_938 6_311028 6.486.792 6.086.900 5.639.119 

Totale Activa 9.774394 9.600.725 9347.003 8.951.599 8.164.072 

2, Passiva 

2.1 Eigen vermogen 5.970.913 6.092.907 6.159.703 5.808.955 5.236.070 

=_ 

2.2 Voorzieningen 1.676.103 1.380.4-40 1.259.922 1.015.266 800.624 

2.3 Langlopende schulden 

2.4 Kortlopende schulden 2.127.378 2 `_27'378 2.127.378 2.127.378 2.127.378 

Totale Passiva 9.774394 9.600.725 9.547.003 8.951.599 8.164.072 

De balanscijfers vertonen ook de komende jaren het beeld van een gezonde stichting. De negatieve exploitatie-

resultaten zorgen weliswaar op termijn voor een teruggang in het eigen vermogen, maar het totaalbeeld is nog 

steeds goed. Het CvB heeft in 2015 de onderhoudsplannen voor binnen en buitenonderhoud beoordeeld en bij-

gesteld. Dat de stichting de komende jaren geconfronteerd gaat worden met behoorlijke onderhoudsuitgaven is 

geen verassing en is financieel behapbaar. 

SPOLT neemt diverse maatregelen om de krimp op te vangen. Er is o.a. een vervangerspool ingericht. 

Personeelsleden in vaste dienst bij SPOLT worden ingezet t.b.v. vervangingswerkzaamheden op de scholen en 

zijn niet meer verbonden aan een school. Hiermee kunnen gedwongen ontslagen worden voorkomen. 

Tevens blijkt uit de meerjarenbegroting dat het inzetten van middelen uit de algemene reserve verantwoord is om 

personele knelpunten te kunnen oplossen en in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende personeel. 

Daar waar bundeling van krachten in de regio mogelijk is om negatieve effecten in positieve zin te beInvloeden, 

zal SPOLT dit zeker ondersteunen. Op gebied van huisvesting zullen de komende jaren in steeds meer scholen 

andere maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang, zorg, bibliotheek gehuisvest worden om de visie "op 

weg naar Brede Scholen" te verwezenlijken en daardoor ook de exploitatiekosten van de huisvesting van de 

scholen te kunnen beheersen. 

Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen in financieringsstructuur. 
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Er zijn investeringen begroot voor € 229.930, waarvan € 181.945 voor ICT en € 47.985 aan Inventaris. 

Voor investeringen is begroot in 2017€ 134.377 en voor 2018 € 168.005. 

2015 	2016 	2017 	2018 	2019 

realisatie 	begroting 	begroting 	begroting 	begroting 

kapita I isatiefactor 	65,8% 	67,0% 	70,7% 	68,0% 	64,0% 

solvabi I iteit 1 	 61% 	 63% 	 65% 	 65% 	 64% 

liquiditeit 	 3,1 	 3,0 	 3,0 	 2,9 	 2,7 

renta bi I iteit 	 2,2% 	0,9% 	0,5% 	-2,7% 	-4,5% 
gemiddelde rentabiliteit 2016-2019 	 -1,5% 

Reductie van formatie is de laatste jaren steeds speerpunt in het beleid geweest en heeft zijn vruchten afgewor-

pen. Ook naar de toekomst toe zal hier het accent mede op blijven liggen. Bovendien heeft de directie de intentie 

om impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling en niet het oppotten van gelden. 

De meerjarenrentabiliteit is voor 2016 t/m 2019 negatief met - 1,5%. Waarbij de ontwikkeling van de liquiditeit ook 

steeds is nneegenomen bij het maken van de keuzes in de meerjarenbegroting. Het saldo aan liquide middelen 

zal binnen bandbreedte muteren. 

Om de kapitalisatiefactor in de toekomst te verlagen, is een negatief exploitatieresultaat vrijwel de enige optie. 

Aangezien de continulteit van de stichting absoluut niet in gevaar is, zijn exploitatietekorten niet verontrustend en 

zou voor de konnende jaren het accent zelfs nog meer mogen liggen op duurzame, kwaliteit verhogende investe-

ringen. 

Doelstelling is en blijft dat de continuIteit van de stichting geen gevaar mag lopen en risico's beheerst blijven. 

• Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle systeem 

Het College van Bestuur legt onder meer verantwoording af aan Raad van toezicht, het rijk, ouders en personeel 

over het gevoerde beleid en of de inzet van personeel, huisvesting en geld effectief en efficient heeft plaats ge-

vonden. 

Binnen de stichting wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en controlesysteem. De financiele en perso-

nele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor Vizyr. Mutaties in de administratie worden verwerkt 

na codering en goedkeuring door het College van Bestuur. Het administratiekantoor controleert op de juistheid 

van codering en autorisatie. 

Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de 

door de Raad van Toezicht geaccordeerde begroting. De begroting wordt ingezet als sturingsinstrument voor de 

beheersing van activiteiten. Halverwege het verslagjaar wordt een gedetailleerde halfjaaranalyse opgesteld. Af-

wijkingen tussen begroting en realisatie worden geanalyseerd en er wordt bepaald of er aanvullende actie nood-

zakelijk is om op koers te blijven. Deze analyse vormt een evaluatiemoment en dient als fundament bij het opstel-

len van een prognose voor het lopende jaar en de komende begroting. In het verslagjaar 2015 gaf de prognose in 

de halfjaar analyse een duidelijk beter resultaat dan de begroting. 

Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als de formatie, leeftijdsopbouw en ziekteverzuim. 

Het College van Bestuur beoordeelt op deze momenten of de financiele realisatie binnen de kaders van het fi-

nanciele meerjarenbeleidsplan past en of de uitvoering nog financiele ruimte biedt. Geldstromen worden gevolgd 

en in verband gebracht met toekomstige investeringen. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en 

onderbouwd met meerjarenplannen. 
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Het kostenbewustzijn bij de directeuren is meer en meer vergroot. Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op ontwik-

kelingen is een constant aandachtspunt in de beleidsvoering. Afstemming met betrokkenen is geintensiveerd. 

Naast deze tussentijdse analyse actualiseert SPOLT ook jaarlijks de meerjarenbegroting. Bij het opstellen van 

deze begroting wordt nadrukkelijk de koppeling gemaakt met de Risico- en Vermogensanalyse. 

• Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 

Medio 2015 is de Risico- en Vermogensanalyse voor SPOLT geactualiseerd. Het doel hierbij is om de verschil-

lende risico's 'in de hoofden' inzichtelijk te maken. Door het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen, is 

het mogelijk om proactief met risico's om te gaan, voordat ze zijn opgetreden. Het past niet bij SPOLT om af te 

wachten. Integendeel SPOLT ontwikkelt preventief beleid om risico's te beheersen. Belangrijke risico's waar aan 

gedacht moet worden zijn: 

• Deskundigheid personeel 

✓ Passend onderwijs (verevening) 

• Personele bekostiging biedt onvoldoende compensatie voor personeelslasten 

✓ Procedures en voorschriften rondom aanbestedingen 

• Kwetsbaarheid bestuursbureau 

• Samenwerkende partijen 

• Kwaliteitszorg 

• Financiele gevolgen uitstroom personeel 

• Financiele middelen voor onderhoud binnen en buiten 

• Rapportage toezichthoudend orgaan 

Verwezen wordt naar de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur. SPOLT heeft de bevoegdheden en verantwoor-

delijkheden van de Raad van toezicht, het College van Bestuur en de directeuren expliciet vastgelegd in een 

managementstatuut. Dit statuut dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het financiele beleid op 

basis van beginselen van een verantwoord beheer. De stichting hanteert deze code in het primair onderwijs. 

Er zijn geen afwijkingen te melden. 

Er is frequent overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur. Communicatie met betrokkenen over 

lopende ontwikkelingen, potentiele en eventuele beheersing van risico's vindt plaats bij het reguliere besluitvor-

mingsproces. Hierbij kan gedacht aan documenten als de Meerjarenbegroting en Risico- en Vermogensanalyse. 

In het jaarlijkse jaarverslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten van de Raad van toezicht en 

hun verantwoordelijkheid als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Vereniging 

Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VT01). 

Natuurkunde circus 

Kick-off 

Techniek full 2015 
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FINANCIELE POSITIE 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van het schoolbestuur dienen de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. 

Ter analyse van de financiele positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de 
gegevens uit de geconsolideerde balansen: 

Vergelijkend balansoverzicht 

ACTIVA 

31-12-2015 31-12-2014 

€ % € % 

Materiele vaste activa 896.700 9,2 936.968 10,4 
Financiele vaste activa 2.317.756 23,7 3.229.841 36,0 
Vorderingen 1.037.223 10,6 1.100.336 12,3 
Effecten - 99.100 1,1 
Liquide middelen 5.522.715 56,5 3.613.368 40,2 

9.774.394 100,0 8.979.613 100,0 

PASSIVA 

Eigen vermogen 5.970.913 61,1 5.642.664 62,8 
Voorzieningen 1.676.103 17,2 1.294.168 14,4 
Kortlopende schulden 2.127.378 21,7 2.042.781 22,8 

9.774.394 100,0 8.979.613 100,0 
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RESULTAAT 

Het geconsolideerde resultaat over 2015 bedraagt € 328.249 tegenover € 305.469 over 2014. De 
geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

Baten 
(Rijks)bijdragen OCW 14.313.284 13.827.978 13.905.243 
Overige overheidsbijdragen 60.038 61.832 111.209 
Overige baten 428.141 225.948 690.041 

Totaal baten 14.801.463 14.115.758 14.706.493 

Lasten 

Personele lasten 12.194.367 12.027.981 12.479.877 
Afschrijvingen 144.721 154.383 139.364 
Overige materiele lasten 2.183.064 2.055.547 2.062.101 

Totaal lasten 14.522.152 14.237.911 14.681.342 

Saldo baten en lasten 279.311 -122.153 25.151 

Financiele baten en lasten 48.938 85.000 280.318 

Resultaat baten en lasten 328.249 -37.153 305.469 
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KENGETALLEN 

Met de kengetallen kan de financiele toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De 
kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 

Liquid iteit 

2015 2014 

(Vlottende activa/kortlopende schulden) 3,08 2,36 

Solvabiliteit 1 
(eigen vermogen (excl. voorzieningen)/ totaal passiva * 100%) 61,09 62,84 

Solvabiliteit 2 
(eigen vermogen (incl. voorzieningen)/ totaal passiva "100%) 78,24 77,25 

Rentabiliteit 
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%) 2,22 2,08 

Weerstandsvermogen 
(eigen vermogen-materiele vaste activa / totale rijksbijdragen * 100%) 35,45 33,84 

Personele lasten / totale lasten 
83,97 85,01 

Materiele lasten / totale lasten 
16,03 14,99 

Kapitalisatiefactor 
(balans totaal -/- boekw. geb. & terr.)/ (totaal baten + fin. baten) * 100 % 65,55 59,85 
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B1 GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

Verslaqqevingsvoorschriften 

De jaarrekening is (voorzover niet anders vermeld ) opgesteld in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving, zoals weergegeven in 
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 
(Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn verwerkt conform RJ 140.208. 

Alqemeen 

Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de 
nominate waarde opgenomen. De baten en lasten warden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. 

Geldeenheid en taal 

De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in 
euro's uitgedrukt. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Alqemeen  

Activa 

Materiele vaste activa 

lnventaris, apparatuur en avenge materiele vaste activa 

De inventaris, apparatuur en avenge materiele vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa warden lineair afgeschreven 
op basis van de verwachte economische levensduur. De activeringsgrens is gesteld op € 500. 

Boekresultaten op materiele vaste activa warden in de baten en lasten verantwoord. 

Financiele vaste activa  

Effecten 

De effecten zijn gewaardeerd tegen reele waarde. 

Vlottende activa 

Vorderinqen 

De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominate waarde onder aftrek van een 
(eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
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Proiecten 

De onder avenge vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op 
basis van de opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van 
het project wordt het projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. 
Uitzondering hierop zijn de projecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dit soort 
projecten worden verwerkt via de voorziening groot onderhoud. 
Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt bij de 
waardering rekening gehouden met een voorziening voor het te verwachten verlies. 

Effecten  

De effecten (looptijd <1 jaar) zijn gewaardeerd tegen reele waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de 
liquide middelen ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. 

Passiva  

Eiqen vermoqen 

Bestemmingsreserve (privaat en publiek) en bestemmingsfonds (privaat en publiek) 

lndien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd 
gezag een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsreserve. 
Als deze beperking is aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds. 

Voorzienimen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 
verdelen over een aantal boekjaren. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. 
De schulden warden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Pensioenen 

Behalve de betaling van de premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van 
deze pensioenregeling. De premies warden verantwoord als personeelskosten als deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies warden opgenomen als overlopende activa indien dit tot 
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

STAAT BATEN EN LASTEN 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en avenge baten) en alle 
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten warden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten warden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Baten 

(Rijks)bijdragen OCW  

De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de 
Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten warden met de 
segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende onderwijssectoren en -wetten. Onder 
(normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding voor personele en materiele kosten, 
toegerekend naar het verslagjaar. De avenge 00W-subsidies warden gespecificeerd per 
toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot Ministerie OCW (model 
G). 

Lasten 

Afschnivingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriele en 
materiele vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Inventaris 	 5 tot 20 jaren 
ICT hardware 	 3 tot 10 jaren 
Leermiddelen 	 8 jaren 

Personele lasten 

Onder de personele lasten warden alleen de lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld. 
De kosten van de uitbestede werkzaamheden vallen onder de avenge personele lasten. 
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OVERIGE TOELICHTING 

Bepaling van het resultaat 

Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat baten en lasten van de scholen en 
het bestuur van de stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij 
de bepaling van het baten en lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico's 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De financiele en buitengewone baten en 
lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in 
het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten 
eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen) 
in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, inclusief initiele activa. 
Conform Model C RJ 660. 
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B2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 

31 december 2015 31 december 2014 

Inventaris en apparatuur 896.700 936.968 

Financiele vaste activa 

Effecten 2.317.756 3.229.841 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Ministerie van OCW 755.184 766.667 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 282.039 333.669 

1.037.223 1.100.336 

Effecten 99.100 

Liquide middelen 5.522.715 3.613.368 

9.774.394 	 8.979.613 
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

31 december 2015 31 december 2014 

Algemene reserve 2.381.811 2.293.798 
Bestemmingsreserves (publiek en 
privaat) 3.589.102 3.348.866 

5.970.913 5.642.664 

Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening 1.421.616 1.085.382 
Overige voorzieningen 254.487 208.786 

1.676.103 1.294.168 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 69.474 126.838 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 480.059 492.195 
Schulden terzake van pensioenen 129.741 159.684 
Overige schulden en overlopende 
passiva 1.448.104 1.264.064 

2.127.378 2.042.781 
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 

Realisatie 
2015 

Beg roting 
2015 

Realisatie 
2014 

Baten 

(Rijks)bijdragen OCW 14.313.284 13.827.978 13.905.243 
Overige overheidsbijdragen 60.038 61.832 111.209 
Overige baten 428.141 225.948 690.041 

Totaal baten 14.801.463 14.115.758 14.706.493 

Lasten 

Personele lasten 12.194.367 12.027.981 12.479.877 
Afschrijvingen 144.721 154.383 139.364 
Huisvestingslasten 879.253 800.647 709.658 
Overige instellingslasten 672.219 540.770 621.868 
Leermiddelen (PO) 631.592 714.130 730.575 

Totaal lasten 14.522.152 14.237.911 14.681.342 

Saldo baten en lasten 279.311 -122.153 25.151 

Financiele baten en lasten 

Financiele baten 110.386 100.000 296.648 
Financiele lasten 61.448 15.000 16.330 

Financiele baten en lasten 48.938 85.000 280.318 

Resultaat baten en lasten 328.249 -37.153 305.469 
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2015 

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

2015 2014 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 279.311 25.151 

Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 144.721 139.364 
Mutatie voorzieningen 381.935 218.996 

526.656 358.360 

Verandering in vlottende middelen: 
- Vorderingen 63.113 -161.623 
- Effecten 99.100 417.070 
- Kortlopende schulden 84.597 139.562 

246.810 395.009 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.052.777 778.520 

Ontvangen interest 110.386 296.648 
Betaalde interest -61.448 -16.330 

48.938 280.318 

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.101.715 1.058.838 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

lnvesteringen in materiele vaste activa -104.453 -190.511 
lnvesteringen financiele vaste activa -873 -817.271 
Desinvesteringen financiele vaste activa 912.958 316.910 

807.632 -690.872 

Mutatie liquide middelen 1.909.347 367.966 

Beginstand liquide middelen 3.613.368 3.245.402 
Mutatie liquide middelen 1.909.347 367.966 

Eindstand liquide middelen 5.522.715 3.613.368 
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B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 
DECEMBER 2015 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

31-12-2015 31-12-2014 

Materiele vaste active 

Inventaris en apparatuur 896.700 	936.968 

    

Boekwaarde 31-12-2014 

Inventaris 

Aanschaffingswaarde 2.140.519 
Cumulatieve afschrijvingen -1.203.551 

936.968 

Mutaties 

Investeringen 104.453 
Afschrijvingen -144.721 

-40.268 

Boekwaarde 31-12-2015 

Aanschaffingswaarde 2.244.972 
Cumulatieve afschrijvingen -1.348.272 

896.700 

Afschrijvingstermijnen 

Inventaris 5 tot 20 jaren 
ICT hardware 3 tot 10 jaren 
Leermiddelen 8 jaren 
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31-12-2015 31-12-2014 

Financiele vaste active 

Effecten 2.317.756 3.229.841 

Boekwaarde 
Boekwaarde 31 december 

Omschrijving 1 jan 2015 Mutaties 2015 2015 

Effecten 

Effecten 3.229.841 873 	-912.958 2.317.756 

3.229.841 873 	-912.958 2.317.756 

De nominale waarde van de effecten bedraagt € 2.050.000. Het bestuur verwacht (in principe) niet 
dat de effecten tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Derhalve zijn de effecten 
gewaardeerd tegen marktwaarde. 

looptijd nominate aanschaf- marktwaarde boekwaarde 
waarde waarde 31-12-2015 31-12-2015 

2,38% RABO 2013-2023 200.000,00 206.070,00 216.230,00 216.230,00 
2,25% RABO VAR.CPN.OBL.7 2010-2018 250.000,00 251.250,00 260.575,00 260.575,00 
3,38% EFSF 2011-2021 200.000,00 204.400,00 235.130,00 235.130,00 
3,75% BNG MTN 2010-2020 200.000,00 215.800,00 229.560,00 229.560,00 
3,50% AUSTRIA 2005-2021 300.000,00 345.220,00 357.525,00 357.525,00 
4,25% BELGIUM 2012-2022 200.000,00 237.480,00 251.170,00 251.170,00 
1,75% NEDERLAND 2013-2023 300.000,00 296.500,00 329.175,00 329.175,00 
2,75% DNB Boligkrediet 2012-2022 200.000,00 214.900,00 225.600,00 225.600,00 
1,88% ABN AMRO 2012-2019 200.000,00 207.300,00 212.790,00 212.790,00 

Totaal 2.050.000,00 2.178.920,00 2.317.755,00 2.317.755,00 
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VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

31-12-2015 	31-12-2014 

Ministerie van OCW 755.184 766.667 

Overige vorderingen 
Overige subsidies gemeente inzake schades 176 
Gemeente overige 2.563 
Debiteuren overig 30.782 50.372 

Totaal overige vorderingen 30.958 52.935 

Overige overlopende activa 
Loonkosten VF 43.869 67.056 
Vooruitbetaalde kosten 104.903 110.786 
Debiteuren transitoria 102.309 102.892 

Totaal overlopende activa 251.081 280.734 

Totaal vorderingen 1.037.223 1.100.336 

Effecten 

Effecten; obligaties <1 jr 99.100 

Deze effecten hadden betrekking op Calyon Non-Inv Float 05-15 en zijn in 2015 afgelost. 

Liquide middelen 

Bankrekeningen bestuur 5.428.917 3.357.382 
Bankrekeningen scholen 90.661 252.394 
Kas scholen 3.973 3.076 
Overige liquide middelen -836 516 

5.522.715 3.613.368 

Ter,ntificatie 
GoA Onderwijs Accountants 
Eindh Sien 
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PASSIVA 

31-12-2015 31-12-2014 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 2.381.811 2.293.798 
Bestemmingsreserves 3.589.102 3.348.866 

5.970.913 5.642.664 

Saldo 
31-12-2014 

Bestemming 
resultaat 

Saldo 
31-12-2015 

Algemene reserve 2.293.798 88.013 2.381.811 

Bestemmingsreserves publiek 
Reserve P&A - beleid 2.644.304 115.244 2.759.548 
Reserve OLP 461.283 -13.142 448.141 
Reserve ICT 176.047 133.135 309.182 

3.281.634 235.237 3.516.871 

Bestemmingsreserves privaat 
Reserve niet-subsidiabel 67.232 4.999 72.231 

Totaal bestemmingsreserves 3.348.866 240.236 3.589.102 

Eigen vermogen 5.642.664 328.249 5.970.913 

De bestemmingsreserves OLP en ICT zijn bedoeld als resultaatbestemming tussen de 
desbetreffende materiele vergoedingen en materiele lasten. 

De bestemmingsreserve P&A is bedoeld als resultaatbestemming voor personeel en arbeid (P&A) 
en Lumpsumgelden. 

De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige 
buitenschoolse activiteiten op te vangen. 

Terielentificatie 

Go 	Onderwijs Accountants 
Eind 	en 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

31-12-2015 31-12-2014 

Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening 1.421.616 1.085.382 
avenge voorzieningen 254.487 208.786 

1.676.103 1.294.168 

Saldo 
31-12-2014 

Dotatie 
2015 

Onttrekking 
2015 

Saldo 
31-12-2015 

Onderhoudsvoorziening 1.085.382 428.697 -92.463 1.421.616 
Overige voorzieningen 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 50.000 50.000 
Voorziening Jubilea 208.786 20.000 -24.299 204.487 

208.786 70.000 -24.299 254.487 

Totaal voorzieningen 1.294.168 498.697 -116.762 1.676.103 

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening voor binnen- en buitenonderhoud 
gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid is tot stand gekomen n.a.v. nieuwe regelgeving in de CAO 
PO. Binnen de organisatie heeft er een inventarisatie plaatsgevonden of medewerkers van 57 jaar 
of ouder er voor kiezen om deze uren te sparen. Deze uren zullen op termijn bekostigd gaan 
worden uit deze voorziening. 

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar 
beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken. Waar dit 
voorheen gebeurde op basis van de aanspraken voor de komende 10 jaren, gebeurt dit nu voor het 
totale personele bestand. 

Verder is de berekening gebaseerd op: 
- Leeftijd per medewerker 
- Gehele personeelsbestand 
- Jaren dienstverband per medewerker 
- Omvang dienstbetrekking 
- Jubileum bij 25-large diensttijd 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100% gratificatie. 
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde 
salarisstijging op lange termijn en een verdisconteringsvoet 
- Berekening tegen contante waarde 
- Rekeninghoudend met een blijfkans. 

Ter 	tificatie 

Go 	Onderwijs Accounti,  

Ein 	en 
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Onderverdeling voorzieningen 

Kortlopende 	Langlopende 
deel < 1 jaar 	deel > 1 jaar Totaal 

Onderhoudsvoorziening 626.835 794.781 1.421.616 
Overige voorzieningen 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 50.000 50.000 
Voorziening Jubilea 27.892 176.595 204.487 

27.892 226.595 254.487 

Totaal voorzieningen 654.727 1.021.376 1.676.103 

Kortlopende schulden 

31-12-2015 31-12-2014 

Crediteuren 69.474 126.838 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 480.059 492,195 
Schulden terzake van pensioenen 129.741 159.684 

Overige kortlopende schulden 
Overige subsidies gemeente en provincie / techniek 162.759 
Overige projecten / opleidingsscholen 23.774 49.651 
Spaarverlof 37.461 54.960 
Vervangingsfonds / Participatie fonds 1.063 
Netto salaris 16.450 3.726 
Te betalen vakantie uitkering 411.100 432.001 

652.607 540.338 

Overlopende passiva 
Overige subsidies OCW: Regeling prestatiebox 938 
Overige subsidies OCW: Regeling versterking lerarenopleiding 627.484 614.859 
Overige subsidies OCW: Regeling innovatie innpuls 2.328 
Overige subsidies OCW: Regeling lerarenbeurs 11.306 16.265 
Crediteuren transitoria 149.379 91.664 
Vooruitontvangen bedragen 5.000 

795.497 723.726 

2.127.378 2.042.781 



Brinnr: Bestuur: 23961 

nog niet geheel afgerond geheel uitgevoerd en afgerond 

Totale kosten Ontvangen t/m 
verslagjaar 

te verrekenen 
ultimo verslagjaar 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b) 

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar 

Omschrijving 	 Toewijzing 	 Bedrag van 
Kenmerk 	Datum 	 de toewijzing 

totaal € 

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar. 

Ontvangen in 
verslagjaar 

€ 2.500,00 

Said° nog te 
besteden 

€ 	2.328,25 

Totale kosten 
31-12-2015 

171,75 

Bedrag van 
de toewijzing 

2.500,00 

Sa!do 
1-1-2015 

Lasten in 
verslagjaar 

171,75 Innovatie-impuls Onderwijs 

Omschrijving Toewijzing 

	

Kenmerk 	Datum 

	

DL/FCA/197112 	24-3-2010 

171,75 € 171,75 € 2.328,25  € 2.500,00 € 

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a) 

Omschrijving 	 Toewijzing 

Kenmerk 	Datum 
Regeling lerarenbeurs 2009-2017 	DL/B/110284 	 6-5-2009 
Regeling versterking lerarenopleidingen 	MUO/2013/45062U 	17-12-2013 

totaal 

Bedrag van 

de toewijzing 
€ 	10.761,62 
€ 1.600.000,00  
€ 1.610.761,62  

Ontvangen t/m 

verslagjaar 
€ 10.761,62 
€ 1.200.000,00  
€ 1.210.761,62  

totaal  € 	2.500,00 € 

rr! 
7 0 (t)  
a. < 

rD 

74:.! 
CIJ 

60 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

B6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Niet verwerkte verplichtingen 

Meerjarige financiele verplichtingen 

Contract website 

Dit betreft een overeenkomst met Bouwmeester Groep voor de ontwikkeling van de websites en 
trainingen BasisOnline. De overeenkomst is aangegaan in 2011 voor een periode van 2 jaar, met 
de optie tot verlenging van telkens 1 jaar. De kosten bedragen circa € 9.000,-- per jaar. 

Overeenkomst bedrijfshulpverlening en AED 

Dit betreft een overeenkomst met HEFGRA voor de opleidingen bedrijfshulpverlening en AED. De 
overeenkomst is aangegaan op 1 juli 2013 voor een periode van 3 jaar, met de optie tot verlenging 
van telkens 2 jaar. De kosten bedragen circa € 13.500,-- per jaar. 

Leaseverplichtingen 

Dit betreft een huurovereenkomst voor kopieerkosten met Ricoh Nederland B.V. aangegaan op 
25-09-2013 en loopt tot 1-2-2017. De contractkosten per jaar bedragen circa € 63.000,--. 

Overeenkomst energie 

Dit betreft een leverings- en netwerkovereenkomst met Essent. De overeenkomst is aangegaan op 
1 januari 2014 voor een periode van 2 jaar. 

Overeenkomsten ict 

Dit betreft een overeenkomst met Unilogic B.V. en networks voor de overgang naar edugrip. De 
overeenkomst is aangegaan in 2011 voor een periode van 3 jaar, met een optie tot verlenging van 
telkens 1 jaar. De kosten bedragen circa € 50.000,-- per jaar. 

Dit betreft een overeenkomst met Rovict B.V. voor ICT licenties SCOL en ESIS AB. De 
overeenkomst is aangegaan op 21 november 2011 voor een periode van 2 jaar, met een optie tot 
verlenging van telkens 2 jaar. De kosten bedragen circa € 19.500,-- per jaar. 

Er is ook een licentieovereenkomst met APS IT met ingang van 2014 met een looptijd van 3 jaar. 
De kosten bedragen € 18.000. 

Ter 

v 

 1,4tificatie 
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Contract administratiekantoor 

Dit betreft een overeenkomst tot dienstverlening met Stichting Vizyr te Heerlen. Het contract is 
aangegaan op 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2017. De kosten bedragen € 211.319,-- 

Contract Grontmij 

Dit betreft een overeenkomst voor energiemanagement. Het contract is aangegaan op 01-08-2014 
en loopt tot 01-08-2019. De kosten bedragen € 10.000,--. 

Contract alarmmeldnet 

Dit betreft een abonnement op de meldkamer, aangegaan op 01-01-2015 tot 01-01-2017. De 
kosten bedragen € 2.250,--. 

Lotma/beheer huisvesting 

Dit betreft het technisch beheer van de schoolgebouwen. De overeenkomst is aangegaan voor een 
periode van een jaar en bedraagt € 35.000,-- (excl. BTW). 

Ter 
Go -1t, 
Ein• 

tificatie 
Onderwijs Accountants 
en 
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B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 

Niet van toepassing 

Ter ide 	atie 

Govers 	rwijs Accountants 

Eindhov 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 2015 

Baten 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW 

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW 9.556.788 9.210.187 9.799.931 
Overige subsidies Ministerie van OCW 450.863 706.295 560.922 
Rijksbijdragen MI 2.095.870 2.075.354 1.946.678 
Rijksbijdragen P&A-beleid 1.452.319 1.154.985 1.278.226 
Rijksbijdragen SWV Passend Onderwijs 757.444 681.157 319.486 

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 14.313.284 13.827.978 13.905.243 

Overige overheidsbijdragen 

Gemeentelijke bijdragen 60.038 61.832 111.209 

Overige baten 

Overige vergoedingen personeel 76.898 280.514 
Verhuur onroerende zaken 132.586 103.150 124.815 
Overige 218.657 122.798 284.712 

Totaal overige baten 428.141 225.948 690.041 

Lasten 

Personele lasten 

Lonen en salarissen 12.315.954 12.251.885 13.021.306 
Arbobeleid 54.845 105.000 121.430 
Nascholing 131.352 158.730 131.072 
Cultuureducatie 17.802 30.000 38.520 
Dotatie voorziening jubileum/duurzame inzetbaarheid 70.000 20.000 18.264 
Overige 310.184 138.970 118.387 

12.900.137 12.704.585 13.448.979 
Uitkeringen (-/-) -705.770 -676.604 -969.102 

Totale personele lasten 12.194.367 12.027.981 12.479.877 

Len ificatie 

Go eti iknderwijs Acce • 

Eind yen 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

Lonen en salarissen 

Bovenschoolse personeelskosten 160.763 161.193 191.366 
Salariskosten OP 8.194.058 11.248.401 8.430.731 
Salariskosten directie 645.644 679.107 
Salariskosten 00P 829.512 840.720 
Salarissen risicofonds 17.682 
Kosten BAPO 319.806 405.119 
Kosten ouderschapsverlof 57.324 70.000 97.346 
Vakantie uitkering 684.081 701.917 
Eindejaars uitkering 564.524 580.401 
Dag van de leraar 118.761 47.064 
Kst zwangerschapsverlof/arb gehand 47.861 138.368 
Salarissen vervangingsfonds 595.349 752.291 789.600 
Overige lonen en salarissen 98.271 20.000 101.885 

12.315.954 12.251.885 13.021.306 

De lonen en salarissen zijn inclusief € 2.114.682 sociale lasten en inclusief € 1.144.325 
pensioenpremies. 

Personele lasten naar kostendragers 

2015 2014 

Fte Fte 

CVB 1,000 1,250 
Directie 6,690 7,420 
Teamleiders 13,950 13,351 
OP 147,450 152,711 
00P 23,540 27,124 
Bovenschools 0,860 0,901 

193,490 202,757 
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Gewezen topfunctionaris Bedragerb xl 

Echte of believe dienstbetrekking Aanhef 	Voor- 	Tuner- Achternaam 	Functie(s) 

letters 	voegsel 

Aanvang  Einde Taakom- Beloning Belastb. 	Beloning 	Totale 	Herrekend Motivering 	 Toelichting 	Uitkering  wegens 	Herrekend 	 (Voorgaande) Jaar 	 Motivering 	 Toelichting overschrijding 
functie 	functie vang (ft.) 	 Onkosten- 	betaalbaar bezoldiging WNT-max overschrijding 	overschrijding beeindiging 	WNT-maximum 	functies 	einde 	 overschrijding 	 ontslagvergoedingsnorm 

vergoedingen 	op termijn 	 bezoldigingsnorm 	bezoldi:  in: 	dienstverband 	ontsla:  er:oedin 	 dienstverband ontsla: 	•i  • • • 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

WNT Topfunctionarissen 
11111111•111111 

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinuevend topfunctionaris Bedragen:  1 

01-01-201511m 31-12-2015 

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef 	Voor- 	Tussen- Achternaam 	Functie(s) 
letters 	voegsel 

Aanvang Einde Taakom- Beloning Belastb. 	Beloning 	Totale 	Herrekend Motivering 	 Toelichting 	Uitkering  wegens 	Herrekend 	 (Voorgaande) Jaar 	 Motivering 	 Toelichting overschrijding 
functie 	functie vang (fte) 	 Onkosten- 	betaalbaar bezoldiging WNT-max overschrijding 	overschrijding beeindiging 	WNT-maximurn 	functies 	einde 	 overschrijding 	 ontslagvergoedIngsnorm 

vergoedingen 	op termijn 	 bezoldigingsnorm 	bezoldigin: 	dienstverband 	ontsla:  er:oedin 	 dienstverband ontsla: 	oedin ,sn  •  rm   
Ia. (ficheve) dienstbetrekking 

	
De hoer AJ.M. 	 Gubbels 

	
CvB 	 01-01 	31-12 	1,0 	C 88.336 C 

	
498 C 12.598 C 101.432 C 165.901 Nlet van toepassing 

Toesichthoudend topfunctionaris Bedragerb  it 1 

01-01-2015 t/rn 31-12-2015 

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef 	Voor- 	Tussen- Achternaam 	Functiecategorie Aanvang Einde 	 Beloning Belastb. 	Beloning 	Totale 	Herrekend Motivering 	 Tcefichting 	Uitkering wegens 	Herrekend 	 (Voorgaande) Thar 	 Motivering 	 Toelichting overschrijding 
letters voegsel 	 functle functie 	 Onkosten- 	betaalbaar bezoldiging WNT-man overschrijding 	overschripling beeindiging 	WNT-maximum 	functies 	einde 	 overschrijding 	 ontslagvergoedingsnorm 

vergoedingen 	op termijn 	 bezoldigingsnorm 	bezoldiging 	dienstverband 	ontslagvergoeding 	 dienstverband ontslagvergoedingsnorm 
la, (fictieve) dienstbetrekking 

Ia. (fictieve) dienstbetrekking 

Nee, 1 of rneer contracten, !anger dan Suit 18 rnaanden 

Jo, (fctieve) dienstbetrekking 

Jo, (fictleve) dienstbetrekking 

Nee, lot meer contracten, !anger dan 6 uit 18 maanden 

Mevrouw 0.CJ. 

Mevrouw C.I.H.M. 

Mevrouw W.PJ. 

Mevrouw C.l.C.M. 

De heer 

De hoer 

Rent 	Voorzitter 

Meijers 	Lid 

Eijk van-Nagel Lid 

Grooten 	Lid 

Ververs 	Lid 

yeller 	Lid 

01-01 	31-12 	 C 4.027 C 	 4.027 	24.885 Niet van toepassing 

01-01 	31-12 	 C 3.356 C 	- 	C 	- 	C 	3.356 	16.590 N iet van toepassing 

01-01 	31-12 	 C 3.318 C 	- 	C 	- 	C 	3.318 	16.590 Niet van toepassing 

01-01 	31-12 	 C 2.685 f 	- 	C 	- 	C 	2.685 	16.590 Niet van toepassing 

01-01 	31-12 	 C 2.685 C 	- 	C 	- 	C 	2.685 	16.590 Niet van toepassing 

01-01 	28-02 	 C 	- 	C 	- 	C 	- 	C 	- 	2.682 Niet van toepassing 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

Afschrijvingen 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

€ € € 

Inventaris en apparatuur 144.721 154.383 139.364 

Huisvestingslasten 

Huur 14.253 15.000 20.934 
Dotatie onderhoudsvoorziening 428.697 328.697 270.483 
Klein onderhoud en exploitatie 90.202 84.500 81.236 
Energie en water 244.475 267.300 267.825 
Schoonmaakkosten 45.690 42.950 38.385 
Heffingen 32.110 29.200 27.130 
Overige huisvestingslasten 23.826 33.000 3.665 

Totaal huisvestingslasten 879.253 800.647 709.658 

Overige instellingslasten 

Accountantskosten 23.567 18.000 18.435 
Telefoon- en portokosten e.d. 23.663 21.295 21.523 
Administratiekosten bovenschools 285.082 254.750 265.238 
Kosten bovenschools/bestuur 92.652 45.125 47.215 
Bestedingen overblijfregelingen 47.582 26.500 51.561 
Culturele vorming 8.875 17.600 14.318 
Buitenschoolse activiteiten 62.795 63.500 63.623 
Contributies 24.067 27.350 23.804 
Medezeggenschapsraad 2.060 4.300 2.419 
Verzekeringen 5.709 7.350 5.893 
Schoolzwemmen 4.396 4.000 4.603 
Overige instellingslasten 91.771 51.000 103.236 

Totaal overige instellingslasten 672.219 540.770 621.868 

2015 2014 

€ € 

Accountanthonoraria 

Controle van de jaarrekening 17.866 17.292 
Andere niet-controlediensten 5.701 1.143 

23.567 18.435 

Ter4fltifiCatie 

Gove 	nderwijs Accountants 

Eindh en 
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Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

Leermiddelen (PO) 

OLP 543.323 670.200 664.220 
ICT 88.269 43.930 66.355 

Totaal leermiddelen (PO) 631.592 714.130 730.575 

Financiele baten en lasten 

Financiele baten 
Ongerealiseerde koerswinst 180.411 
Rentebaten rekening-courant 211 
Opbrengsten beleggingen 110.386 100.000 116.026 

110.386 100.000 296.648 

Financiele lasten 
Rentelasten/kosten rekening-courant 754 
Kosten beleggingen 12.970 15.000 14.620 
Ongerealiseerd koersverlies 32.896 
Gerealiseerd koersverlies 14.828 1.710 

61.448 15.000 16.330 

Totaal financiele baten en lasten 48.938 85.000 280.318 

Analyse resultaat 

Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel financier) in het 
bestuursverslag. 

tificatie 

Go 	nderwijs AccoL 

Em.-, en 
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GOVE RS 
ONDERWIJS ACCOUNTANTS 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de Raad van Toezicht van 
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier 
In de Neerakker 2 
6093 JE Heythuysen 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Primair Onderwijs Leudal en 
Thornerkwartier te Heythuysen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Vera ntwoordelijkheid van het bevoegd gezag 
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiele 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in 
dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen 
aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-infornnatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's 
dat de jaarrekening een afwij king van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan 
alsmede in het kader van de financiele rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en de gebruikte financiele 
rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Eindhoven, 2 juni 2016 
Govers Onderwijs Accountan 

M.M.P.G. van Os MSc RA 

GOVE RS 
ONDERWIJS ACCOUNTANTS 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier per 31 december 2015 en van 
het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiele 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons 
geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 
2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 
392, lid 1 onder b tot en met h van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Postbus 657, 5600 AR Eindhoven - Beemdstraat 25, 5653 /VIA Eindhoven - T 040 2504 504 - goversonderwils.n1 
mail©goversonderwils.nl- KvK 58941487- BTW NL853247158B01 - IBAN NL06 RABO 0128 3131 96 



Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

C2 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN 

Het College van Bestuur stelt voor om het resultaat over 2015 ad € 328.249 als volgt te 
bestemmen,vooruitlopend op de vaststelling door de Raad van Toezicht. 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve P&A -beleid 
Bestemmingsreserve OLP 
Bestemmingsreserve ICT 
Reserve niet-subsidiabel 

88.013 
115.244 
-13.142 
133.135 

4.999 

 

328.249 

  

Ter 	ificatie 
Gov 	derwijs Accountants 
Eindh 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

Ter f - .tificatie 

Gov. 	nderwijs Accountants 

Eind 
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Stichting Prim.Ondw.Leudal en Thornerkw. te Heythuysen 

D1 GEGEVENS RECHTSPERSOON 

Gegevens ow-  de rechtspersoon: 

Naam en adres an de instelling 

Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 
Intemetsite 
Bestuursnummer 
Naam contactpersoon voor het jaarverslag 

Telefoonnummer contactpersoon 
Faxnummer contactpersoon 
E-mailadres contactpersoon 

OOTN SBO Op de Tump 
03HL Basisschool De Zjwiek 
03JQ Basisschool Harlekijn 
03QK Basisschool St. Liduina 
03RP Antoniusschool 
03XN Basisschool De Kwir 
03X1 Basisschool De Wegwijzer 
04FE Basisschool De Verrekijker 
05CC Basisschool St. Lambertus 
07CF Basisschool De Schakel 
07EG Basisschool De Leerlingst 
08JJ Basisschool De Heihorst 
080S Basisschool De Mussenberg 
14ZP Basisschool De Klink 
17KB Basisschool De Neerakker  

Stichting Primair Onderwijs Leudal 
en Thornerkwartier 
In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen 
Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen 
0475-550449 
0475-430734 
admin@spolt.n1  

23961 
Stichting Vizyr, dhr E.V. Cools 
Postbus 196 
6400 AD HEERLEN 
045-8504760 
045-8504799 
ecools@vizyr.n1  

Panheelderweg 29 	6097 AH Heel 
Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel 
Dorpstraat 51 	 6095 AG Baexem 
Pr. Bernhardstraat 5 	6037 RW Kelpen-Oler 
Berikstraat 13 	 6082 AM Buggenum 
Kloosterpad 14 	 6086 AK Neer 
Marculphusstraat 2 	6013 RJ Hunsel 
Scheijvenstraat 12 	6011 RL Ell 
Op den Heuvel 25 	6015 BK Neeritter 
Begoniastraat 11 	6014 BH lttervoort 
Ringmen 5 	 6081 GR Haelen 
Pater van Donstraat 2A 	6089 NP Heibloem 
Voogdenstraat 2 	6085 CH Horn 
Schoolstraat 1 	 6096 AS Grathem 
In de Neerakker 2 	6093 JE Heythuysen 

Ter 	ficatie 

Gov- 	nderwijs Accountants 

Em' 	VT n 
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