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VOORWOORD

Voor u ligt het bestuursverslag over 2018. Het is openbaar en bedoeld om, zowel ministerie als alle direct

belanghebbenden, te informeren over de stand van zaken en de behaalde resultaten binnen Scholengroep

OPRON.

In 2018 heeft Scholengroep OPRON zich in de basis geconcentreerd op het uitvoering geven aan de

onderdelen uit het huidige koersplan. Passend bij de (laatste) fase van de looptijd van dit koersplan, is er

ruimte genomen om één en ander te consolideren en controleren. Er was voldoende focus op het verdiepen en

verbreden van de al ingezette activiteiten. Daarbij heeft het doorontwikkelen, bestendigen en borgen van de

ingezette koers de aandacht gehad.

Passend bij deze fase is er, in plaats van een fase bestuurder, een vaste bestuurder aangetreden. Ruimte voor

verdieping, verbinding en een frisse en passende koers vooruit hebben daarbij de voor ons liggende periode de

focus.

De komst van de nieuwe bestuurder valt samen met de start van het nieuwe strategisch beleidsplan. Alle

ruimte om, met behoud van al het goede, een bij Scholengroep OPRON passende koers uit te gaan zetten

vanaf 2019!

Namens de Raad van Toezicht Namens het College van Bestuur

R. Schuur M.M. Andreae
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INLEIDING

Scholengroep OPRON verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen,

Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 15 basisscholen, de speciale basisschool Wim

Monnereauschool te Veendam en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Margaretha

Hardenbergschool te Veendam.

Kernwaarden, missie en visie

Wat de OPRON-scholen verbindt is het bieden van kleurrijk, actueel, modern, passend en veilig onderwijs.

Leren met plezier. Ontmoetingsonderwijs. Betrokkenheid van ouders en leerlingen. Medewerkers die trots

zijn op hun vak, die de verantwoordelijkheid nemen om hun leerlingen de basis mee te geven die ze nodig

hebben om mee te kunnen doen. Nu, maar ook later in de maatschappij. Dat is onze missie. Om dat te

bereiken leggen we in ons strategisch beleidsplan (het Koersplan) de nadruk op alles wat er nog moet

gebeuren. Dat zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat er weinig goed gaat. Dat is natuurlijk niet zo:

heel veel gaat wel heel goed en dat moeten we vooral zo houden!

Om onze missie te realiseren gaan we uit van drie centrale OPRON-kernwaarden:

Lerend vermogen

Wat wij belangrijk vinden is dat leerlingen in staat worden gesteld zich actief kennis, vaardigheden en

houdingen eigen te maken en zich continu blijven ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid

Hierbij gaat het er niet alleen om dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen, maar ook dat de

medewerkers hun taken kennen, hun vak uiterst professioneel uitoefenen en zich blijven ontwikkelen.

Samenwerken

Op al onze scholen is er een diep besef dat je elkaar moet helpen om je doelen te bereiken; je laat de ander er

niet alleen voor staan. Dit geldt voor jong en oud, voor leerkrachten en ouders en alle betrokkenen met wie wij

contact hebben.

Als we werken vanuit onze kernwaarden en ons blijven baseren op het stappenplan waarvan het strategisch

beleidsplan de blauwdruk geeft, dan zal het ons lukken onze missie waar te maken en doen we recht aan ons

motto:

Onze kernwaarden, missie en visie zijn uitgewerkt in het koersplan 2015-2019.

Leren en werken bij Scholengroep OPRON:

De tijd van je leven!
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ORGANISATIE

De juridische structuur van Scholengroep OPRON is de stichtingsvorm. De structuur van de organisatie is in

2013 aangepast door de invoering van het model Raad van Toezicht – College van Bestuur. Daarmee is de

scheiding van Bestuur en intern toezicht geformaliseerd.

Raad van Toezicht

In 2012 is door het toenmalige bestuur aan de gemeenten voorgesteld het model Raad van Toezicht – College

van Bestuur in te voeren. De keuze voor dit model was gebaseerd op het gegeven dat dit model het beste

aansloot bij de bestaande situatie.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten zijn

de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur vastgelegd. Tot 1 augustus 2018 werd het

College van Bestuur gevormd door de heer J.P.S. ten Brink, vanaf deze datum wordt het College van Bestuur

gevormd door mevrouw M.M. Andreae. Het functioneren en de werkzaamheden van het College van Bestuur

zijn vastgelegd in het “Reglement College van Bestuur”.

Directies van de scholen

De directeur van de school is belast met de algehele leiding van de school en legt verantwoording af aan het

College van Bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directies van de scholen zijn vastgelegd in het

managementstatuut. Het managementstatuut is op alle scholen aanwezig. De directie wordt, afhankelijk van

de schoolorganisatie en schoolgrootte, bij de uitvoering van de taken ondersteund door een adjunct, een

managementteam of een interne begeleider. De directies zijn betrokken bij de ontwikkeling van het algemeen

beleid. De directies voeren namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

directieberaad

actieteams

mr mr mr mr mr

directie directie directie directie directie

bestuurskantoor

gmr
College van Bestuur Raad van Toezicht
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Directieberaad

Alle directeuren van de scholen maken deel uit van het directieberaad. Het directieberaad komt ongeveer één

keer per zes weken bijeen. Deze vergaderingen worden geleid door het College van Bestuur. Het

directieberaad adviseert het College van Bestuur over onderwijskundige, personele, financiële en

beheersmatige zaken. Het directieberaad kan ook initiatieven nemen voor beleidsontwikkeling op het niveau

van Scholengroep OPRON. Voorstellen worden uitgewerkt in actieteams.

Actieteams

Actieteams werken onderdelen van het strategisch beleidsplan uit, bereiden beleidsnotities voor of zorgen

voor de opzet, uitwerking en invoering van verbetertrajecten op OPRON-niveau. De actieteams worden geleid

door een voorzitter en kunnen in aantal en samenstelling variëren. De actieteams zijn verantwoordelijk voor

de terugkoppeling naar het directieberaad en het College van Bestuur.

Bestuurskantoor

Het College van Bestuur en de schooldirecties

worden ondersteund door het bestuurskantoor,

waarin het secretariaat en specialistische taken

rondom personele, financiële en huisvestingstaken

zijn ondergebracht. Op het bestuurskantoor zijn

negen medewerkers ( 6.9 fte) werkzaam. Een deel

van de administratie is uitbesteed aan het

Onderwijsbureau Meppel. De functie van Bestuurder

was tot de zomervakantie op interim basis ingevuld.

Het OPRON Expertise Team

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de zorgexpertise binnen Scholengroep OPRON ondergebracht in het

OPRON Expertise Team (OET). Voorheen werden deze werkzaamheden verricht door, het inmiddels

opgeheven, Zorgplatform. Met de invoering van passend onderwijs heeft Scholengroep OPRON haar eigen

expertisecentrum ingericht. Het OET bestaat uit een adviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg, een coördinerend

intern begeleider, twee orthopedagogen en een administratief medewerker (allen deeltijd). De adviseur

Onderwijs & Kwaliteitszorg is vooral bezig met de organisatie van zorglijnen (helder, snel, op maat en

financieel haalbaar), zodat Scholengroep OPRON alle leerlingen kwalitatieve basis- en plusondersteuning op

onze basisscholen kan bieden. De coördinerend intern begeleider coördineert de interne begeleiding op alle

scholen zodat de basiszorg overal op orde is. De orthopedagogen worden ingezet voor consultatie en

diagnostiek. De ondersteuning vindt plaats door de administratief medewerker. Het OET beschikt verder over

een budget waarmee zij eventuele arrangementen (leerlinggebonden) op school kunnen bekostigen en/of

andere interventies kunnen plegen.

Bestuurder 0,9 fte

Adviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg 0,9 fte

Medewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg 0,3 fte

HRM Manager 0,9 fte

Adviseur HRM 1,0 fte

Medewerker financiën en huisvesting 1,0 fte

Bestuursondersteuner 0,7 fte

Managem.ass/HRM-ondersteuner 0,8 fte

ICT-coördinator 0,4 fte
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de bovenschoolse variant van de

Medezeggenschapsraad die verbonden is aan elke school.

De GMR buigt zich over aangelegenheden die gelden voor

alle scholen die onder Scholengroep OPRON vallen en

beslist mee over belangrijke zaken school overstijgend,

zoals het formatieplan, personeelsbeleidsplan en

strategisch beleidsplan. Daarnaast heeft de GMR recht

van advies ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting, het

vakantierooster, duurzame samenwerking met een andere instelling, etc. De bevoegdheden van de GMR zijn

opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Het reglement voldoet aan de eisen die de Wet op de

medezeggenschap hieraan stelt. De GMR vergadert in principe elke maand. De vergaderingen zijn in beginsel

openbaar. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR. We streven er naar de GMR niet alleen

in de fase van advies en/of instemming te betrekken, maar ook bij de ontwikkeling van beleid. Omdat niet alle

schoolraden vertegenwoordigd zijn in de GMR organiseert de GMR één keer per jaar een gezamenlijke avond

met de medezeggenschapsraden. Ook nodigt de GMR twee keer per jaar de Raad van Toezicht uit voor een

overleg.

In 2018 hebben de volgende onderwerpen de instemming van de GMR verkregen:

 Functieprofiel van de nieuwe bestuurder

 Gevolgde procedure voor de tijdelijke invulling van de vacature adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg

 Functieprofielen, deel II

 Privacyreglement

Betreffende de volgende onderwerpen is in 2017 een positief advies verleend:

 Vakantieregeling 2018-2019

 Begroting 2018

Tijdens de vergaderingen van de GMR kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Organisatie GMR  Jaarplanning, jaarplan en jaarverslag GMR

 Vacatures en verkiezingen

 Gezamenlijke bijeenkomsten met de RvT

 Gezamenlijke bijeenkomst met MR’en en

directeuren

 Voorzitterschap

 Scholing GMR en medezeggenschapsraden

 Rooster van aftreden GMR-leden

 Speerpunten GMR

 Zelfevaluatie GMR

 MR-code

Organisatie  Vakantieregeling 2018-2019

 AVG en Privacy

 Onderhandelaarsakkoord

 Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

bestuur en scholen

 Voortgang Koersplan

Oudergeleding Personeelsgeleding

Mevr. P. Boerma Mevr. J. Harkema

Mevr. E. de Jonge Dhr. F. de Jager

Mevr. C. Oosting Mw. C. Geerlings

Mevr. P. Staal Dhr. H. Lubben

Dhr. R. Huberts Mw. M. v.d. Beek
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 Professioneel Statuut

 Nieuwsbrieven Scholengroep OPRON

Onderwijs en kwaliteitszorg  Interne kwaliteitskaart

 Rapportage OET

 Planmatige zorg

 Zwemprotocol

Financiën  Marap’s

 Begroting 2018

 Schoolreserves

 Jaarverslag 2017

 Jaarrekening 2017

HR  Resultaat- en Competentiegericht ontwikkelen

 Verzuim en bedrijfsarts

 Formatie

 Kweekvijver

 HR processen

 Taakbeleid

 Functieprofiel bestuurder

 Werkdrukregeling

Code Goed Bestuur

In de Code Goed Bestuur van de PO-raad staan afspraken over scheiding tussen bestuur en toezicht,

horizontale verantwoording, integriteit en sturing en (risico-)beheersing.

Met het lidmaatschap van de PO-raad onderschrijft elk lid te voldoen aan de code en de regels na te leven.

Scholengroep OPRON is ook lid van de PO-raad.

Een belangrijk onderdeel van de code is het onderscheid tussen bestuur en toezicht. Dit is binnen

Scholengroep OPRON geregeld doordat de bestuurlijke taken belegd zijn bij het College van Bestuur en het

toezicht op het bestuur bij de Raad van Toezicht. Ook wordt veel waarde toegekend aan de zogenaamde

horizontale dialoog. Scholengroep OPRON heeft hier goede ervaring mee opgebouwd bij de totstandkoming

en de uitvoering van het Koersplan 2015-2019. In deze processen zijn vele gesprekken gevoerd met

stakeholders. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de medezeggenschap en de gemeenten. Ook binnen

de organisatie is het gesprek hierover uitvoerig en in wisselende gremia gevoerd.

Horizontale verantwoording

Scholengroep OPRON wordt gefinancierd met publieke middelen. Daarom is het afleggen van

verantwoording essentieel. Van oorsprong heeft de verantwoording vooral betrekking op controle van de

boekhouding. Tegenwoordig heeft verantwoording een veel bredere betekenis. Verantwoording is het

uitleggen en het bieden van inzicht over daden en tekortkomingen aan stakeholders. In het bestuursverslag

leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de stand van zaken eind 2018.

De openbare onderwijsorganisaties hebben de ambitie om zich te ontwikkelen tot zelfsturende en

zelfbewuste organisaties, waarin zelfevaluatie en kwaliteitszorg, bestuur, beheer en financiën,

personeelsbeleid en verantwoording een geheel vormen.
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De noodzaak om zich op deze wijze te ontwikkelen wordt steeds groter door:

 Good Governance;

 Ontwikkeling naar zorgplicht;

 Scherpere aandacht voor kwaliteit en toezicht;

 Toenemende mondigheid van ouders/verzorgers en de maatschappij;

 Druk van de (sociale) media.

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat Scholengroep OPRON opnieuw de besturing én

communicatie- en verantwoordingskanalen met de samenleving definieert. Hierbij gaat het om:

 Formuleren waar het schoolbestuur (of waar het onderwijs/de scholen) voor staat;

 Laten zien hoe het bestuur daaraan werkt;

 Zoeken van draagkracht en draagvlak in de omgeving;

 Laten zien welke resultaten zijn bereikt;

 Leren van wat niet goed gaat en leren van signalen uit de omgeving;

 Scholengroep OPRON heeft een communicatiestructuur ingericht voor de verschillende stakeholders.

Een belangrijke communicatiebron is de website van Scholengroep OPRON, www.opron.nl. Op deze

website publiceert Scholengroep OPRON haar belangrijkste verantwoordingsdocumenten. Voor het

opstellen van het Koersplan 2015-2019 zijn verschillende stakeholders gevraagd mee te denken.
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RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een

periode van maximaal vier jaar. De gemeenten Midden-Groningen,

Stadskanaal en Veendam benoemen de leden van de Raad van

Toezicht. Benoeming geschiedt met inachtneming van een

basisprofielschets waarin de noodzakelijke competenties worden

beschreven. Deze basisprofielschets behoeft voorafgaande

goedkeuring door de gemeenten. Aftreden geschiedt na twee

termijnen volgens een rooster van aftreden. Een volgens rooster

aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar

met instemming van betrokkene én de overige leden van de Raad van

Toezicht. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zes keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter van het

College van Bestuur. Het gezamenlijk overleg tussen de GMR en de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden

op 11 juni en 5 november. Vier scholen, odbs Westerschool en Margaretha Hardenbergschool op 31 mei en obs

Hagenhofschool en obs De Braskörf op 4 oktober, zijn in 2018 bezocht door leden van de Raad van Toezicht.

Tijdens de reguliere vergaderingen tussen de Raad van Toezicht met het College van Bestuur kwamen de

volgende onderwerpen aan de orde:

Voortgangs- en managementrapportages  Onderwijskwaliteit

 Marap

 Huisvesting

 Voortgang koersplan

 Rapportage OET

 Opbrengstenrapportage

Financiën  Jaarverslag 2017

 Jaarrekening 2017

 Meerjarenramingen

 Begroting 2019

 Meerjarenperspectief

 Verslagen auditcommissie

 Werkzaamheden accountant
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Organisatie  Rapport inspectie n.a.v. onderzoek bestuur en

scholen

 Fusierapport Meeden en FER

 Fusierapport Muntendam

 Stichtingsakte samenwerkingsscholen Groningen

 Bezwaarprocedure richting OCW inzake fusiegelden

 Bezwaarprocedure richting gemeente Veendam in-

zake het binnenklimaat van obs De Braskörf

 Schoolbezoeken

 Vergaderplanning

 Jaarverslag GMR

Governance  Werving nieuwe bestuurder

 Scholingsmoment RvT

 Aanstelling bestuurder

 Beoordelingscyclus bestuurder

 Gezamenlijk overleg GMR/RvT

 Zelfevaluatie RvT

HRM  Verzuim

 Gezondheid

 Formatie

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Er is hierbij gekozen om een zelfevaluatie af

te wisselen met een evaluatie door een externe partij. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van

VTOI.

Werkgeverschap

In de statuten van Scholengroep OPRON is in artikel 6 vastgelegd hoe de samenstelling, benoeming,

schorsing en ontslag, belet en ontstentenis van het College van Bestuur is geregeld. De Raad van Toezicht:

 Benoemt het College van Bestuur

 Kan bij een vacature besluiten tot aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten

en eigenschappen voor de betreffende zetel in het College van Bestuur

 Kan overgaan tot schorsing van een lid van het College van Bestuur met inachtneming van het bepaalde in

de CAO-PO

 Kan een lid van het College van Bestuur ontslaan

 Kan overgaan tot aanwijzing van een waarnemer voor het College van Bestuur indien er sprake is van

ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur

 Is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van de

leden van het College van Bestuur

Inzicht in het toezicht

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het

Handboek Governance. In dit handboek zijn ook de overkoepelende doelstellingen benoemd:

1. De leerlingen van Scholengroep OPRON beschikken over een positief-kritische houding vanuit algemeen

erkende maatschappelijke waarden en normen, om met vertrouwen in de toekomstige samenleving hun

weg te vinden.
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2. Scholengroep OPRON realiseert een veilig schoolklimaat met kwalitatief hoogwaardig en innovatief

onderwijs in goed onderhouden en goed geoutilleerde schoolgebouwen.

In februari 2016 zijn hier twee doelstellingen aan toegevoegd, te weten:

1. Het onderwijs op alle scholen van Scholengroep OPRON voldoet ruimschoots aan de door het externe

toezicht gestelde eisen.

2. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in het voedingsgebied is stabiel of stijgend.

De Raad van Toezicht laat zich middels periodieke voortgangsrapportages informeren over de risico’s van de

organisatie. Deze rapportages worden besproken met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in

2018 de volgende besluiten genomen:

 Goedkeuring Jaarrekening en Jaarverslag 2017

 Vaststelling vergaderplanning RvT voor het kalenderjaar 2019

 Goedkeuring van de begroting van 2018 en 2019

 Vaststelling profieltekst en functieomschrijving bestuurder

 Benoemingsbesluit nieuwe bestuurder

 Vaststelling beoordelingscyclus bestuurder

 Vaststelling WNT-klasseindeling 2018

 Goedkeuring oprichting Stichting Samenwerkingsscholen

 Akkoord met conceptstatuten Stichting Samenwerkingsscholen

 Goedkeuring fusie obs De Mieden met cbs Sjaloomschool te Meeden

 Goedkeuring fusie obs Europaschool met obs Burgemeester Verkruisen te Muntendam

Toepassing educatieve governance

Uitgangspunt voor de bestuurlijke vormgeving van Scholengroep OPRON zijn de principes van “good

governance” zoals deze zijn vastgelegd in Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (versie 2012). Als lid van

de PO-raad onderschrijft de Raad van Toezicht deze code waarin de basisprincipes omtrent het professioneel

handelen van bestuur en intern toezicht zijn vastgelegd.

Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de VTOI vastgesteld en is gerelateerd

aan:

 De verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht

 Het werkelijke aansprakelijkheidsrisico dat een toezichthouder loopt

 De reële inzet en tijd die de toezichthouder besteedt aan de onderwijsinstelling

 De mate van professionaliteit die men van de Raad van Toezicht verwacht conform de wet- en

regelgeving en governance codes.

De afspraken inzake de honorering zijn opgenomen in de ‘Notitie vergoeding Raad van Toezicht’. Deze notitie

is toegevoegd als bijlage 4 aan het Handboek Governance. Het Handboek Governance is terug te vinden op de

website van Scholengroep OPRON, www.opron.nl

In de Jaarrekening, behorend bij dit bestuursverslag, is de tabel honorering leden Raad van Toezicht

opgenomen.



13

Persoonlijke gegevens toezichthouders

De Raad van Toezicht kende in 2018 de volgende samenstelling:

Naam Leef-

tijd

Functie Eerste

benoeming

Herbenoeming Definitief

aftreden

Dhr. R. Schuur 64 Voorzitter 01-10-2015 01-10-2019 01-10-2023

Functie: voorzitter College van Bestuur Noorderpoort

Nevenfuncties:

- Lid en vice-voorzitter Onderwijsraad, Den Haag

- Lid en plaatsvervangend voorzitter Stichting Baasis (openbaar basisonderwijs) gemeenten

Haren en Tynaarlo, tot 1 september 2018

- Voorzitter Raad van Commissarissen stichting WerkPro, Groningen, vanaf 1 juni 2018

- Lid bestuur stichting Ieder MBO een Practoraat

Mw. M. Thalens 69 Lid 01-10-2015 01-10-2019 01-10-2023

Functie: eigenaar Bureau Mariet Thalens

Nevenfuncties:

- Coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

- Jurylid Excellente Scholen - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

- Lid Onafhankelijke Toetsingsraad Passend Onderwijs po Friesland

- Lid Raad van Toezicht De Kunstbeweging

- Bestuurslid Stichting Leergeld Emmen

Mw. M. de Visser 50 Lid 01-10-2015 01-10-2019 01-10-2023

Functie: wethouder gemeente De Marne

Dhr. E. Drenth 58 Lid 01-02-2016 01-02-2020 01-02-2024

Functie: directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Oosterlengte

- Lid Raad van Commissarissen Mooiland

- Lid Raad van toezicht Proscoop

- Lid Raad van Toezicht De Nieuwe Kolk

- Lid bestuur stichting Praten Over Gezondheid Nederland

- Docent en examinator Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen

- Lid Raad van Advies Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen

- Toezichthouder praktijkopleidingen NBA

- Lid Raad van Commissarissen Woonborg

Mw. M. van

Zonneveld

55 Lid 01-02-2016 01-02-2020 01-02-2024

Functie: directeur D’Drive, Friesland College

Nevenfuncties:

- Voorzitter onafhankelijke Toetsingsraad Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO

Friesland

- Lid bestuur Stichting Keunstwurk in Leeuwarden
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BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

Terugkijkend op 2018 kunnen we stellen dat er zich een hoop ontwikkelingen hebben voorgedaan.

We merken dat Scholengroep OPRON steeds meer en meer ‘in control’ komt, waardoor onze maatschappelijke

opdracht -het bieden van het best mogelijke onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde kinderen- steeds

effectiever en met betere resultaten wordt vervuld.

 We merken dat het OET steeds beter in positie komt. Ook dit jaar heeft het OET een belangrijke

bijdrage geleverd aan de ondersteuning van de leerlingenzorg binnen de scholen. In SOT-gesprekken

bespreken de directeur en de IB-er van de school de zorgleerlingen. Waardoor in veel gevallen

zorgleerlingen vroegtijdiger in beeld worden gebracht en hier adequater op ingezet kan worden met

ondersteuning van de orthopedagogen.

 De zorgstructuur en IB-structuur welke zijn vastgesteld en geïmplementeerd, leveren een belangrijke

bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. IB’ers komen samen in de PLG-IB en monitoren en

evalueren het systeem en de structuur. Indien nodig wordt scholing ingezet.

 In het handboek Kwaliteitszorg OPRON wordt het systeem van kwaliteitszorg beschreven. Het

externe en interne toezicht is gedefinieerd en beschreven. De doelen en processen van het systeem

zijn middels kwaliteitskaarten expliciet gemaakt.

 De scholen werken middels het opstellen van een schooljaarplan gericht aan doelen en evalueren de

doelen in het schooljaarverslag. Dit schooljaar werken alle scholen in het schooljaarplan aan het

bovenliggende onderwijskundige doel: effectief en doordacht lesgeven.

 Het intern kwaliteitskader OPRON is opgesteld. Met het eigen kader kan de kwaliteit van het

onderwijs op de scholen gemeten worden. Daarnaast evalueren de scholen aan de hand van de

indicatoren in het kader hun eigen onderwijskwaliteit. De evaluatie geeft input voor het stellen van

doelen in het schooljaarplan.

 Samen met de scholen wordt aan de deugdelijkheidseisen van de inspectie en aan eigen aspecten

gewerkt. Het bestuur en de scholen hebben zicht op ontwikkeling en sturen vanuit het zicht de

scholen aan. Op alle scholen wordt aan wezenlijke duurzame verbetering/ontwikkeling gewerkt.

 Het verzuimbeleid is verder uitgerold binnen de organisatie, waarbij er volop aandacht is geweest

voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers om zo verder door te kunnen groeien naar een

gezonde organisatie. Tevens zijn er toevoegingen gedaan aan de interventionistenboog waarin we de

juiste partijen laten participeren om ons bij te staan aan de preventieve kant, maar ook bij complexe

verzuimgevallen. In 2017 hebben we grip gekregen op de ‘oude verzuimdossiers’ en in 2018 is er

resultaatgerichter gehandeld op nieuwe verzuimdossiers.

We komen steeds meer ‘in control’ en zien gestaag het

ziekteverzuimpercentage dalen.

 In het schooljaar 2017/2018 is er een nieuwe gesprekkencyclus

geïntroduceerd en in het schooljaar 2017/2018 is er met alle

medewerkers van Scholengroep OPRON een startgesprek

gevoerd.

 Er zijn opnieuw medewerkers aangesteld in de Flexpool van

Scholengroep OPRON om ziekte, bij Scholengroep OPRON

of bij een ander bestuur dat aangesloten is bij het Regionaal

Transfer Centrum (RTC), op te vangen.
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 Doordat er meerdere medewerkers met vervroegd pensioen zijn gegaan ontstond er vaste

benoemingsruimte. We hebben deze ruimte benut om getalenteerde medewerkers aan ons te

binden middels een vast contract.

Kwaliteitszorg

Basis van onze kwaliteitszorg, op zowel bestuurs- als schoolniveau, zijn het INK-model (Instituut Nederlandse

Kwaliteit) en de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In het strategisch beleidsplan zijn de verbeterplannen voor

de organisatiegebieden visie, beleid en strategie, personeel, leiderschap cultuur en klimaat, management van

onderwijs en ondersteunende processen vastgelegd. De resultaten van deze verbeteracties meten we aan de

hand van onze opbrengsten, maar ook door te kijken naar de waardering van het personeel, de ouders en de

maatschappij. Dit laatste doen we door bijvoorbeeld te kijken naar de bevindingen van de onderwijsinspectie.

Het strategisch beleid op bestuursniveau vormt tevens het kader voor het schoolspecifieke beleid. Dit is

vastgelegd in het schoolplan en uitgewerkt in het jaarlijks op te stellen schooljaarplan.

Het schooljaarplan is een integraal document op schoolniveau. In dit jaarlijkse document zijn opgenomen de

resultaten en analyse van ons onderwijs en de verbeterprocessen, eventuele veranderingen in de context en

de verbeteracties voor het volgende schooljaar. Met dit schooljaarplan legt de school zowel horizontaal

(medezeggenschapsraad, ouders, ketenpartners) als verticaal (bestuur, inspectie) verantwoording af. Tevens

fungeert het schooljaarplan als een managementcontract en is het een middel voor het monitoren van de

onderwijsresultaten door het bestuur en leidraad voor gesprekken tussen het bestuur en de school over de

kwaliteit van het onderwijs op de school in al zijn facetten en de voortgang van de verbeteracties. In het figuur

hieronder zijn de relaties tussen de verschillende documenten weergegeven.

strategisch beleidsplan

jaarplan jaarverslag

schoolplan

Uitvoe-
ringsdocu-
menten

Uitvoe-
ringsdocu-
menten

b
e
s
t
u
u
r

s
c
h
o
o
l

schooljaarplan

jaarplan jaarverslag
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Strategisch beleidsplan en actieteams

Zoals de scholen voor de komende periode een nieuw schoolplan hebben geformuleerd, is er voor

Scholengroep OPRON als geheel voor de periode 2015-2019 een nieuw strategisch beleidsplan geschreven en

vastgesteld. Om alle doelstellingen te realiseren wordt er gewerkt met actieteams, die per periode een

onderdeel van het plan uitwerken en realiseren. Op de scholen zal dezelfde systematiek gevolgd worden. Eind

2018 is een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe strategische beleidsperiode. Het actieteam

‘strategisch beleid’ is hierin in the lead. Zij borgen dat alle betrokken partijen, zowel intern als extern, een

stem hebben bij de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan, zodat dit een breedgedragen plan

kan worden.

ICT binnen Scholengroep OPRON 2018

Na de migratie in 2017 van de digitale omgeving van het PICTO-netwerk naar de Heutink-omgeving maakt de

gehele scholengroep gebruik van het Heutink-netwerk. In het netwerk zijn digitale omgevingen deKlas.nu en

MOO opgenomen.

Digitalisering in het onderwijs gaat al lang niet meer over techniek alleen. Het gaat vooral over de beste

manier om technologie te gebruiken om kinderen te laten leren. Uiteraard met alle aandacht voor belangrijke

‘technische’ thema’s, zoals: mobility, de cloud, Single Sign-on, etc.

Heutink ICT heeft de overstijgende visie om techniek écht te laten werken - vandaag én morgen. Hier maakt

Scholengroep OPRON gebruik van.

ICT beleid – visievorming

In 2018 hebben nagenoeg alle OPRON-scholen gewerkt aan het ontwikkelen van een ICT-beleidsstuk met

daaraan gekoppeld een meerjaren-investeringsplan. In samenspraak met de verschillende schoolteams is

gewerkt aan het ontwikkelen en benoemen van doelen. De volgende items zijn besproken en verwerkt in de

verschillende beleidsstukken: hardware/ software, leerlingen, lesmateriaal, mediawijsheid en organisatie.

ICT bekwaamheidsontwikkeling

Wat betreft ICT-bekwaamheid is het hieronder genoemde scholingsaanbod ingezet. De cursussen zijn op

vrijwillige basis aangeboden naar aanleiding van het inzichtelijk gemaakte ICT-ontwikkelprofiel van alle

OPRON-medewerkers:

21-02-2018 digibord sessie Prowise.

25-04-2018 digibord sessie Gynzy.

22-05-2018 cursus basishandelingen.

23-05-2018 cursus leerlingen zelfstandig laten oefenen met programma's.

13-06-2018 cursus aansluiten van apparatuur.
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06-11-2018 cursus ouderportaal.

13-11-2018 cursus MOO.

21-11-2018 cursus website beheer.

Verder is voor elke medewerker de zogenaamde OPRON Academie beschikbaar.

ICT-Hardwarepark

Aan het eind van het kalenderjaar is het gehele hardware-park binnen Scholengroep OPRON in kaart gebracht

in een database. Deze database geeft inzicht in de meerjaren investerings- en vervangingsplannen per school.

AVG

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie,

waaronder persoonsgegevens, neemt toe door onder andere ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met

ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om

te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich

mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is

noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van

het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

De onderstaande acties zijn ondernomen om ook Scholengroep OPRON AVG-proof te laten zijn:

 Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze heeft een leergang FG gevolgd.

 Beleidsstukken zoals Bovenschools ICT-beleidsplan, Privacyreglement, Beveiligingsincidenten en

Datalekken.

 Met alle betrokken digitale verwerkers zijn Verwerkersovereenkomsten aangegaan.

 Er is een verwerkersregister opgesteld.

 Passende maatregelen op school en aanvullingen zijn gedeeld met de schoolteams.

 Voor nagenoeg elk schoolteam is een presentaties ‘Bewustwording AVG’ gehouden. In 2019 wordt dit

vervolgd.

ICT-actieteam en ICT-coördinatoren

Het actieteam is in 2018 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Ook voor de ICT-coördinatoren werden er in

2018 vijf bijeenkomsten georganiseerd.

Vanuit het Koersplan is in 2018 vooral aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 Scholengroep OPRON voldoet aan de AVG-wetgeving (Privacy).

 Elke school werkt vanuit een vastgesteld ICT-visiedocument.

 Elke school werkt beredeneerd aan “Slimmer leren met ICT”.

 Scholengroep OPRON optimaliseert het hardware-park.

Samenwerkingsverbanden

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland maken vanaf 1 augustus 2014 deel uit van een

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De basisscholen van Scholengroep OPRON, de speciale

basisschool Wim Monnereauschool en de so-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool maken deel van

het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Swv 20-

01 PO). Scholengroep OPRON maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs,

omdat de Margaretha Hardenbergschool een vso-afdeling heeft.
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Klachten

Artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat

schoolorganisaties een regeling voor de afhandeling van klachten

moeten hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie

met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de

klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de scholen signalen

die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en

de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de

dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en

schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet

mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen

op de klachtenregeling. Men kan dan een klacht indienen bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie

voor onderwijs. Onze klachtenregeling is opgenomen in de schoolgids van elke school. Kern van deze

procedure is de klacht op te lossen op het niveau waarop deze is ontstaan.

In 2018 zijn bij het bestuur vijf officiële klachten binnen gekomen. De klachten hadden voornamelijk

betrekking op de handelswijze van de school omtrent zorg uitingen van de kinderen. De klachten zijn door

Scholengroep OPRON in en na overleg met de ouders, inspectie, landelijke klachtencommissie en/of het

bestuur afgehandeld.

Scholengroep OPRON wil toegankelijk zijn voor eventuele klachten, om die reden heeft OPRON ervoor

gekozen om een sneltoets ‘Klachtenfunctionaris’ toe te voegen aan het keuzemenu van het algemene

telefoonnummer van Scholengroep OPRON.
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ONDERWIJS & KWALITEITSZORG

In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied ‘Onderwijs’ behandeld. Scholengroep OPRON staat voor

kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door goed personeel, moderne middelen en een goede financiële

situatie. In het koersplan 2015-2019 is het beleid voor deze periode beschreven. Het afgelopen halfjaar en de

komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan waarin we ons onderwijsbeleid

opnieuw zullen vastleggen.

De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de beleidskeuzes, die gemaakt zijn in het koersplan 2015-

2019 voor het onderdeel onderwijs, worden hieronder weergegeven.

Beleidskeuze Uitgevoerd

Handboek Kwaliteitszorg Op alle scholen binnen Scholengroep OPRON wordt gericht gewerkt

aan de kwaliteit van onderwijs. We streven ernaar dat iedere school

de basis op orde heeft. Deze basis wordt beschreven in het interne

kwaliteitskader, dit kader is gebaseerd op het inspectiekader. We

monitoren de kwaliteit van onderwijs met behulp van de volgende

instrumenten: reviewgesprekken, zelfevaluaties,

opbrengstenrapportages, kwaliteitsbeeld, interne en externe audits.

Waar nodig sturen we bij en maken we op schoolniveau afspraken.

De ingezette instrumenten worden uitgebreid beschreven in het

Handboek Kwaliteitszorg van Scholengroep OPRON.

Werken met school overstijgende

professionele

leergemeenschappen (PLG) taal

rekenen en onderbouw.

In de PLG rekenen, taal en onderbouw wordt school overstijgend

gewerkt aan beleid ten aanzien van de thema’s taal, rekenen en het

werken met jonge kinderen.

PLG intern begeleiders De PLG-IB wisselt periodiek kennis uit en werkt gezamenlijk aan de

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Gezamenlijk beleid wordt vastgelegd in het Handboek Onderwijs

Ondersteuning.

Schooljaarplan Scholengroep OPRON heeft in 2017 een nieuw format

schooljaarverslag en schooljaarplan opgesteld (opgenomen in het

handboek). Naast het nieuwe format schooljaarplan is de inhoud van

het plan middels posters inzichtelijk gemaakt en zijn de doelen door

de scholen in actieplannen vertaald. Voor zowel het schooljaarverslag

als het schooljaarplan zijn de procedures en de werkwijze in een

kwaliteitskaart verwerkt.

Meldcode huiselijk geweld Het beleid ten aanzien van de meldcode huiselijk geweld is herzien..

De intern begeleiders en orthopedagogen worden hierin geschoold

zodat, zowel op schoolniveau als bestuursniveau, geschoolde

aandachtfunctionarissen aanwezig zijn.

ICT beleid - Iedere school heeft beleid opgesteld ten aanzien van ICT en
onderwijs.

- Er draait een pilot waarin het leerlingvolgsysteem Leerwinst
onderzocht wordt.
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Passend onderwijs Het afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere professionalisering van het

Kindcentrum. Binnen dit Kindcentrum zijn naast het sbo Wim

Monnereauschool en het so Margaretha Hardenbergschool ook Elker,

Cosis en Prokino betrokken. Er is een gezamenlijke visie opgesteld die de

komende tijd uitgewerkt en ingevoerd zal worden.

Het OPRON ondersteuning- en expertiseteam heeft het afgelopen jaar

intensief samengewerkt met de scholen. Er is een werkwijze ontwikkeld

waarmee leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gezamenlijk in

beeld gebracht worden. De lijnen zijn kort en de orthopedagogen zijn op

afroep beschikbaar. Ze voeren observaties en onderzoek uit en geven

handelingsadviezen.

Opbrengstgericht werken Is integraal onderdeel van het onderwijs, de school evalueert het

onderwijs en de onderwijsresultaten en stuurt daarin periodiek bij en

legt dit vast in doelen in het jaarplan.

Didactisch handelen Het didactisch handelen is onderdeel van de klassenbezoeken en de

gesprekkencyclus. Het afgelopen jaar is er OPRON-breed ingezet op het

invoeren van het effectief en doordacht lesgeven.

Eindscores:

05YR De Mieden 84 84 79 5,0 7% IEP 89,3 89,3 79 10,3 7% IEP 79,2 79,2 79,4 -0,2 4% IEP

08GQ Insp. Amerikaschool 531,7 531,7 532,1 -0,4 20% Cito 527,9 527,9 532,9 -5,0 15% Cito 533,7 533,7 533,2 0,5 13% CET

08SW B.Verkruisenschool 536,9 536,9 532,8 4,1 16% Cito 533,3 534,4 532,4 2,0 18% Cito 531,5 531,5 532,9 -1,4 15% CET

09RC Europaschool 186,8 189,8 188,6 1,2 23% Route8 191,8 191,8 191,4 0,4 19% Route8 196,6 196,6 196,4 0,2 21% Route 8

10CO De Tandem 534,9 534,9 534,3 0,6 6% Cito 528,9 530,6 534,0 -3,4 8% Cito 534,8 534,8 534,5 0,3 5% CET

13GU De Viermaster 536,6 537,3 534,2 3,1 7% Cito 537,5 537,8 534,0 3,8 8% Cito 536,9 536,9 534 2,9 8% CET

13QO De Braskörf 532,0 532,0 534,8 -2,8 3% Cito 538,7 538,7 534,8 3,9 3% Cito 538,5 538,5 534,6 3,9 4% CET

13UO Noorderbreedte 208,8 222,0 187,0 35,0 26% Route8 190,2 194,4 187,0 7,4 26% Route8 202,3 208,5 190,7 17,8 33% Route 8

13ZR Hagenhofschool 534,7 537,5 533,4 4,1 12% Cito 529,0 531,9 533,5 -1,6 11% Cito 531 534,9 533,7 1,2 10% CET

14EK Westerschool (W'v ) 534,6 534,6 534,5 0,1 5% Cito 532,2 532,7 534,6 -1,9 4% Cito 531,1 531,1 534,6 -3,5 4% CET

14HC De Sleutel 180,0 191,1 189,4 1,7 22% Route8 187,4 209,3 191,4 17,9 19% Route8 197,9 199,7 198,8 0,9 16% Route 8

14IM M. Neuteboomschool 77,0 76,6 76,4 0,2 23% IEP 72,2 73,7 77,2 -3,5 18% IEP 75 75 77,1 -2,1 20% IEP

15AS De Oleander 529,4 532,6 532,8 -0,2 16% Cito 78,8 78,8 77,7 1,1 15% IEP 69 69 78,8 -9,8 8% IEP

15AS01 Westerschool (St'k) 524,5 524,5 534,5 -10,0 5% Cito 75,2 75,2 79,3 -4,1 5% IEP 163,7 163,7 202,1 -38,4 9% Route 8

15EP De Ommewending 183,3 187,0 193,8 -6,8 15% Route8 219,4 219,4 191,8 27,6 18% Route8 190,5 195,2 196,7 -1,5 20% Route 8

15FZ De Badde 535,8 535,8 530,1 5,7 33% Cito 181,6 194,0 179,0 15,0 40% Route8 196 196 187,4 8,6 41% Route 8

15JG De Musselhorst 528,6 530,4 532,6 -2,2 17% Cito 210,8 210,8 195,0 15,8 13% Route8 209.7 212 199,1 12,9 15% Route 8
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Overzicht inspectiebezoeken en oordelen

School Oordeel Laatste bezoek

08GQ00 Obs Insp. Amerikaschool Basisarrangement December 2014

15FZ00 Obs De Badde Basisarrangement Februari 2016

13QO00 Obs De Braskorf Basisarrangement Februari 2013

08SW00 Obs Burgemeester Verkruisen Basisarrangement Februari 2015

13ZR00 Obs Hagenhofschool Basisarrangement December 2015

05YR00 Obs De Mieden Basisarrangement September 2015

15JG00 Obs De Musselhorst Basisarrangement Mei 2015

14IM00 Obs Mr. Neuteboomschool Basisarrangement Februari 2016

26NL M.Hardenbergschool afd. SO Basisarrangement December 2013

26NL M. Hardenbergschool afd. VSO Basisarrangement December 2016

13UO00 Obs Noorderbreedte Basisarrangement September 2016

15AS00 Obs De Oleander ¹ Onvoldoende Juni 2018

15EP00 Ojbs De Ommewending Basisarrangement September 2014

14HC00 Obs De Sleutel Basisarrangement Juli 2017

10CO00 Obs De Tandem Basisarrangement Juni 2017

19TV Wim Monnereauschool Basisarrangement Maart 2015

13GU00 Obs De Viermaster Basisarrangement Maart 2016

14EK00 Odab Westerschool Basisarrangement Februari 2014

*De onderzoeksrapporten zijn te raadplegen via de site van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl

¹ Obs De Oleander scoort onvoldoende in de bevindingen van de inspectie. Vanuit het bestuur is daarom

besloten om zeer nauw betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling van obs De Oleander. Er is een

gedetailleerd plan van aanpak gemaakt om de school terug naar de gewenste kwaliteit te brengen. Het

bestuur monitort de voortgang hiervan door op zeer regelmatige basis te spreken met alle betrokkenen en

de balans op te maken in deze gesprekken.
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MEDEWERKERS

Leren en werken bij Scholengroep OPRON? De tijd van je leven!

Vanuit onze sociaalmaatschappelijke opdracht werken we waardengestuurd en opbrengstgericht en geven we

om onze medewerkers, leerlingen en de samenleving. In de professionele Scholengroep OPRON sturen we op

resultaten en de drie kernwaarden lerend vermogen, samenwerken en verantwoordelijkheid. Verder:

 levert iedereen een bijdrage aan het realiseren van het strategisch beleid (de organisatiedoelstellingen)

 is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling (lerend vermogen)

 krijgt en neemt iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid en is er onderwijskundig leiderschap op alle

niveaus

 werken medewerkers samen aan gezamenlijke doelen en komt iedereen zijn/haar afspraken na, ook

wanneer er geen direct eigen belang is

 wordt transparant verantwoording afgelegd (interne audits, reviewgesprekken, gesprekkencyclus)

We zijn trots op onze mensen en de ontwikkeling waar we samen aan werken. Onze ambitie is dat onze

mensen met plezier werken en trots zijn op Scholengroep OPRON.

Jaar Medewerkers
gemiddeld

FTE
gemiddeld

FTE
OP

FTE
OOP

FTE
DIR

Parttime
ratio

2013 365 273,78 222,58 26,01 25,19 47,40%

2014 350 251,03 202,83 24,60 23,60 49,10%

2015 327 233,01 189,20 25,40 18,41 50,70%

2016 325 229,53 183,85 30,30 15,37 52,80%

2017 319 220,58 163,30 35,72 15,86 49,40%

2018 310 218,23 171,32 33,39 13,52 34,22%

Belangrijkste kengetallen medewerkers

Gemiddeld bedroeg het aantal medewerkers in 2018 310 en het aantal bruto fte’s 218,23. Als direct gevolg van

de daling van het aantal leerlingen is de formatie in 2018 iets verder gedaald. Desalniettemin heeft een aantal

talenten een vaste aanstelling gekregen, met oog op onderwijsvernieuwing, goed werkgeverschap en de

aankomende uitstroom van leerkrachten. In verhouding is de formatie voor het onderwijsondersteunende

personeel (OOP) gestegen. Oorzaken hiervan zijn de extra inzet van onderwijsassistenten, gezien de

specifieke problematiek op een aantal scholen en de inzet van onderwijsassistenten op werkdrukmiddelen.

Jaar Gemiddelde
leeftijd

Percentage
55+

2013 45,60 32,70%

2014 47,16 34,40%

2015 45,64 32,20%

2016 45,52 33,80%

2017 46,39 33,30%

2018 42,02 27,85%

Binnen Scholengroep OPRON is het een aantal jaren de trend geweest dat de gemiddelde leeftijd van het

medewerkersbestand toenam met uitzondering van de jaren 2015 en 2016. De verminderende omvang van de
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formatie heeft lange tijd het gevolg gehad dat er minder jongere medewerkers een vaste aanstelling kregen.

Ook het landelijk beleid om langer door te werken is mede debet geweest aan de toename van de gemiddelde

leeftijd. Desalniettemin heeft een aantal oudere medewerkers besloten om vervroegd met pensioen te gaan.

Deze ruimte is opgevuld door jongere medewerkers. Hierdoor is het totaal aantal 55 + medewerkers gedaald

naar 42,02 wat staat voor 27,85% van de medewerker populatie van Scholengroep OPRON.

In de bovenstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand in 2018 weergegeven. Vanaf

het jaar 2020 neemt de uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd sterk toe en

wordt een van de grootste opgave voor Scholengroep OPRON om genoeg goed gekwalificeerde medewerkers

aan zich te binden.

Flankerend beleid

In 2018 is in formele zin geen flankerend beleid ingericht, wel zijn er maatwerkafspraken met medewerkers

gemaakt in de geest van het voormalig flankerend beleid. Medewerkers is de mogelijkheid geboden vrijwillig

ontslag te nemen of de betrekkingsomvang te verminderen, ondersteund met een financiële

tegemoetkoming. Van deze regeling hebben 8 mensen (5,30 fte) gebruik gemaakt.

Herbenoemingsverplichting
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun

vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemeld als eigen wachtgelders. Eigen

wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband bij OPRON, een

ontslaguitkering ontvangen. Op dit moment heeft OPRON geen eigen wachtgelders aan wie vacatures met

voorrang dienen te worden aangeboden.

Verzuim

Het verzuimpercentage binnen Scholengroep OPRON is ook in 2018 met gemiddeld 7,3 % nog als hoog te

betitelen. Ook als we dit vergelijken met de kengetallen in onze regio en met andere organisaties in het

primair onderwijs. Het aantal keren dat medewerkers zich ziek melden, de meldingsfrequentie, kende dit jaar

een lichte stijging, mede door een griepgolf begin 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Verzuimpercentage 9,8% 10,2% 9,6% 11,1% 8,4% 7,3%

Meldingsfrequentie 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,16

Scholengroep OPRON kent een grote groep medewerkers, veelal oudere medewerkers, in de organisatie, die

vaak al langdurig worstelen met hun functie, de ontwikkelingen in het onderwijs en vervolgens hierdoor

mogelijk hun gezondheid. Medewerkers die het werk steeds zwaarder valt. Die in het verleden nooit zijn
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aangesproken op hun functioneren en waarvoor geen gericht ontwikkelingstraject is ingezet of met wie

eventuele loopbaanmogelijkheden niet in een eerder stadium zijn verkend.

Een belangrijke oorzaak van het langdurig verzuim wordt bepaald door psychische aandoeningen en

psychosociale problematiek, deels werkgerelateerd.

Er wordt gericht gewerkt aan een duurzaam gezonde organisatie. In 2018 is in navolging op 2017 verder

gewerkt in de vorm van een actieplan Verzuim, om het langdurig verzuim duurzaam te reduceren, nieuw

beleid en werkafspraken te ontwikkelen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te versterken.

In individuele cases is er gewerkt aan een duurzame vervolgstap. Dit kost tijd en er wordt hierop volop ingezet

met ondersteuning van een arbeidsdeskundige. Een nieuw verzuimmodel is uitgerold en nieuwe

werkafspraken zijn gemaakt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit directeuren en

medewerkers (PGMR). Per 1 januari 2017 werkt Scholengroep OPRON met een nieuw verzuimmodel, de HR-

adviseur heeft een stevige regierol als verzuimcoach en directeuren worden actief begeleid in de

verzuimbegeleiding. Per 1 januari 2017 wordt er samengewerkt met een zelfstandige bedrijfsarts van de

Bedrijfsartsengroep.

Leidinggevenden zijn in 2018 verder getraind op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid en tijdens

medewerkersbijeenkomsten is OPRON-breed bewustwording gecreëerd op deze onderwerpen.

Professionalisering

De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de

kwaliteit van de leerkracht. Ook op landelijk niveau is er steeds meer

aandacht voor de professionalisering van de leerkracht. Het ministerie heeft

hiervoor in 2012 meer financiële middelen beschikbaar gesteld (onderdeel

van de zgn. Prestatiebox). Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen

voor scholing van het schoolbudget. Op schoolniveau kan het beste bepaald

worden welke (na)scholing gewenst dan wel noodzakelijk is. Dit kan zowel

op teamniveau als op individueel niveau. De directies van de scholen leggen

in het schooljaarplan verantwoording af over de besteding van deze

middelen. Een deel van het budget voor professionalisering wordt bestemd

voor gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten. Scholengroep OPRON

beoogt jaarlijks vijf procent van de personele omzet aan opleiding en

ontwikkeling te besteden. In de praktijk wordt dit nog niet gerealiseerd.

In 2018 is op initiatief van het actieteam Scholing en Begeleiding wederom een professionaliseringsagenda

opgesteld en zijn in dit kader kenniskringen georganiseerd, waarin leerkrachten van en met elkaar en van

experts leren op de volgende thema’s:

 Kenniskring Instructie Onderbouw

 Kenniskring Instructie Middenbouw

 Kenniskring Instructie Bovenbouw

 Kenniskring Combinatieklassen

 Kenniskring Planmatige zorg

 Kenniskring Vakleerkrachten

 Kenniskring Flexpool
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Vaardigheidsmeter medewerkers, schoolleiding en interne begeleiding

In 2018 is de ‘Vaardigheidsmeter primair onderwijs’ opnieuw ingezet. Met behulp van dit instrument brengt de

direct leidinggevende, in samenspraak met de betreffende medewerker, de pedagogische en didactische

vaardigheden van de desbetreffende medewerker in kaart. Medewerkers spreken met hun direct

leidinggevende af welke vaardigheden ze verder willen (en soms moeten) ontwikkelen. De medewerkers

nemen dit op in hun persoonlijk ontwikkelingsplan. Nieuwe schoolleiders zijn getraind in het afnemen van de

VHM. Op alle scholen zijn inmiddels de vaardigheden van de medewerkers in kaart gebracht.

OPRON-academie

Leerkrachten worden gestimuleerd middels e-learning een module van de OPRON-academie te volgen om zo

te werken aan hun professionele ontwikkeling. Binnen deze online leeromgeving wordt een groot aantal

verschillende cursussen aangeboden, zowel praktijkgericht als theoretisch. In 2018 zijn er 83 modules gevolgd.

Bedrijfshulpverlening

In 2018 hebben 110 medewerkers de basis- of herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) en AED gevolgd.

Ook is er een e-learningmodule voor deze groep medewerkers beschikbaar. De cursussen werden gegeven

door de Kompas Veiligheidsgroep.

Lerarenbeurs / Academische graad

Onderdeel van het door het ministerie met de vakorganisaties afgesloten convenant LeerKracht is de

lerarenbeurs. Elke leerkracht kan één keer in zijn loopbaan een dergelijke beurs aanvragen. Scholengroep

OPRON stimuleert haar medewerkers tot het behalen van aanvullende scholing en bij voorkeur een

academische graad. In 2018 hebben we hiervoor een bedrag van € 280.000 ontvangen.

Werkdrukmiddelen

In het regeerakkoord stelt het kabinet structureel € 430 miljoen beschikbaar voor de vermindering van

werkdruk in het primair onderwijs (hierna genoemd: po). Dit akkoord bevat afspraken tussen de minister en

het PO-front over de aanpak van werkdruk in het po, de besteding van de middelen die dit kabinet

beschikbaar heeft gesteld, de verantwoording, evaluatie en mogelijke bijsturing.

De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van werkdruk, komen ter

beschikking aan teams in scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de

werkdruk te verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet om de werkdruk te

verminderen, wordt op iedere school het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de

oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit gesprek vindt plaats in het gehele team van leraren,

schoolleider en overig personeel. Op basis van dit gesprek wordt door de schoolleider een bestedingsplan

opgesteld voor de inzet van de werkdrukmiddelen dat ter instemming wordt voorgelegd aan de

personeelsgeleding van de MR (hierna genoemd: P-MR). Het bestedingsplan bevat naast de bestedingsdoelen

de verwachtingen met betrekking tot de vermindering van de werkdruk alsmede de wijze waarop de P-MR zal

toezien op de inzet en de besteding van deze werkdrukmiddelen en het gevolgde proces.

Planning

Week Activiteit Verantwoordelijke

6 - 10 Gesprek team en schoolleider inzet werkdrukmiddelen Team – schoolleider

10 – 11 Bespreking inzet middelen formatiegesprek Schoolleider – HR

12 - 16 Voorstel vanuit team wordt ter instemming
voorgedragen aan de P-MR van de school

Schoolleider – P – MR

23 Instemming P-MR P-MR
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Week Activiteit Verantwoordelijke

24 – 26 Na akkoord dient de schoolleider in het aangeleverde
model de verantwoording over de inzet van de extra
middelen voor aanpak werkdruk met het bestuur van
Scholengroep OPRON wat vervolgens in
het jaarverslag/ bestuursverslag opgenomen dient te
worden

Schoolleider – HR – Controller

1 – 5 Evaluatie team, P – MR, schoolleider Team – P-MR – Schoolleider

6 – 12 Evaluatierapport schoolleider ter bespreking
bestuurder, HR

Schoolleider – bestuurder – HR

13 – 15 Totale evaluatie HR naar GMR HR - GMR

Het team kan kiezen voor verschillende bestedingsdoelen in het kader van werkdrukvermindering.
De uitgaven moeten passen binnen de geldende regels ten aanzien van de besteding van
onderwijsbekostiging.

Inzet werkdrukmiddelen Schooljaar 2018-2019 Kalenderjaar 2018

05YR € 7.933,05 € 3.305,44

08GQ € 14.310,60 € 5.962,75

08SW € 26.599,05 € 11.082,94

10CO € 20.532,60 € 8.555,25

13GU € 41.220,75 € 17.175,31

13QO € 55.064,70 € 22.943,63

13UO € 26.910,15 € 11.212,56

13ZR € 27.376,80 € 11.407,00

14EK € 46.509,45 € 19.378,94

14HC € 19.132,65 € 7.971,94

14IM € 18.199,35 € 7.583,06

15AS € 7.933,05 € 3.305,44

15EP € 10.110,75 € 4.212,81

15FZ € 4.822,05 € 2.009,19

15JG € 13.221,75 € 5.509,06

19TV € 18.354,90 € 7.647,88

26NL € 17.266,05 € 7.194,19

Totalen € 375.497,70 € 156.457,38

Inzet werkdrukmiddelen op organisatieniveau

Bestedingscategorie Bestedingspercentage

Personeel 97,1 %

Materieel 2,9 %

Professionalisering 0 %

Overig 0 %

Er zijn geen niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen.
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HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN

Onderhoud

Onderstaande investeringen zijn in 2018 bekostigd uit de voorziening onderhoud.

Soort werkzaamheden bedrag

aanleggen extra wandcontactdozen € 3.709

afschermen radiatoren € 1.839

brandveiligheid/inbraakinstallatie € 17.396

dakbedekking € 108.374

inrichting € 15.936

interne aanpassingen € 21.915

installatiewerkzaamheden € 4.761

liftinstallatie € 420

optimalisatie ventilatievoorzieningen € 60.701

plafonds en verlichting € 11.738

renovatie toiletten € 8.561

schilderwerk € 268.984

schoolplein € 14.317

verwijderen tuinmuur € 14.070

vloerbedekking € 41.653

zonwering € 24.185

plaatsing nieuwe berging € 6.050

vervanging cv ketel € 4.884

Totaal € 629.490

Obs De Mieden schilderwerk

Obs Burgemeester Verkruisen optimalisatie ventilatievoorzieningen/schilderwerk

Obs De Viermaster vloerbedekking

Obs De Braskörf brandveiligheid/inbraakinstallatie/dakbedekking/liftinstallatie/optimalisering
ventilatievoorzieningen/zonwering

Obs Noorderbreedte zonwering

Obs Hagenhofschool inrichting

Odbs Westerschool brandveiligheid/inbraakinstallatie/optimalisatie ventilatievoorzieningen

Obs De Sleutel brandveiligheid/inbraakinstallatie/plaatsing nieuwe berging/vervanging cv-ketel

Obs De Oleander brandveiligheid/inbraakinstallatie/optimalisatie
ventilatievoorzieningen/schilderwerk/verwijderen tuinmuur

Ojbs De Ommewending schoolplein/vloerbedekking

Obs De Musselhorst afschermen radiatoren /installatiewerkzaamheden/schilderwerk

Obs Wereldwijs brandveiligheid/inbraakinstallatie/renovatie toiletten/vloerbedekking

Wim Monnereauschool aanleggen extra wandcontactdozen/interne
aanpassingen/schilderwerk/zonwering

Margaretha Hardenbergschool brandveiligheid/inbraakinstallatie/dakbedekking/plafonds en
verlichting/schilderwerk/vloerbedekking
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Opheffing van scholen

In het scholenbestand hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

naam school mutatie

09 RC Obs Europaschool Vanwege de dalende tendens m.b.t. het aantal leerlingen is besloten de

school per 18-2018 te laten fuseren met 08SW OBS Burg. Verkruisen.

15AS01 Obs Westerschool De school (nevenvestiging van 15AS De Oleander) is vanwege te weinig

leerlingen gesloten per 1-8-2018

15JG Obs Wereldwijs De school (een dislocatie van 15JG OBS De Musselhorst) is als gevolg

van de sluiting van het asielzoekerscentrum gesloten per 1-8-2018

Nieuwbouwprojecten

Obs De Mieden en cbs Sjaloomschool zijn na de zomervakantie 2018 ondergebracht in het gebouw van obs De

Mieden. Verwacht wordt dat de nieuw te bouwen school wordt opgeleverd in uiterlijk juli 2021.

Zoals eerder aangegeven zijn al onze leerlingen in Muntendam nu gehuisvest in het gebouw van obs

Burgemeester Verkruisen. De gemeente Midden-Groningen is voornemens om nieuwbouw te realiseren op de

huidige locatie van het gemeentehuis. De gesprekken hierover en

welke partners onderdak moeten krijgen in het nieuwe gebouw

moeten nog worden opgestart.

Obs Hagenhofschool heeft samen met cbs Mozaïek en peuterspeelzaal

Peuterpalet begin 2018 het nieuwe gebouw IKC Acaciahof betrokken.

De gemeente Stadskanaal realiseert in Cereswijk in de voormalige cbs

De Meander huisvesting voor obs de Badde, buurthuis De Stobbe en

een peuterspeelzaal. De planning gaat ervan uit dat het gebouw na de

zomervakantie kan worden bewoond.
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FINANCIËN

In dit hoofdstuk is de exploitatierekening 2018 en de bijbehorende balanssituatie van Scholengroep OPRON

opgenomen. Ter vergelijking worden kengetallen en kerncijfers van 2017 genoemd. Hierdoor wordt

inzichtelijk hoe de situatie bij Scholengroep OPRON is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Noodzakelijke toelichtingen bij de diverse onderdelen zijn in de jaarrekening zelf opgenomen.

Het financiële beleid dat gevoerd wordt door Scholengroep OPRON is een belangrijke voorwaarde voor het

behalen van de benoemde ambities, doelstellingen en beoogde resultaten, zoals vastgelegd in het strategisch

beleidsplan. Een gezonde ontwikkeling van de baten en lasten en een adequaat weerstandsvermogen in

meerjarig perspectief, zijn belangrijke uitgangspunten van het beleid. Het adequaat beheren van de financiële

positie van het bestuur en de scholen en het op een verantwoorde manier verdelen van de baten over de

organisatieonderdelen, zijn belangrijk voor het behoud en verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het

onderwijs. Essentieel hierbij is een goede planning en control cyclus en een betrouwbare

informatievoorziening.

Exploitatierekening

De realisatie over 2018 bedraagt € 103.213 positief. Dit is € 948 hoger dan begroot. Heel in het kort (een

nadere toelichting volgt op de volgende pagina’s) kent het verschil de volgende oorzaken:

 De reguliere rijksbijdragen inclusief doorbetalingen SWV vallen hoger uit € 2.130.248 +

 Per saldo vallen de overige overheidsbijdragen en overige baten tezamen

hoger uit € 63.281 +

 De lonen en salarissen vallen hoger uit € 871.553 -

 De overige personele lasten vallen hoger uit, vooral door de malus van het

Vervangingsfonds en doordat OPRON de uitkeringskosten van een aantal

ontslagen medewerkers moet betalen € 628.033 -

 Per saldo vallen de afschrijvingskosten en huisvestingslasten hoger uit € 2.638 -

 Per saldo vallen de overige lasten hoger uit € 631.139 -

 Saldo financiën valt lager uit dan begroot € 57.828 -

Totaal € 948 +
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( x € 1.000) Realisatie
2018 in €

Begroting
2018 in €

Verschil
2018 in €

Realisatie
2017 in €

Rijksbijdragen Min. OCW 20.394 18.264 2.130 19.328

Overige overheidsbijdragen 114 49 65 188

Overige baten 261 264 -3 365

Totaal baten 20.769 18.576 2.193 19.882

Personeelslasten 17.020 15.520 -1.500 16.828

Afschrijvingen 408 432 24 390

Huisvestingslasten 1.378 1.352 -27 1.445

Overige lasten 1.821 1.190 -631 2.173

Totaal lasten 20.628 18.494 -2.134 20.835

Saldo baten en lasten 141 82 58 -953

Saldo financiën -38 20 -57 -25

Netto resultaat 103 102 1 -978

Analyse verschillen begroting – jaarrekening 2018 ( x € 1.000)

BATEN

Rijksbijdragen
Het saldo rijksbijdragen is 2.130k hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn:

Per saldo vallen de rijksbijdragen OCW (de lumpsum, het P&A budget en de

materiële instandhouding) hoger uit dan begroot door normaanpassingen,

werkdrukmiddelen en gerealiseerde groeibekostiging.

1.000

De overige subsidies OCW vallen fors hoger uit door de verantwoording van de

besteding van de subsidie Academische Opleidingsschool, hogere baten voor

onderwijs aan asielzoekerskinderen en overige vreemdelingen. Verder zijn de baten

Prestatiebox hoger dan begroot.

912

De doorbetalingen van het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn hoger

dan begroot door afgegeven groeibeschikkingen en zorgarrangementen.

218

Totaal 2.130

Het verschil met 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door normaanpassingen vanuit het ministerie waardoor

de bekostiging hoger uitvalt. Ook de baten SWV zijn hoger dan in 2017.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen vallen per saldo 65k hoger uit dan begroot.

Onder de gemeentelijke bijdragen is ontvangen het Onderwijsachterstandenbeleid 2018 en de afrekening

ESF 2016-2017 (44k). Deze laatste was niet begroot.

De ontvangen overige subsidie was niet begroot en heeft betrekking op de subsidie Kunst en Cultuur voor

2018-2019 (11k), Fonds cultuurparticipatie (5k), subsidie RVO duurzame stroom (2k) en MBO praktijkleren

(4k). In 2017 is er een ESF subsidie van 98K ontvangen welke fors hoger is dan in 2018. Hierdoor wordt het

verschil met 2018 verklaart.
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Overige baten
Het saldo overige baten is 3k lager dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn:

Er zijn minder huurbaten ontvangen dan begroot. Dit betreft de verhuur van

ruimtes aan peuterspeelzalen en Renn4.

-7

De detacheringsopbrengsten en de overige baten personeel vallen lager uit dan

begroot.

-17

De overige baten vallen hoger uit voornamelijk door hogere inkomsten van Visio. 21

Totaal -3

In 2017 is er eenmalig een restant vakantiegeld afgeboekt van ruim 100K. Dit in verband met het verschil in
berekening van vakantiegeld tussen het oude administratiekantoor en OBM. Dit veroorzaakt het verschil ten
opzichte van de realisatie van 2018.

LASTEN

Personele lasten
De personeelslasten zijn 9,6% hoger dan begroot en 1,1% hoger dan voorgaand jaar. De personeelslasten

bestaan uit salariskosten en uit de overige personele lasten en kunnen uitgesplitst worden in een aantal

onderdelen.

Personele lasten Begroting Realisatie Verschil

Lonen en salarissen 15.617 16.102 -485

Uitkeringen VVF UWV -1.343 -957 -387

Saldo salariskosten 14.274 15.145 -871

De salariskosten in combinatie met de uitkeringen vallen fors hoger uit dan begroot, 871k. De salariskosten

Directie liggen onder het budget door een lagere inzet van 1,33 fte. Hier staan deels hogere inhuurkosten

extern personeel tegenover. Per saldo is de inzet op de salariskosten Onderwijzend personeel en

Onderwijsondersteunend Personeel 6,94 fte hoger dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door de

gerealiseerde inzet op werkdrukverlaging. Dit was niet begroot. Hier staan even hoge niet-begrote inkomsten

tegenover. Daarbij is er meer ingezet op Maatwerk & Mobiliteit i.v.m. afscheid van medewerkers. De

gemiddelde personeelslast van Onderwijzend personeel is fors hoger dan begroot door de uitwerking van de

nieuwe CAO. De salariskosten vervanging en overig zijn fors lager dan begroot door lagere salariskosten

Vervangingsfonds. Dit was ruim begroot o.b.v. resultaten uit voorgaande jaren. Als gevolg van de lagere

salariskosten Vervangingsfonds vallen de ontvangen uitkeringen tevens lager uit. Tegenover de salariskosten

detachering staan baten. De gerealiseerde vervangingskosten inzake verlof en ouderschapsverlof zijn

nagenoeg gelijk aan de begroting.

De overige personele lasten overschrijden per saldo het budget (-354k).

De dotatie aan de personele voorzieningen is 187k hoger uitgevallen dan begroot. De jubileumvoorziening is

berekend op basis van het huidige personeelsbestand en de blijfkans. Hier is meer aan gedoteerd dan begroot.

Er is een voorziening gevormd voor de verrekening van uitkeringen aan personen die niet door de

instroomtoets van het participatiefonds komen. In 2018 is er 166k gedoteerd aan de voorziening.

De kosten inhuur liggen boven de begroting door meer inhuur extern personeel (286k). Hier staan deels lagere

salariskosten directie tegenover.
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Er heeft een over realisatie plaatsgevonden op het jaarbudget voor Maatwerk & Mobiliteit. Dit is vooral

gerealiseerd onder de salariskosten. De malus van het Vervangingsfonds over 2017 is 90k hoger uitgevallen

dan begroot. Hier staan baten van het Vervangingsfonds tegenover, welke betrekking hebben op 2017 en niet

waren begroot. De verrekening OCW overschrijden het budget met 54k.

Door de nieuwe CAO PO zijn de loonkosten ten opzichte van 2017 gestegen ondanks de lagere personele

inzet. Door lagere personele inhuur zijn de totale loonkosten ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven.

Afschrijvingen

De post afschrijvingen is 24k lager dan begroot door lagere investeringen in technische installaties, inventaris

en onderwijsleerpakket. Hier staat deels een boekverlies tegenover van de scholen welke na 1-8-2018 zijn

gefuseerd (Europaschool) en gesloten (Westerschool en Wereldwijs) door het buiten gebruik stellen van

activa. Door boekverlies welke is opgenomen in 2018 zijn de afschrijvingen toegenomen ten opzichte van

2017.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten vallen 27k hoger uit dan begroot.

De huurkosten zijn hoger dan begroot door de unit behoeve van obs Burg. Verkruisen. De kosten dagelijks

onderhoud vallen lager uit door lagere kosten 11k bij vooral obs De Tandem. De kosten energie en water vallen

lager uit omdat er geen kosten elektriciteit en gas zijn gerealiseerd bij obs De Tandem 27k. De overige

huisvestingslasten zijn 50k hoger dan begroot door de verhuiskosten van de Hagenhofschool en de Burg.

Verkruisenschool, ingebruikgeving van MFC Noordbroek (gemeenten Midden-Groningen), buitenonderhoud

Noorderbreedte (gemeente Veendam) en de exploitatiekosten Acaciahage (Perspectief). Door lagere

schoonmaaklasten ten opzichte van 2017 zijn de huisvestingslasten lager geworden in 2018 ten opzichte van

voorgaand jaar.

Overige lasten

Het saldo overige lasten is 631k hoger dan begroot.

De administratie- en beheerslasten overschrijden het budget door hogere reproductiekosten, hogere

advieskosten (BCN huisvestingsonderzoek en advisering) en hogere juridische kosten inzake ontslagdossiers.

De kosten leermiddelen zijn fors hoger dan begroot. De gerealiseerde kosten ICT, schoolbibliotheek en Cito

toets zijn hoger dan begroot. De kosten ICT betreffen o.a. de kosten Snappet (67k meer kosten dan begroot).

De verantwoording van de besteding van de subsidie OCW zorgt voor de forse overschrijding van de overige

lasten (416k) Hier staan even hoge baten tegenover. De uitgaven ten laste van passend onderwijs zijn 30k

lager, maar deze kosten zijn gerealiseerd onder salariskosten en per saldo nagenoeg gelijk. De kosten ten laste

van overige subsidies waren niet begroot en hebben betrekking op het ESF-project (10k). Hier staan hogere

baten tegenover. De contributies en representatiekosten vallen 58k hoger uit.

In 2017 zijn de kosten VVS over voorgaande jaren afgerekend voor ruim 150K. Hierdoor zijn de overige lasten

in 2017 een stuk hoger dan in 2018. De overige lasten liggen veelal in lijn met voorgaand jaar.

Financiële baten en lasten

De rentebaten vallen lager uit dan begroot. Waar we bij het opstellen van de begroting, op basis van de

uitstaande middelen en het toen geldende rentepercentage, zijn uitgegaan van een netto rendement van 20k

bedraagt de realisatie een negatief rendement van -38k o.a. door de verkoop van financiële vaste activa.
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Balans

Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan welke

waarden aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn. In onderstaande

tabel is de balans per 31 december 2018 en 31 december 2017 van Scholengroep OPRON opgenomen.

Activa
31-12-

2018
31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa Eigen vermogen 2.347.529 2.244.318

Materieel 1.586.726 1.755.064

Financieel 142.869 2.285.144 Voorzieningen 1.345.890 1.513.573

1.729.594 4.040.208

Vlottende activa Kortlopende schulden 2.295.529 3.081.236

Vorderingen 1.271.178 1.190.992

Effecten 1.602.694 0

Liquide middelen 1.385.483 1.607.928

4.259.355 2.798.920

Totaal 5.988.949 6.839.128 Totaal 5.988.949 6.839.128

Aan de activakant zien we dat de vaste activa lager zijn dan vorig jaar. Er is minder geïnvesteerd dan is

afgeschreven. De daling van de financiële vaste activa is veroorzaakt door de verkoop van participaties en

koersverlies. Ook is de ASR beleggingen nu onder de Effecten geplaatst. Per 31 december 2018 stond voor

ruim 1,2 miljoen euro aan vorderingen open. Het saldo liquide middelen bedraagt ruim 1,3 miljoen euro.

Aan de passivakant valt het hogere eigen vermogen op. Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat

over 2018 en is dus per 31 december 2018 € 128.507 hoger ten opzichte van vorig jaar. De voorzieningen zijn

lager, met name doordat er meer onderhoud is gepleegd dan is gedoteerd aan de voorziening. De kortlopende

schulden zijn lager dan vorig jaar.
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Kengetallen per balansdatum

Vanuit de exploitatie en balans kunnen een aantal kengetallen worden berekend. De voornaamste financiële

kengetallen van de afgelopen kalenderjaren zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Kengetallen 2018 2017 2016 2015 Norm

Solvabiliteit (eigen vermogen plus voorzieningen

in percentage van het totale vermogen). De

solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in

staat is aan haar lange termijn verplichtingen te

voldoen.

61,7% 54,9% 63,1% 67,6% >25%

Liquiditeit (verhouding vlottende activa minus

voorraden en kortlopend vreemd vermogen). Deze

verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in

staat is aan haar verplichtingen voor kortlopend

vreemd vermogen te voldoen.

1,86 0,91 2,08 2,38 >1,5

Weerstandsvermogen (verhouding tussen het

totale eigen vermogen minus de materiële vaste

activa en het totaal van de baten). Het

weerstandsvermogen zegt iets over de

reservepositie van de stichting en over de

mogelijkheden om financiële tegenvallers te

kunnen opvangen.

3,7% 2,5% 8,3% 13,5% 10-

40%

Rentabiliteit (verhouding exploitatieresultaat en

de totale baten). Dit heeft betrekking op het

rendement en geeft aan of er sprake is van een

positief dan wel negatief exploitatieresultaat.

Daarbij wordt uitgegaan van de gewone

bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het

resultaat te delen door de totale baten.

0,5% -4,92% -5,8% -6,2% 0-5%

Treasury

In een treasury statuut zijn de spelregels

voor het treasury management en het

financieringsbeleid vastgelegd. Sturing,

beheersing en bewaking van

(toekomstige) geldstromen, met het

behalen van een optimaal

rendement, is hierbij het doel. In de

uitgangspunten van het statuut wordt een koppeling gemaakt met de “Regeling beleggen en lenen en

derivaten OCW 2016”. Het bestuur van Scholengroep OPRON heeft een treasury statuut vastgesteld waarin

de richtlijnen vanuit het ministerie van OCW zijn verwerkt. Zo risicoloos mogelijk omgaan met het uitzetten

van de financiële middelen is hierbij het uitgangspunt. Het treasury beleid wordt jaarlijks in de

bestuursvergadering geëvalueerd. De financiële middelen van Scholengroep OPRON hebben in 2018

uitgestaan in het BNG kapitaalmarkt select fonds van de Bank Nederlandse Gemeenten en op

spaarrekeningen van de ABN AMRO bank en de Rabobank.

Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017

Banktegoeden

ABN AMRO Bank 155.891 455.295

Rabobank 33.724 26.233

Bank Nederlandse Gemeenten 537.977 472.765

Deposito’s

Rabobank 657.890 653.635

Totaal 1.385.483 1.607.928
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TOEKOMSTPARAGRAAF-CONTINUITEITSPARAGRAAF

In dit hoofdstuk richten wij onze blik op de financiële toekomst. Inhoudelijk is bij het onderdeel bestuurlijke

ontwikkeling al een beeld van de toekomst geschetst. In dit hoofdstuk is de meerjarenexploitatiebegroting

opgenomen en is de impact op de balans en de kengetallen doorgerekend. Tevens wordt ingegaan op de

voornaamste risico´s die Scholengroep OPRON loopt en hoe wij hier op anticiperen.

Intern risicobeheersing- en controlesysteem

In het treasurybeleid is primair als doel vastgesteld het beheren van financiële risico's en secundair het

reduceren van financieringskosten. Ook de verantwoordelijkheden, wie mag verplichtingen aangaan en wie is

tekenbevoegd, is in dit beleid vastgelegd. Er is een splitsing aangebracht in het verwerken van rekeningen en

het accorderen van rekeningen. Periodiek wordt er een financiële tussenrapportage opgesteld met een

prognose voor het hele kalenderjaar. Hierdoor wordt er aan risicobeheersing gedaan en kan er zo nodig tijdig

ingegrepen worden. Om beleidskeuzes, met de daaraan gekoppelde budgetten en de verantwoording van de

besteding van deze budgetten inzichtelijk te maken, is er een zogenaamde 'planning en control cyclus'

vastgesteld, met bijbehorende verantwoordingsdocumenten: het jaarplan, twee tussenrapportages en het

bestuursverslag. Deze documenten worden tevens gebruikt voor de verantwoording richting de GMR.

Meerjaren exploitatiebegroting

Op basis van de leerling prognose, de hieraan gelieerde rijksbijdrage, de overige overheidsbijdragen en de

overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbehorende kosten.

( x € 1000) 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdragen Min. OCW 20.394 19.203 19.217 18.939 18.554

Overige overheidsbijdragen 114 100 40 40 40

Overige baten 261 256 256 259 262

Totaal baten 20.769 19.559 19.513 19.238 18.856

Lasten

Personeelslasten 17.020 16.558 16.558 16.305 15.912

Afschrijvingen 408 416 392 404 404

Huisvestingslasten 1.378 1.314 1.268 1.254 1.254

Overige lasten 1.821 1.268 1.252 1.234 1.239

Totaal lasten 20.628 19.556 19.470 19.197 18.809

Saldo baten en lasten 141 3 44 41 47

Saldo financiën -38 0 0 0 0

Resultaat 103 3 44 41 47
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Prognose aantal leerlingen

De onderstaande prognose ligt ten grondslag aan de begroting en het meerjarenperspectief. De bron waar bij

deze prognose voor is gekozen is de prognose vanuit de schooldirecteur. Verder is het aantal leerlingen per

school en per leeftijd per 1 oktober 2017 meegenomen. Hier zijn de aantallen per 1 oktober 2018 aan

toegevoegd om vervolgens de trend door te trekken voor de komende jaren.

1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

Prognose
OPRON

Basisonderwijs 2.286 2.151 2.098 2.030 1.934

SBO 127 127 115 115 100

(V)SO 119 132 132 126 122

Totaal 2.532 2.410 2.345 2.271 2.156

Meerjarenformatieplanning

OPRON kent formatie toe op basis van het werkelijk aantal te verwachten leerlingen in het betreffende

schooljaar (t=0). Verder wordt bij de formatieplanning aangesloten bij de systematiek van de reguliere

(meerjaren)begroting. De (meerjaren)begroting is leidend voor de formatieplanning. De formatie zal de

komende jaren mee moeten krimpen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Uitgangspunt is binnen

het budget te blijven met het zoveel mogelijk in tact houden van de ratio’s. Onderstaand is een indicatie van

de ontwikkeling van de formatie de komende jaren. Over de exact beschikbare formatie voor de komende

jaren wordt door OPRON jaarlijks uitgebreid verslag gedaan in de meerjarenbegroting.

Inzet per functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022

Directie 13,52 12,58 13,38 13,32 13,32

OP 171,20 170,48 167,64 164,96 158,89

OOP 33,39 30,84 28,88 28,79 28,79

Totaal 218,11 213,90 209,90 207,07 201,00

Meerjarenbalans

De algemene reserve bedraagt per 31 december 2018 € 2.079.692 De mogelijkheid om de signaleerde risico’s

op te vangen vanuit de algemene reserve is licht gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Het is voor

OPRON van groot belang om de komende jaren binnen de begroting te opereren. De meerjarenbegroting en

de actuele leerlingprognoses zijn leidend en taakstellend voor de personele inzet. Daarnaast is het voor

OPRON van belang de komende jaren nog bewuster te gaan sturen op een jaarlijkse verhouding van maximaal

80% personele lasten en 20% materiële lasten ten opzichte van de totale lasten.

Onderstaande meerjarenbalans is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 en de meerjarenbegroting

zoals deze is vastgesteld in het najaar van 2018.
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( x € 1000) 2018 2019 2020 2021 2022

Activa

immateriële vaste activa - - - - -

materiele vaste activa 1.587 2.024 2.042 1.903 1.773

financiële vaste activa 143 143 143 143 143

Totaal vaste activa 3.342 2.167 2.184 2.046 1.916

vorderingen 1.271 1.125 1.132 1.114 1.094

effecten 1.603 - - - -

liquide middelen 1.385 2.501 2.064 2.033 2.170

Totaal vlottende activa 4.259 3.626 3.197 3.147 3.264

Totaal Activa 5.989 5.793 5.381 5.193 5.180

Passiva

algemene reserve 2.054 2.057 2.101 2.142 2.189

bestemmingsreserve publiek 293 293 293 293 293

bestemmingsreserve privaat - - - - -

Totaal eigen vermogen 2.348 2.350 2.394 2.435 2.482

voorzieningen 1.346 1.361 955 766 740

langlopende schulden - - - - -

kortlopende schulden 2.296 2.082 2.032 1.992 1.959

Totaal overige passiva 3.641 3.443 2.987 2.758 2.698

Totaal Passiva 5.989 5.793 5.381 5.193 5.180

De daling in de stand van de voorzieningen kan verklaard worden door de geplande onttrekkingen uit de

onderhoudsvoorziening, welke hoger zijn dan de geplande dotatie. Als gevolg hiervan zal de stand van de

onderhoudsvoorziening teruglopen.

Risico’s en risicoprofiel

In 2017 is de OPRON-organisatie in een risicoanalyse kritisch tegen het licht gehouden. De risicoanalyse moest

antwoord geven op de vraag welke vermogenspositie passend is voor Scholengroep OPRON en wat de

investeringsruimte voor de komende jaren is om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te borgen en

verder te verbeteren. In onderstaand schema is het risicoprofiel van Scholengroep OPRON gevisualiseerd.

Beoordeling risico's OPRON HOOG GEMIDDELD LAAG

Onderwijs Gemiddeld

Demografie en marktaandeel Laag

Organisatie Gemiddeld

Personeel Hoog

Financieel Hoog

Communicatie Gemiddeld

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Resultaat hiervan is dat

Scholengroep OPRON op dit moment nog maar één zwakke school heeft. Onderwijskwaliteit is de

belangrijkste pijler van een schoolbestuur. Scholengroep OPRON laat zien dat dit grotendeels in orde is, maar

het blijft een punt van continue aandacht.
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Scholengroep OPRON heeft een licht verhoogd risicoprofiel. Reden hiervoor is:

 De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Scholengroep OPRON geregeld met onverwachte

tegenvallers wordt geconfronteerd. Planning en control lijkt nu op orde.

 De formatieve inzet is inmiddels onder controle.

 Op het gebied van onderhoud wordt Scholengroep OPRON de komende tien jaren met grote

investeringen geconfronteerd. De investeringen zijn opgenomen in de onderhoudsvoorziening. De

onderhoudsvoorziening is toereikend.

 Scholengroep OPRON heeft nog geen meerjaren investeringsplan. De afschrijvingen zijn in de

meerjarenbegroting om die reden nog jaarlijks hetzelfde bedrag. Het is dus nog onduidelijk welke

investeringen de komende jaren moeten plaatsvinden en wat het effect ervan op de begroting is.

Daarnaast blijkt het aantal leerlingen de komende jaren dalen. De verwachting is dat de totale

bekostiging in de komende vier jaren met ruim € 1.500.000,- daalt. Dit is heel vervelend, maar kan met

goed beleid opgevangen worden.

 Scholengroep OPRON beschikt nog niet over een beleidsrijke meerjarenbegroting.

Op dit moment heeft Scholengroep OPRON een financiële positie die bij een aantal kengetallen buiten de

signaleringsgrenzen valt, die door de PO-raad en de Onderwijsinspectie worden gehanteerd. Er is voorlopig

geen ruimte voor extra investeringen.

Berekening financiële ruimte Norm

Stand algemene reserve OPRON op 31-12-2018 € 2.054.396

Stand bestemmingsreserve OPRON op 31-12-2018 € 293.133

Minimale financiële buffer (afgerond) € 1.400.000

Financiële ruimte vanaf 2018 € 947.529

De bestemmingsreserve is gevormd uit surplus gelden van de gemeente Stadskanaal welke besteed dient te
worden aan de Stadskanaalster scholen. Ook is er het bestemmingsfonds project innovatie, hieruit kunnen
initiatieven op onderwijskundige vernieuwingen alsmede initiatieven om de huisvestingslasten te verlagen
worden betaald.
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Kasstroom
In onderstaande tabel is de verwachte kasstroom voor 2019 en de volgende jaren weergegeven.

Kasstroom 2019 2020 2021 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 2.756 43.551 41.277 46.786

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 415.736 392.534 404.232 404.097

- - mutaties voorzieningen 14.840 -405.778 -188.927 -26.520

- - overige mutaties EV 0 0 0 0

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 1.748.990 -7.587 18.523 19.487

- - kortlopende schulden -213.705 -49.364 -40.487 -33.385

Ontvangen interest 0 0 0 0

Betaalde interest 0 0 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0 0 0

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 1.968.617 -26.644 234.618 410.465

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa - - - -

(Des)investeringen materiële vaste activa -852.800 -409.785 -266.150 -273.810

(Des)investeringen financiële vaste activa - - -

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten -852.800 -409.785 -266.150 -273.810

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden - - - -

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten - - - -

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 1.385.480 2.501.297 2.064.868 2.033.336

Mutaties liquide middelen 1.115.817 -436.429 -31.532 136.655

Eindstand liquide middelen 2.501.297 2.064.868 2.033.336 2.169.991
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BIJLAGE 1. SCHOLEN EN AANTAL LEERLINGEN

Tot Scholengroep OPRON behoren 15 basisscholen, sbo Wim Monnereauschool voor speciaal basisonderwijs

en de Margaretha Hardenbergschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

In 2018 zijn drie locaties gesloten: Obs Europaschool in Muntendam, Obs Westerschool in Stadskanaal en Obs

Wereldwijs (onderwijs aan asielzoekerskinderen) in Musselkanaal.

Brin School Plaats Aantal leerlingen

1-10
2016

1-10
2017

1-10
2018

05YR Obs De Mieden Meeden 55 51 77

08GQ Obs Insp. Amerikaschool Noordbroek 98 92 92

08SW Obs Burg. Verkruisen Muntendam 168 171 221

09RC Obs Europaschool Muntendam 83 70 -

10CO Obs De Tandem Zuidbroek 155 132 129

13GU Obs De Viermaster Veendam 270 265 249

13QO Obs De Braskörf Veendam 355 354 347

13UO Obs Noorderbreedte Veendam 161 173 188

13ZR Obs Hagenhofschool Stadskanaal 178 176 186

14EK Odab Westerschool Wildervank 315 299 316

14HC Obs De Sleutel Wildervank 109 123 117

14IM Obs Mr. Neuteboomschool Stadskanaal 104 117 126

15AS Obs De Oleander Stadskanaal 67 51 54

15AS01 Obs Westerschool Stadskanaal 59 11 -

15EP Ojbs De Ommewending Ommelanderwijk 62 65 57

15FZ Obs De Badde Musselkanaal 35 31 45

15JG Obs De Musselhorst Musselkanaal 91 85 82

15JG01 Obs Wereldwijs Musselkanaal 73 90 -

19TV Wim Monnereauschool Veendam 109 118 127

26NL Marg. Hardenbergschool Veendam 109 111 119

T o t a a l 2656 2585 2532
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die verderinzichtkunnengeveninde gevolgenvanhetgevoerde beleid overhetboekjaaren

waardoorhetbeeld uitde jaarrekening kanwordenverduidelijkt.

Ken getallen 2018 2017

Rentabiliteit 0% -4,9%

Exploitatieresultaatineenpercentage vande totale baten.

De rentabiliteitgeeftaaninhoeverre de inkomstenenuitgavenvaneen

instelling elkaarinevenwichthouden.

Currentratio 1,86 0,91

Verhouding vlottende activa enkortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeftaaninhoeverre de organisatie instaatisaan

haarkorte termijnverplichtingente voldoen.Eenwaarde

tussende 1,5 en2 isgoed.L igtde waarde bovende 1,5 dan

isde organisatie instaataanhaarkorte termijnverplichtingente voldoen.

Solvabiliteit1 39,2% 32,8%

Eigenvermogeninpercentage vanhettotale vermogen

Solvabiliteit2 61,7% 54,9%

Eigenvermogenplusvoorzieningen/totale passiva

De solvabiliteitgeeftaaninhoeverre de organisatie instaatisaan

haarlange termijnverplichtingente voldoen.25% a 50% wordtals

goed aangemerkt.Isde waarde hogerdan25% (solvabiliteit1) danisde

organisatie instaatom aanhaarlange termijnverplichtingente voldoen.

B ijsolvabiliteit2 wordtdoorhetministerie vanO CW eensignaleringswaarde

gehanteerd van30% .

W eerstandsvermogen 3,7% 2,5%

(EigenvermogenminusM ateriele vaste activa) /Totale baten

H etweerstandsvermogengeeftde vrije vermogensbufferaan

voorhetopvangenvancalamiteiten.Eenpercentage tussende

5 en20 procentwordtgezienalsvoldoende buffer.

A antalleerlingenperteldatum 1-10 (t-1) 2.585 2.656

G emiddeld aantalFTE(exclusiefvervanging) 218,07 220,44

PersoneelskostenperFTE 78.049 78.059
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A .1.1 B alansper31 decem ber2018

(n a verw erkin g resultaatbestem m in g)

1. A ctiva

1.2 M ateriële vaste ac tiva 1.586.726 1.755.064

1.3 Fin an c iële vaste ac tiva 142.869 2.285.144

Totaalvaste activa 1.729.594 4.040.208

1.5 Vord erin gen 1.271.178 1.190.992

1.6 Effec ten 1.602.694 -

1.7 Liquid e m id d elen 1.385.483 1.607.928

Totaalvlottende activa 4.259.355 2.798.920

Totaalactiva 5.988.949 6.839.128

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017
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2. Passiva

2.1 Eigen verm ogen 2.347.531 2.244.318

2.2 Voorzien in gen 1.345.890 1.513.573

2.4 Kortlopen d e sc h uld en 2.295.529 3.081.236

Totaalpassiva 5.988.949 6.839.128

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017
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A .1.2 Staatvanbatenenlastenover2018

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijd rage OC W 20.394.154 18.263.907 19.328.398

3.2 Overige overh eid sbijd ragen 113.988 48.911 188.269

3.5 Overige baten 260.933 263.614 365.225

Totaalbaten 20.769.075 18.576.432 19.881.891

4. L asten

4.1 P erson eelslasten 17.019.889 15.520.303 16.828.281

4.2 A fsc h rijvin gen 408.034 432.243 389.508

4.3 H uisvestin gslasten 1.378.472 1.351.625 1.444.587

4.4 Overige lasten 1.821.640 1.189.996 2.173.107

Totaallasten 20.628.035 18.494.167 20.835.483

Saldo batenenlasten 141.041 82.265 953.592-

5 Fin an c iële baten en lasten 37.828- 20.000 24.829-

N etto resultaat 103.213 102.265 978.420-
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A .1.3 Kasstroom overzicht

2018 2017

Kasstroom uitoperationele activiteiten

Resultaatvoorfin an c iële baten en lasten 141.041 953.592-

A an passin gen voor:

- A fsc h rijvin gen 371.684 389.508

- M utatiesvoorzien in gen 167.683- 198.883-

Veran d erin gen in vlotten d e m id d elen :

- Vord erin gen 80.186- 287.395

- Kortlopen d e sc h uld en 785.708- 197.164

Totaalkasstroom uitbed rijfoperaties 520.853- 278.409-

On tvan gen in terest 1.753 4.331

B etaald e in terest - 4-

Totaalkasstroom uitoperation ele ac tiviteiten 519.099- 274.082-

Kasstroom uitinvesteringsactiviteiten

(Des)in vesterin gen m ateriële vaste ac tiva 203.346- 499.606-

(Des)in vesterin gen fin an c iële vaste ac tiva 500.000 2.124.759-

Totaalkasstroom uitin vesterin gsac tiviteiten 296.654 2.624.365-

Kasstroom uitfinancieringsactiviteiten

M utatie overige lan glopen d e sc h uld en - 2.400-

Totaalkasstroom uitfin an c ierin gsac tiviteiten - 2.400-

M utatie liquide m iddelen 222.445- 2.900.847-

B egin stan d liquid e m id d elen 1.607.928 4.508.774

M utatie liquid e m id d elen 222.445- 2.900.847-

Eindstand liquide m iddelen 1.385.483 1.607.928
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Toe lichting be hore nde totde ja a rre k e ning:

G rondslagen

De ac tiviteiten van Sc h olen groep OP RON,stic h tin g vooropen baarprim airon d erw ijsbestaan uith etgeven van

prim airon d erw ijs.

A lgem een

De jaarreken in g isopgesteld volgen sd e Regelin g jaarverslaggevin g on d erw ijs.In d eze regelin g isvastgesteld

d atd e w ettelijke bepalin gen van Titel9 B oek 2 B W en d e Ric h tlijn en voord e Jaarverslaggevin g (in h et

bijzon d erRJ660 On d erw ijsin stellin gen )van toepassin g zijn ,m etin ac h tn em in g van d e d aarin aan ged uid e

uitzon d erin gen .

Voorzovern ietan d ersisverm eld w ord en ac tiva,voorzien in gen en sc h uld en opgen om en tegen d e n om in ale

w aard e.

De gen oem d e bed ragen ,voorzovern ietan d ersverm eld ,zijn opgen om en in h ele euro's.

H etkasstroom overzic h tisopgen om en volgen sd e in d irec te m eth od e.De toelic h tin g vloeitvoortuitd e

toelic h tin g op d e afzon d erlijke posten in d e jaarreken in g en isd aarom n ietapartopgen om en .

G rondslagenvoorw aardering vanactiva enpassiva

M ateriële vaste ac tiva

De m ateriële vaste ac tiva w ord en gew aard eerd op verkrijgin gsprijs,verm in d erd m etd e c um ulatieve

afsc h rijvin gen en in d ien van toepassin g m etbijzon d ere w aard everm in d erin gen .De afsc h rijvin gen w ord en

gebaseerd op d e gesc h atte ec on om isc h e leven sd uuren w ord en bereken d op basisvan een vastperc en tage

van d e verkrijgin gsprijs,reken in g h oud en d m eteen even tuele restw aard e.Erw ord tafgesc h reven van af h et

m om en tvan in gebruikn am e van h etm aterieelvastac tief.

De ac tiverin gsgren sis:€500,-

H etsysteem van afsc h rijvin gen isalsvolgt:

In ven tarisen apparatuur,bestaan d e uit:

-In ven taris7% en 20% van d e aan sc h afw aard e

-IC T 13% en 20% van d e aan sc h afw aard e

-Tec h n isc h e in ven tarisvan d e aan sc h afw aard e

Overige vaste bed rijfsm id d elen ,bestaan d e uit:

-On d erw ijsleerpakket13% van d e aan sc h afw aard e

-Vervoerm id d elen 20% van d e aan sc h afw aard e

Fin an c iële vaste ac tiva

De len in gen en vord erin gen w ord en opgen om en tegen n om in ale w aard e,on d eraftrek van n ood zakelijk

geac h te voorzien in gen .De on d erd e fin an c iële vaste ac tiva opgen om en obligatiesw ord en ,voorzoverze

w ord en aan geh oud en toth etein d e van d e looptijd ,gew aard eerd tegen d e geam ortiseerd e kostprijsoflagere

m arktw aard e.Obligatiesd ie n iettoth etein d e van d e looptijd w ord en aan geh oud en ,w ord en gew aard eerd

tegen m arktw aard e.A an d elen w ord en gew aard eerd tegen m arktw aard e.
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Vord erin gen

B ijeerste verw erkin g w ord en d e vord erin gen opgen om en tegen d e reële w aard e en vervolgen sgew aard eerd

tegen d e geam ortiseerd e kostprijs.De reële w aard e en d e geam ortiseerd e kostprijszijn gelijk aan d e

n om in ale w aard e.De vord erin gen w ord en verm in d erd m etd e n ood zakelijk geac h te voorzien in gen voorh et

risic o van on in baarh eid .Deze voorzien in gen w ord en bepaald op basisvan in d ivid uele beoord elin g van

vord erin gen .

Effec ten

De overige effec ten betreftpartic ipatiesin h etliquid iteiten fon d svan A SR.Deze zijn gew aard eerd

tegen m arktw aard e.

A lgem en e reserve

De A lgem en e reserve betrefteen bufferterw aarborgin g van d e c on tin uïteitvan h etbevoegd gezag en w ord t

opgebouw d uitresultaatbestem m in g van oversc h otten d ie on tstaan uith etversc h iltussen w erkelijke baten en

lasten .

B estem m in gsreserves

De bestem m in gsreserve isgevorm d uitsurplusgeld en van d e gem een te Stad skan aalw elke besteed d ien tte

w ord en aan d e Stad skan aalstersc h olen .Ook iserh etbestem m in gsfon d sprojec tin n ovatie,h ieruitkun n en

in itiatieven op on d erw ijskun d ige vern ieuw in gen alsm ed e in itiatieven om d e h uisvestin gslasten te verlagen

w ord en betaald .

Voorzien in gen

Voorzien in gen w ord en opgen om en tegen n om in ale w aard e,m etuitzon d erin g van voorzien in gen terzake van

person eelen soortgelijke verplic h tin gen .Deze w ord en opgen om en tegen d e bereken d e c on tan te w aard e.Een

voorzien in g w ord teerstgevorm d alsvold aan isaan d e vereisten terzake van h etvorm en van voorzien in gen .

De voorzien in g overig person eelisgebaseerd op d e th an sbeken d e d oorh etUW V verstrekte uitkerin gen t/m

d ec em ber2018 verm eerd erd m etgeraam d e W W -uitkerin gen ged uren d e d e resteren d e looptijd .H ierisgeen

reken in g geh oud en m eteven tuele boven w ettelijke uitkerin gen .H etiseen voorzien in g voord e verw ac h te W W -

kosten d ie vooreigen reken in g gaan kom en d oord atd e on tslagen n ietd oord e in stroom toetsvan h et

partic ipatiefon d skom en .

De voorzien in g jubilea isopgen om en tegen d e c on tan te w aard e van d e toekom stige uitbetalin gen en is

afh an kelijk van d e in gesc h atte blijfkan s,gem id d eld e salarisstijgin g en d isc on terin gsvoet.De w erkelijke jubilea-

uitkerin gen w ord en ten laste van d eze voorzien in g gebrac h t.

De voorzien in g d uurzam e in zetbaarh eid w ord tgevorm d op basisvan d e in ged ien d e verlofplan n in g van een

person eelslid .Op basisvan d eze plan n in g w ord th etverlofsald o bepaald .D itsald o w ord tc on tan tgem aakt

tegen h etgeld en d e d isc on toperc en tage.Totop h ed en w ord en ern og m aarzeerbeperktverlofplan n in gen

gem aaktop basisvan d e regelin g d uurzam e in zetbaarh eid .De voorzien in g w ord tpasopgen om en alsd e

verplic h tin g betrouw baariste sc h atten .

De voorzien in g on d erh oud isgebaseerd op d e on d erh oud splan n in g van d e kom en d e jaren .De d otatie isop

basisvan d e plan n in g bereken d en gelijkm atig verd eeld overd e jaren .P eriod iek w ord td e plan n in g

geac tualiseerd .Jaarlijksw ord tbekeken of d e d otatie toereiken d is.In d e Regelin g jaarverslaggevin g on d erw ijs

iseen tijd elijke overgan gsregelin g opgen om en voorh ettoepassen van d e m eth od e van kosten egalisatie voor

d e voorzien in g grooton d erh oud .Van d eze tijd elijke overgan gsregelin g isgebruiktgem aaktbijh etbereken en

van d e voorzien in g grooton d erh oud .
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Kortlopen d e sc h uld en

De kortlopen d e sc h uld en w ord en bijd e eerste verw erkin g gew aard eerd tegen reële w aard e.Kortlopen d e

sc h uld en w ord en n a eerste verw erkin g gew aard eerd tegen d e

geam ortiseerd e kostprijs.Deze isgelijk aan d e n om in ale w aard e

P en sioen en

Erisé é n pen sioen regelin g.D itbetrefteen Ned erlan d se regelin g en w ord tgefin an c ierd d oorafd rac h ten aan

pen sioen uitvoerd er,te w eten h etbed rijfstakpen sioen fon d sA B P .P erultim o boekjaarh eeftd itpen sioen fon d s

een d ekkin gsgraad van 103,8% (B eleid sd ekkin gsgraad ).De pen sioen verplic h tin g w ord tgew aard eerd volgen s

d e “verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g”.In d eze ben ad erin g w ord td e aan d e

pen sioen uitvoerd erte betalen prem ie alslastin d e staatvan baten en lasten veran tw oord .De stic h tin g h eeft

geen verplic h tin g toth etvold oen van aan vullen d e bijd ragen in gevalvan een tekortbijA B P ,an d ersd an h et

effec tvan h ogere toekom stige prem ies.De stic h tin g h eeftd aarom d e pen sioen regelin g verw erktalseen

“verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g” en h eeftalleen d e versc h uld igd e prem iestoten m eth et

ein d e van h etboekjaarin d e jaarreken in g veran tw oord .

G rondslagenvoorresultaatbepaling

B aten

On d erbaten w ord tverstaan d e van overh eid sw ege toegeken d e (n orm atieve)bijd rage OC W ,overige OC W

subsid iesen (gem een telijke)overh eid sbijd ragen ,alsm ed e d e van d erd en toegeken d e overige bijd ragen .De

baten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .

Lasten

De lasten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .De lasten w ord en bepaald m et

in ac h tn em in g van d e h iervoorreed sverm eld e w aard erin gsgron d slagen .Verliezen d ie h un oorspron g vin d en in

h etboekjaarw ord en in aan m erkin g gen om en zod ra d eze voorzien baarzijn .
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A .1.4Toelichting opde balansper31 decem ber2018

1. A ctiva

1.2 M ateriële vaste activa

M utaties2018

A an sc h af- w aard e

per31 d ec em ber

2017

A fsc h rijvin gen

toten m et31

d ec em ber2017

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

In vesterin gen Desin ves-

terin gen

A fsc h rijvin gen A fsc h rijvin gen

d esin vesterin gen

A an sc h af- w aard e

per31 d ec em ber

2018

A fsc h rijvin gen

toten m et31

d ec em ber2018

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

1.2.2 In ven tarisen

apparatuur 7.724.431 6.395.811- 1.328.621 189.494 448.470- 258.603- 415.763 7.465.456 6.238.650- 1.226.806

1.2.3 Overige vaste

bed rijfs-

m id d elen 3.813.300 3.386.856- 426.443 58.201 282.587- 113.081- 270.944 3.588.914 3.228.994- 359.920

M ateriële

vaste activa 11.537.731 9.782.667- 1.755.064 247.695 731.057- 371.684- 686.707 11.054.370 9.467.644- 1.586.726

O n d erin ven tarisen apparatuurvallen d e posten M eubilair,Tec h n isc h in ven tarisen IC T m id d elen .

O n d eroverige vaste bed rijfsm id d elen vallen in vesterin gen in on d erw ijsleerpakketen overige in vesterin gen .
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1.3 Financiële vaste activa

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017 In veste-rin gen

Desin ves-

terin gen Resultaat

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

1.3.2 A n d ere d eeln em in gen 152.075 - - 9.206- 142.869

1.3.7 Overige vord erin gen 2.133.069 - 2.102.694- 30.375- -

Totaal 2.285.144 - 2.102.694- 39.581- 142.869

Deelnem ing Stichting Pictote Veendam .

Desin vesterin gen overige vord erin gen h eeftbetrekkin g op d e verkoop van 500.000 in 2018.

H etrestan tvan 1.602.694 isverkoc h tin 2019 en w ord td aarom gepresen teerd on d er1.6 Effec ten .

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 69.958 22.940

1.5.2 Vord erin gen O C W 887.258 969.451

De vord erin g OC W h eeftbetrekkin g op d e overlopen d e posten van uitd e person ele lum psum ,im pulsgebied en

en person eels- en arbeid sm arktbeleid .

1.5.6 Overige overh ed en 48.498 48.126

1.5.7 Overige vord erin gen 34.015 32.965

Overige overlopen d e ac tiva 146.950 47.064

Vervan gin gsfon d s 84.499 70.445

1.5.8 Overlopen d e ac tiva 231.450 117.509

TotaalVorderingen 1.271.179 1.190.991

De vord erin gen h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

M utaties2018

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017

De uitvoerin g van h etsysteem beh eeren d e on tw ikkelin g van IC T toepassin gen voorh eton d erw ijsw ord tvooreen aan tal

sc h oolbesturen uitgevoerd op basisvan d e "Kosten voorGem en e Reken in g".Om h etsc h oolbestuurd atd e ad m in istratie en d e

reken in g voertvan w erkkapitaalte voorzien h eeftelk d erd eeln em erseen bed rag in reken in g c ouran tgegeven .Ditgeld isals

vord erin g opgen om en in d e balan svan on ze stic h tin g.Voorh etuitvoeren van d e w erkzaam h ed en betalen d e d eeln em erseen

m aan d elijkse bijd rage.A an h etein d e van h etkalen d erjaarw ord en d e kosten volled ig volgen sd e verd eelsleutelaan d e

d eeln em ersin reken in g gebrac h t.Klein e bed ragen kun n en m etd itsald o reken in g c ouran tverreken d w ord en .In d ien een

d eeln em erzic h uitd e overeen kom stterugtrektn eem th ijook h etsald o m ee.
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1.6 Effecten

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017 In vesterin gen

Des-

in vesterin gen Resultaat

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

1.6.3 Overige effec ten - 1.602.694 - - 1.602.694

- 1.602.694 - - 1.602.694

De in vesterin gen in overige effec ten betreffen een overboekin g van d e FVA van partic ipaties,w elke in 2019 zijn vervreem d .

1.7 L iquide m iddelen

1.7.2 B an ken 1.385.052 954.292

1.7.3 Deposito's - 653.635

1.7.4 Overig 431 -

1.385.483 1.607.928

2.1 Eigenverm ogen

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

B estem m in g

resultaat

Overige

m utaties

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

2.1.1 A lgem en e reserve 1.912.147 142.250 - 2.054.397

2.1.2 B estem m in gsreserve publiek 332.171 39.037- - 293.133

2.244.318 103.213 - 2.347.531

Toelic h tin g B estem m in gsreserve publiek:

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

B estem m in g

resultaat

Overige

m utaties

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

Overige reserve 332.171 39.037- - 293.133

332.171 39.037- - 293.133

2.2 Voorzieningen

M utaties2018

B oekw aard e

per31

d ec em ber2017 Dotaties O n ttrekkin gen Vrijval

B oekw aard e

per31

d ec em ber2018

Kortlopen d e d eel

< 1 jaar

Lan glopen d e d eel

> 1 jaar

2.2.1 P erson eel 209.843 189.548 27.741- - 371.650 22.892 348.758

Jubilea 209.843 23.668 27.741- - 205.770 22.892 182.878

Overig

person eel
- 165.880 - - 165.880 - 165.880

2.2.3 Overige

voorzien in gen

1.303.730 300.000 629.490- - 974.240 299.077 675.163

O n d erh oud 1.303.730 300.000 629.490- - 974.240 299.077 675.163

1.513.573 489.548 657.231- - 1.345.890 321.969 1.023.921

M utaties2018

M utaties2018

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017

M utaties2018
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 C red iteuren 368.104 327.732

2.4.7.1 Loon h effin g 595.275 555.549

2.4.7.3 P rem iessoc iale verzekerin gen 94.725 72.392

2.4.7 Totaalbelastin gen en prem iessoc iale verzekerin gen 690.000 627.941

2.4.8 Sc h uld en terzake van pen sioen en 176.740 174.409

2.4.9 Overige kortlopen d e sc h uld en 29.496 31.689

2.4.10.4 Vooruiton tvan gen term ijn en O C W n ietgeoorm erkt 268.522 856.994

2.4.10.5 Overlopen d e passiva m .b.t.vakan tiegeld 489.205 464.238

2.4.10.8 Overlopen d e passiva algem een 177.308 507.541

2.4.10.8 Overlopen d e passiva m btsubsid ie Gem een te 60.828 80.692

2.4.10.8 Overlopen d e passiva m btsubsid ie overig 35.325 10.000

2.4.10 Totaaloverlopen d e passiva 1.031.188 1.919.466

Totaalkortlopende schulden 2.295.529 3.081.236

De kortlopen d e sc h uld en h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017
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2.5 N ietuitde balansblijkende verplichtingen

Eriseen c on trac tm etOn d erw ijsbureau M eppel.Ditc on trac tw ord tperiod iek verlen gd .

Voord e kopieerm ac h in esisin 2014 m etRic oh een m an telc on trac tafgesloten voor5 jaarm et2 optiejaren .

H etjaarbed rag van h etm an telc on trac tbed raagt€48.400.

Eriseen h uurovereen kom stafgesloten voorh etpan d aan Sc h aepm an straat25 te Veen d am .

H etpan d w ord tgeh uurd van A c an tusvoord e d uurvan 24 m aan d en ,in gaan d e 1 oktober2017 en lopen d e tot

en m et30 septem ber2019.De h uurprijsop jaarbasisbed raagt€32.484.

Voord e sc h oon m aak iseen c on trac tafgesloten m etW ed eka.H etc on trac tisin gegaan op 01-09-2017

en loopttot31-8-2020.H etjaarbed rag bed raagt361.000 euro.

Voord e leverin g van gasisin 2015 h etc on trac tm etM ain En ergie verlen gttoten m et2019.

H etjaarbed rag van h etc on trac tbed raagt€200.000,-.

Voord e leverin g van elektric iteitisper1-1-2019 een c on trac tafgesloten m etDVEP voor3 jaarm et2 optiejaren .

H etjaarbed rag van h etc on trac tbed raagt€100.000,-.

G ebeurtenissenna balansdatum

Erzijn geen gebeurten issen n a balan sd atum d ie van in vloed zijn op d e w aard erin g van d e in d e balan s

getoon d e posten of h etresultaat.
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M odelG ,OverzichtdoelsubsidiesOCW

G 1 Verantw oording vansubsidieszonderverrekeningsclausule

Totaalbed rag On tvan gen

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) in 2018

Subsid ie voorstud ieverlof 9.674 9.674

9.674 9.674

G 2 Verantw oording vansubsidiesm etverrekeningsclausule

G 2-A A flopend perultim o verslagjaar

B ed rag

On tvan gen

t/m

Lasten

t/m

Stan d

begin

O n tvan gen

in

Lasten

in
Te verreken en

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

A flopen d - - - - - - -

G 2-B Doorlopend totineenvolgend verslagjaar

B ed rag On tvan gen

t/m

Lasten

t/m

Stan d

begin

O n tvan gen

in

Lasten

in

Stan d

ultim o

Om sc h rijvin g Ken m erk Datum toew ijzin g (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopen d - - - - - - -

Geh eeluitgevoerd

en afgeron d

N ognietgeheel

afgerond

De prestatie isultim o verslagjaarc on form d e

subsid iebesc h ikkin g:

X
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Toelichting opde staatvanbatenenlastenover2018

3 B aten

3.1 RijksbijdragenOCW

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijd ragen O C W 17.178.998 16.179.482 16.348.739

3.1.2.2 Nietgeoorm erkte subsid ies 2.173.297 1.260.425 2.032.452

Totaalrijksbijd ragen via O C W 19.352.295 17.439.907 18.381.190

3.1.3 Rijksbijd ragen via sam en w erkin gsverban d 1.041.859 824.000 947.207

Totaalrijksbijd ragen 20.394.154 18.263.907 19.328.398

3.2 Overige overheidsbijdragenen-subsidies

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gem een telijke bijd ragen en subsid ies 85.619 47.427 69.958

3.2.2 Overige overh eid sbijd ragen 28.369 1.484 118.311

113.988 48.911 188.269

3.5 Overige baten

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

3.5.1 Verh uur 29.740 36.500 22.842

3.5.2 Detac h erin g person eel 61.243 31.897 42.504

3.5.6 Overig 169.950 195.217 299.879

260.933 263.614 365.225
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4.1 Personele lasten

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

4.1.1.1 B ruto lon en en salarissen 11.753.256 11.399.263 11.552.095

4.1.1.2 Soc iale lasten 2.780.914 2.697.157 2.422.627

4.1.1.3 P en sioen lasten 1.567.602 1.520.388 1.595.780

4.1.1 Lon en ,salarissen ,soc iale lasten en pen sioen en 16.101.773 15.616.808 15.570.502

4.1.2.1 Dotatiesperson ele voorzien in gen 189.547 2.500 43.803-

4.1.2.2 P erson eeln ietin loon d ien st 757.083 470.900 1.108.457

4.1.2.3 Overig 625.926 505.947 763.066

4.1.2.4 Sc h olin g/opleid in g 302.223 267.400 296.071

4.1.2 Overige person ele lasten 1.874.779 1.246.747 2.123.791

4.1.3 A f: Uitkerin gen 956.663- 1.343.252- 866.013-

17.019.889 15.520.303 16.828.281

Realisatie Realisatie

2018 2017

218 220

4.2 A fschrijvingen

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

4.2.2.2 In ven tarisen apparatuur 258.603 292.306 269.095

4.2.2.3 Overige m ateriële vaste ac tiva 13.300 14.312 12.086

4.2.2.4 O n d erw ijsleerpakket 99.781 125.625 108.327

371.684 432.243 389.508

B oekresultaatd esin vesterin gen 36.350 -

408.034 432.243 389.508

4.3 H uisvestingslasten

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

4.3.1 H uur 43.381 32.500 55.007

4.3.3 O n d erh oud 157.658 168.200 120.637

4.3.4 W ateren en ergie 311.907 339.300 322.314

4.3.5 Sc h oon m aakkosten 385.620 382.400 434.572

4.3.6 H effin gen 25.008 24.175 22.849

4.3.7 Dotatiesoverige on d erh oud svoorzien in gen 300.000 300.000 400.000

4.3.8 Overige h uisvestin gslasten 154.898 105.050 89.208

1.378.472 1.351.625 1.444.587

Gem id d eld aan talFTE (exc lusief vervan gin g)
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4.4 Overige lasten

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 A d m in istratie- en beh eerslasten 739.755 702.176 742.683

4.4.2.1 In ven tarisen apparatuur 3.732 8.400 5.241

4.4.2.2 Leerm id d elen 458.333 332.720 485.663

4.4.2 In ven taris,apparatuuren leerm id d elen 462.065 341.120 490.904

4.4.4 Overig 619.821 146.700 939.520

1.821.640 1.189.996 2.173.107

Uitsplitsin g

4.4.1.1 H on orarium on d erzoek jaarreken in g 15.670 17.524

A c c oun tan tslasten 15.670 17.524

Flyn th A ud ith eeftvoord e c on trole van d e jaarreken in g een m an telc on trac tafgesloten m et

On d erw ijsbureau M eppel.A lsgevolg h iervan fac tureertFlyn th A ud itaan O n d erw ijsbureau M eppel

en n ietrec h tstreeksaan d e afzon d erlijke sc h oolbesturen ,w elke bijO n d erw ijsbureau M eppelzijn

aan gesloten .O n d erw ijsbureau M eppelbren gtvoorh aartotale d ien stverlen in g aan d e afzon d erlijke

sc h oolbesturen een all-in vergoed in g in reken in g.H ierin zijn d e kosten voord e c on trole van d e

jaarreken in g opgen om en .H etbed rag d atin d e jaarreken in g istoegelic h taan gaan d e d e c on trole

van d e jaarreken in g isgebaseerd op een in tern e c alc ulatie van h ettotale bud getvan Flyn th A ud it,

w elke gebaseerd isop d e om van g van h etsc h oolbestuurten opzic h te van h ettotaal.

5 Financiële batenenlasten

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

5.1 Ren tebaten 1.753 20.000 4.331

5.3 39.581- - 29.155-

5.5 Ren telasten - - 4-

37.828- 20.000 24.829-

W aard everan d erin gen fin an c iële vaste ac tiva

en effec ten

41780 Jaarreken in g 2018 P agin a: 59



A .1.7 Overzichtverbondenpartijen

Overige verbondenpartijen(m inderheidsbelang engeenbeslissende zeggenschap)

Naam

Jurid isc h e

vorm Statutaire zetel

C od e

ac tiviteit

Stic h tin g Sam en w erkin gsverban d P O 20-01 Stic h tin g Gem een te Gron in gen 4

C oöperatie Region aalTran sferc en trum P rim airO n d erw ijsGron in gen U.A . C oöperatie Gron in gen 4

Stic h tin g P latform In form atie en C om m un ic atie Tec h n ologie O n d erw ijs Stic h tin g Gem een te Veen d am 4

C od e ac tiviteiten : 1.c on trac ton d erw ijs,2.c on trac ton d erzoek,3.on roeren d e zaken ,4.overige
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A .1.8 W etnorm ering bezoldiging topfunctionarissenpublieke ensem ipublieke sector

1.B EZ OL DIG IN G TOPFUN CTIO N A RISSEN

1a.L eidinggevende topfunctionarissenm étdienstbetrekking enleidinggevende topfunctionarissenzonderdienstbetrekking

vanafde 13e m aand vande functievervulling (bedragenin€ )

N aam J.P .S.ten B rin k M .M .A n d reae

Functiegegevens B estuurd er B estuurd er

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2018 1/1-31/7 1/8-31/12

Om van g d ien stverban d in FTE 1 0,92

Dien stbetrekkin g j/n n j

B ezoldiging

B elon in g plusbelastbare

on kosten vergoed in gen 84.800 36.583

B elon in gen betaalbaarop term ijn 0 6.398

Subtotaal 84.800 42.981

Individueeltoepasselijk

bezoldigingsm axim um 84.800 56.304

-/- On versc h uld igd betaald en n og n iet

terugon tvan gen bed rag 0 0

Totaalbezoldiging 84.800 42.981

Red en w aarom d e oversc h rijd in g ald an n ietis

toegestaan P M P M

Toelic h tin g op d e vord erin g w egen s

on versc h uld igd e betalin g

G egevens2017

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2017 1/1-31/12

Om van g d ien stverban d 2017 in FTE 1

B elon in g plusbelastbare

on kosten vergoed in gen 140.998

B elon in gen betaalbaarop term ijn 0

Subtotaal 140.998

In d ivid ueeltoepasselijk bezold igin gsm axim um 141.000

Totaalbezoldiging 2017 140.998

Voorelke h ierboven verm eld e on versc h uld igd e betalin g iseen vord erin g in gesteld d ie isin begrepen in d e post'Overige vord erin gen '.

Op gron d van d e W NT regelgevin g isd e klassein d elin g D van toepassin g.B ijd eze klassein d elin g geld tvoor2018 een bezold igin gsm axim um van €146.000.

voord e eerste 12 kalen d erm aan d en een afw ijken d e n orm erin g,zow elvoord e d uurvan d e opd rac h talsvoorh etuurtarief.

Ditgeld tn aarrato van d e d uuren /of om van g van h etd ien stverban d .Voortopfun c tion arissen zon d erd ien stbetrekkin g geld tm etin gan g van 1 jan uari 2016

P er1 jan uari 2013 isd e W etn orm erin g bezold igin g topfun c tion arissen publieke en sem ipublieke sec tor(W NT)in gegaan .Deze veran tw oord in g isopgesteld op basisvan d e Regelin g

bezold igin g topfun c tion arissen OC W -sec toren d ie op Sc h olen groep OP RON,stic h tin g vooropen baarprim airon d erw ijsvan toepassin g is.
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1c.Toezichthoudende topfunctionarissen(bedragenin€ )

N aam R.Sc h uur M .Th alen s M .d e Visser H .Dren th M .van

Zon n eveld

Functiegegevens VoorzitterRVT Lid Vic e voorzitter Lid Lid

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

B ezoldiging

B elon in g plusbelastbare

on kosten vergoed in gen 6.529 4.463 5.400 4.463 4.463

Subtotaal 6.529 4.463 5.400 4.463 4.463

Individueeltoepasselijk

bezoldigingsm axim um 21.900 14.600 14.600 14.600 14.600

-/- On versc h uld igd betaald en n og n iet

terugon tvan gen bed rag 0 0 0 0 0

Totaalbezoldiging 6.529 4.463 5.400 4.463 4.463

Red en w aarom d e oversc h rijd in g ald an n ietis

toegestaan P M P M P M P M P M

G egevens2017

A an van g en ein d e fun c tievervullin g 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Totale bezoldiging 2017 6.529 4.463 4.463 4.463 4.463

In d ivid ueeltoepasselijk bezold igin gsm axim um 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100

3.OVERIG ERA PPORTA G EVERPL ICH TIN G EN OP G RO N D VA N DEW N T

Naastd e h ierboven verm eld e topfun c tion arissen zijn ergeen overige fun c tion arissen m etd ien stbetrekkin g d ie in 2018 een bezold igin g boven h etin d ivid ueeltoepasselijke d rem pelbed rag h ebben on tvan gen .
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B estem m ing vanhetresultaat

H etvoorstelvoord e resultaatbestem m in g isalsvolgt:

142.250€ w ord ttoegevoegd aan d e algem en e reserve

39.037-€ w ord ton ttrokken aan d e bestem m in gsreserve overig

Ondertekening doorbestuurdersentoezichthouders

B estuurd er:

- M .M .A n d reae

Toezic h th oud ers:

- R.Sc h uur

- H .Dren th

- M .van Zon n eveld

- M .Th alen s

- M .d e Visser
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G egevensoverde rechtspersoon

A lgem en e gegeven s

B estuursn um m er 41780

Naam in stellin g Sc h olen groep O P RON,stic h tin g vooropen baarprim airon d erw ijs

KvK-n um m er 01123358

Statutaire zetel Gem een te Stad skan aal

A d res Sc h aepm an straat25

P ostad res P ostbus138

P ostc od e 9640 A C

P laats Veen d am

Telefoon 0599-696390

E-m ailad res info@ opron. nl

W ebsite www. opron. nl

C on tac tpersoon M evrouw M .M .A n d reae

Telefoon 0599-696390

E-m ailad res info@ opron. nl

B RIN-n um m ers 05YR o.b.s.De M ied en

08GQ o.b.s.A m erikasc h ool

08SW o.b.s.B urg.Verkruisen

10C O o.b.s.De Tan d em

13GU o.b.s.d e Vierm aster

13Q O o.b.s.d e B raskörf

13UO o.b.s.De Noord erbreed te

13ZR o.b.s.H agen h ofsc h ool

14EK o.d .a.b.W estersc h ool

14H C o.b.s.De Sleutel

14IM o.b.s.M eesterNeuteboom

15A S o.b.s.De Olean d er,Sterren sc h oolStad skan aal

15EP o.j.b.s.De Om m ew en d in g

15FZ o.b.s.De B ad d e

15JG o.b.s.De M usselh orst

19TV s.b.o.W im M on n ereausc h ool

26NL So/Zm lk,M argareth a H ard en berg sc h ool
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Overige gegevens

Controleverklaring
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