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Bericht van de bestuurder 

 

Het bestuur heeft het genoegen u het jaarverslag over 2018 aan te bieden. 

 

Het jaar 2018 was een spannend jaar voor de Jan Ligthartschool omdat dit het eerste 

jaar was waarin de school geheel zelfstandig moest opereren. Het was spannend om 

te zien of alle geledingen hun rollen goed zouden oppakken en of het experiment 

goed van de grond zou komen en natuurlijk moest er kwalitatief goed onderwijs 

worden gegeven. 

Ik kan zeggen dat er hard is gewerkt en dat we met elkaar stappen hebben gezet. 

We realiseren ons ook dat we er nog lang niet zijn, maar we zijn blij met de eerste 

resultaten. 

Daarom presenteer ik u met trots ons jaarverslag. 

 

Het bestuur constateert dat over het boekjaar 2018  sprake is van een gering 

negatief resultaat.  

 

Het bestuur dankt de medewerkers van de Stichting voor de inzet in 2018. Het 

bestuur is ervan overtuigd dat de ingeslagen weg samen met de WSV tot een succes 

zal leiden. 

 

Karen van Geffen, 

directeur bestuurder 

27 juni 2019 
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Voorwoord vanuit de Raad van Toezicht 

 

Aan mij het genoegen om een voorwoord te mogen schrijven in het tweede 

jaarverslag van de Stichting Jan Ligthartschool (JLS) onder de vlag van de Verenigde 

Zelfstandige Dorpsscholen (VZD). 

 

Jan Ligthart was een Nederlandse leraar uit het begin van de vorige eeuw die zich in 

een tijd waarin kleine dorpsscholen nog heel gewoon waren, inzette voor innovatieve 

onderwijsmethoden en modernisering van het onderwijssysteem. 

 

In dat opzicht doet de huidige JLS zijn naam eer aan! Samen met alle geledingen en 

betrokkenen in en rond de school streven wij –op experimentele basis zoals mogelijk 

is gemaakt door het ministerie van VWS- naar een vitale school met een verfrissende 

onderwijsaanpak die klein maar krachtig midden in en in wisselwerking met het dorp 

functioneert.    

 

Dit is een grote uitdaging op alle gebieden van de schoolorganisatie: 

onderwijskundig, organisatorisch, personeel, financieel, niet in de laatste plaats 

omdat de school exact dezelfde werkprocessen en kwaliteitsborgingsystemen moet 

inrichten als een grootschalige schoolorganisatie en daarnaast bijzondere 

samenwerkingsrelaties heeft met haar omgeving.  

 

Gaandeweg is in 2018 het inzicht in deze processen, systemen en relaties gegroeid 

en wat dit vraagt van alle geledingen en betrokkenen. Een belangrijk aspect van dit 

inzicht was het terugdringen van de organisatorische drukte door onnodige taak- en 

functiescheiding. De eerste daaruit voortvloeiende keuze is het aanstellen van één 

directeur-bestuurder, waarmee we in de loop van 2019 nog meer betekenis en 

richting aan onze dorpsschool gaan geven.     

 

 

Joke de Jonge MSc 

Voorzitter Raad van Toezicht Jan Ligthartschool 

27 juni 2019 
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1. Algemeen 

 

In dit hoofdstuk zullen de structuur, de visie en de strategische doelen van de 

Stichting op hoofdlijnen worden toegelicht. Voor meer informatie over onze stichting 

verwijzen wij u naar de schoolgids welke beschikbaar is via de website van de school 

en ons schoolplan. 

 

1.1 Juridische structuur 

 

De rechtspersoon is een stichting. De stichting is opgericht op 20 juli 2017 ten over- 

staan van notaris mr. Y. Stevens te Groningen. De stichting Jan Ligthartschool is ge- 

vestigd te Westerbroek, in de gemeente Midden-Groningen. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6925564. 

 

De stichting kent een raad van toezicht en een directeur-bestuurder.  

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, zij legt verantwoor- 

ding af aan de Raad van Toezicht (RvT). 

De directeur-bestuurder krijgt hierbij ondersteuning van een onderwijskundig 

directeur die met de teamleden vorm geeft aan de schoolontwikkeling. 

De Stichting heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel leerkrachten als 

ouders vertegenwoordigd zijn. Het bestuur overlegt regelmatig met de MR over ver- 

schillende onderwerpen ter instemming of ter advies. 

 

Per 1 augustus 2010 is de wet  “goed onderwijs, goed bestuur” van toepassing. 

Deze wet kent twee pijlers: goed onderwijs én goed bestuur. In het kort houdt de 

wet in dat er minimumeisen ten aanzien van het onderwijs wettelijk zijn vastgelegd  

en dat scholen goed moeten worden bestuurd. Schoolbesturen zijn verplicht om per 1 

augustus 2011 invulling te hebben gegeven aan deze wet. Goed bestuur betekent 

volgens de wet dat ieder bestuur wordt geacht te functioneren volgens de algemene 

principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat 

iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne 

toezicht op het bestuur goed regelt. Verder introduceert de wet het instrument van 

de sectorcode goed bestuur. Als stichting  hebben wij een duidelijke scheiding  

aangebracht tussen bestuurstaken en toezichthoudende taken. De bestuurstaken 

liggen bij het bestuur en de toezichthoudende taken liggen bij de RvT.  

 

 

Missie 

Word je beste zelf!  

 

Onze missie is leerlingen optimaal te laten ontwikkelen in een prettig en veilig 

schoolklimaat. Kennis ontwikkeling, talenten ontplooiing en vaardigheden opdoen 

staan daarin centraal. 

 

Visie 

In de visie van de JLS staan een aantal onderdelen centraal, namelijk: 

• Het bieden van kennis op een manier dat leerlingen weten of en wat je hebt 

geleerd. 

• Het bieden van ruimte voor het ontwikkelen van zowel denk- en 

onderzoeksvaardigheden, door het gebruik van individuele studies en het 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 27 juni 2019



9 

 

werken met thema’s. Het bieden van betekenisvol onderwijs, waarin ruimte is 

voor de ontwikkeling van talenten van de leerlingen.  

• Het bieden van zorg waarin iedere leerling op zijn eigen niveau kan groeien, in 

samenwerking met zowel de ouders als de leerling zelf.  

• Het bieden van onderwijs in leeromgeving waarin ruimte is voor 

samenwerkingsverbanden met het dorp, wat zorgt voor wederzijdse 

stimulans, motivatie en ondersteuning.  

 

De leerlingen van nu groeien op in een veranderende wereld en het is de taak van de 

school om zijn leerlingen daarop voor te bereiden. Dit vormt ook de basis van het 

onderwijs dat er op de JLS wordt gegeven. 

 

De school biedt: 

• Een goed pedagogisch en didactisch klimaat; 

• Betekenisvol onderwijs ; 

• Ontwikkeling in een veilige omgeving waarbij de school en het dorp elkaar 

ondersteunen en aanvullen; 

• Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

 

Het team en de Medezeggenschapsraad hebben deze ontwikkelingen gezamenlijk 

besproken en vastgelegd: 

• Samen, leerlingen, ouders en team, zorgen we dat iedereen bij ons op school 

zich kan ontwikkelen;          

• Wij willen de onderwijsvisie van de school uitstralen; 

• Zorgen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen; 

• Leerlingen opgroeien en zich ontwikkelen in een samenleving waarin dorp en 

school elkaar stimuleren, motiveren en ondersteunen; 

• De toekomst ligt voor hen open. 

 

 

1.2 Interne organisatiestructuur 

 

Bestuurssamenstelling 

Directeur-bestuurder Mevrouw A.J. Spreen, Bevoegd gezag 

 

Raad van Toezicht 

Voorzitter        J. de Jonge  

Vice Voorzitter C. van Mourik  

Lid          A. Wolters  

Lid   F. Bliek 

Lid   I. van Elst  

Lid    M. Bakker  

Lid   Vacature  

 

 

De Raad van Toezicht van de stichting heeft 7 leden, waaronder 1 vacature. De 

directeur-bestuurder is het bevoegd gezag. De Raad van Toezicht vormt het 

toezichthoudend deel van de Stichting. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid. 

In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten 

gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de 

beleidskaders. In 2018 deed de onderwijskundig directeur verslag van 
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belanghebbende zaken op de school aan de directeur-bestuurder via periodiek 

managementoverleg. De directeur-bestuurder legde in een maandelijks overleg 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. 

 

Hoofdfuncties leden Raad van Toezicht: 

J. de Jonge  Opleidingsmanager Noorderpoort 

C. van Mourik  Gepensioneerd ondernemer 

A. Wolters  Kwaliteitsmedewerker Kinderopvang 

F. Bliek  Associate Director bij Navigant 

I. van Elst  HRM Ambulancedienst Groningen 

M. Bakker  Onderwijsadviseur bij Cedin 

 

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht: 

Dhr C. van Mourik Voorzitter FNP (Friese Nationale Parti) 

Bestuurslid VZD (Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen). 

 

 

Administratie 

Voor administratieve ondersteuning werd gebruik gemaakt van Groenendijk 

Onderwijs Administratie te Beverwijk. 

 

 

1.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

 

In juni 2017 kreeg de Jan Ligthartschool een experimentstatus. De Stichting Jan 

Ligthartschool zal in 5 jaren moet bewijzen dat de school in het dorp Westerbroek 

bestaansrecht heeft.  

 

Schooljaar 2017-2018 stond in het teken van de start van de zelfstandige stichting. 

Er is hard gewerkt om bestuurlijk alle verplichte documenten op te stellen en te 

werken volgens de code Goed bestuur. Op schoolniveau is geinvesteerd in de 

kwaliteit van het onderwijs en te werken aan de ontwikkelpunten n.a.v. het 

inspectiebezoek van april 2017. 

 

2. Governance 

 

Het bestuur heeft gekozen om de scheiding tussen bestuur en intern toezichthouder 

op een functionele manier te vorm te geven. Dit houdt in dat er binnen het bestuur 

twee functies te vinden zijn. De directeur-bestuurder vormt het dagelijks bestuur, 

zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur en de Raad van Toezicht vormt het intern 

toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur. Deze verdeling is vastgelegd in de 

statuten van de Stichting. 

De Stichting beschikt over een bestuursstatuut en een managementstatuut. Hiermee 

is de structuur van de governance vastgelegd.  

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met het bestuur wordt aandacht 

besteed aan de ‘zachte' kant van de verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder 

en die van bestuur ten opzichte van management. De rolvastheid van de 

verschillende actoren is hierbij van belang. 
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2.1 Vermelding code goed bestuur  

De Stichting volgt de Code Goed Bestuur, zoals deze door de PO-raad is ontwikkeld, 

om vorm te geven aan het governance vraagstuk.  

2.2 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

Wij streven ernaar niet af te wijken van de Code Goed Bestuur. Er is niet volledig aan 

de code voldaan, doordat de organisatie nog in opbouw is. De website van de Jan 

Ligthartschool is onder constructie. In 2019 zal dit worden hersteld en zullen de 

stukken op de website gepubliceerd kunnen worden. 

2.3 Horizontale verantwoording 

De Stichting heeft verschillende belanghebbenden waaraan verantwoording wordt 

afgedragen. We hebben het dan over ouders, de gemeente en het 

samenwerkingsverband. Maar ook intern vindt er horizontale verantwoording plaats 

richting medewerkers en de medezeggenschapsorganen.  

De Raad van Toezicht heeft 4 maal per jaar een gesprek met de MR. De ouders en 

personeelsleden hebben via de medezeggenschapsorganen invloed op het beleid van 

de Stichting. Met de gemeente vindt overleg plaats binnen de LEA (lokale educatieve 

agenda) en het OOGO (op overeenstemming gericht overleg). 

De school stuurt de ouders ieder jaar in oktober een jaarverslag over het afgelopen 

schooljaar met daarin de belangrijkste punten van het gevoerde beleid en de 

opbrengsten van het onderwijs. 

In 2017 is de klokkenluidersregeling vastgesteld en gepubliceerd. 

De Stichting beschikt over een door de Raad van Toezicht vastgesteld intern 

toezichtskader en een door het bestuur vastgesteld bestuurlijk toetsingskader. Daarin 

staat omschreven waarop en op welke manier toezicht wordt gehouden op de 

ontwikkelingen binnen de Stichting en richtinggevende uitspraken over de 

verschillende beleidsdomeinen. Het intern toezichtskader richt zich op de processen 

binnen de organisatie en het bestuurlijk toetsingskader meer op de inhoud.  

 

3. Onderwijs 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

Onderwijsconcept 

OBS Jan Ligthart is een school die staat voor goed onderwijs en een goede 

aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Het nastreven van de door de 

overheid gestelde kerndoelen bepalen in grote lijnen het onderwijsaanbod. 

 

Pedagogisch schoolklimaat: 

Om een goed pedagogisch klimaat te realiseren hanteren we binnen de school een 

aantal afspraken over de omgang met elkaar: 

- We willen dat iedereen het leuk heeft op school; 

- We luisteren naar elkaar en praten dingen uit; 

- We spelen met iedereen; 

- We geven elkaar complimenten. 

 

Regelmatig hebben we binnen onze school een nieuw thema, waarin we de leerlingen 

bewust willen maken van hun gedrag en omgang met anderen. Elke maand staat 

schoolbreed een thema centraal.  

We benaderen de leerlingen op een positieve manier, spreken onze 

(gedrags)verwachtingen uit en geven complimenten.  
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Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden: 

Wij gebruiken moderne methodes voor de verschillende vakgebieden. Bij het kiezen 

van nieuwe methodes houden we er rekening mee dat deze de kennis en 

vaardigheden op verschillende niveaus aanbieden. Zo krijgt elke leerling onderwijs, 

passend bij zijn niveau en mogelijkheden.  

 

Enkele speerpunten van de school: 

E Learning  

• Inzetten op professionalisering van de leerkrachten van de JLS om het 

onderwijs te versterken   

 

 Zorg 

• De KLOP’s komen tegemoet aan de leerling en geeft de leerkracht meer inzicht 

in de leerling. 

• De openbare ruimtes en lokalen stimuleren leerlingen in het ontwikkelen van 

een grotere woordenschat.  

• De gedragsverwachtingen voor de verschillende ruimtes zijn beschreven en 

worden toegepast. 

 

ICT  

• Digitalisering van de taallessen (taal, spelling en woordenschat) 

• Snel overzicht in de resultaten per leerling 

• Eenheid van groep 4 t/m 8 

• Zelfcorrigerende methode taal op het gebied van niveau 

• Extra ondersteuning voor leerlingen met  dyslexie en de taalzwakkere 

leerlingen 

 

 Portfolio  

• Grotere betrokkenheid door de leerlingen op het leerproces. 

• Vergroten reflecterend vermogen door leerlingen 

• Eigenaarschap van gemaakte werk. Leerlingen zijn trots 

 

Resultaat 

• Ouders zijn betrokken bij het leerproces van de leerlingen. 

 

 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Het onderwijsconcept van de JLS zal doorontwikkeld worden. Aan de basis van de 

ontwikkeling liggen de Kind-Leer-Ontwikkel-Plannen waar voor elke leerling de leer-

en ontwikkeldoelen voor een periode omschreven staan. Het doorontwikkelen zal 

zitten in het digitaliseren van de KLOPS aan de hand van de CED-leerlijnen via 

Parnassys. Op deze manier kunnen er, ook in stamgroepen met kleine aantallen 

leerlingen per jaargroep, goede instructiegroepen gevormd worden.  

 

3.3. Onderwijsprestaties 

Zie bij punt 3.4 
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3.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 

 

Opbrengsten en opbrengstgericht werken 

 

Jaarlijks wordt er met het team gekeken naar de opbrengsten, op leerling-, groeps-, 

en schoolniveau. Deze analyse heeft geleid tot acties op de verschillende niveaus.  

Het zorgteam, bestaande uit de directie en IB-er is begonnen met het formuleren van 

nieuwe normen voor de tussen- en eindopbrengsten.  

 

Opbrengsten eindtoets 

Op de Jan Ligthartschool wordt de IEP-toets afgenomen. De score van de IEP was de 

afgelopen 3 jaar als volgt: 

 
 

Bij de beoordeling van scholen wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau 

van de ouders. De weging voor de Jan Ligthartschool staat voor 2018 op 5,6%. 

De leerlingen van onze school stromen uit op hun verwachte niveau. In dit verslag 

kunnen wij in verband met de kleinschaligheid van de school en de herleidbaarheid 

van cijfers naar individuen geen verdere gegevens zetten over de uitstroom van de 

leerlingen.  
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Tussenopbrengsten 2017/2018  

 

Meerjarendoel  

 

Onze school voldoet aan onze normen voor de opbrengsten van taal en rekenen.  

 

 

Realisatie  

Op De Jan Ligthartschool wordt jaarlijks een trendanalyse en plan van aanpak 

gemaakt op school- en groepsniveau van de opbrengsten van taal en rekenen. We 

zijn bijna helemaal tevreden met de inhoudelijke kwaliteit van de trendanalyses. De 

komende jaren wordt er gewerkt aan de kwaliteit van de analyses waarbij de 

aandacht ligt op het evalueren. 

De intern begeleider is in samenwerking met de leerkrachten in elk vakgebied op 

zoek gegaan naar factoren die de opbrengsten kunnen verbeteren. Deze afspraken 

zijn opgenomen in ons onderwijsaanbod. 
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De scores behaald midden 2017-2018 

Groep DMT Rekenen Spelling  Begrijpend 
lezen 

Woordenschat 

 Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat 

3 10.5 – V- 70.5 – V-   35.6 - III 

4 44.1 - V 153.6 - IV 207.4 – V- 134.9 - III 52.3 - IV 

5 48.7 – V- 208 - II 252.8 – V-  121.3 – V- 54.6 – V- 

6 104.1 – I 238.6 – I+ 349.1 – I+ 178.4 - II 88 – I+ 

7 94.5 – I 259.7 - I 327.2 - V 192.5 - II 94.8 – I+ 

8 116.5 – I 117.2 – I+ 144.4 - II 54 - III 99.1 – II  
 

De scores behaald eind 2017-2018 

Groep DMT Rekenen Spelling  Begrijpend 

lezen 

Woordenschat 

 Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat 

3 17,3 – V- 125.6 - V 125.7 – V- 97.9 – V- 44.6 - V 

4 49.2 – V- 184.2 - II 243.3 - V 137.2 - III 60.4 - III 

5 55.7 – V- 202.1 – V- 267.5 – V- 133 – V- 65.1 - IV 

6 105 - I 266.8 – I+ 374.8 – I+ 191.8 I+ 92.7 – I+ 

7 97.6 - II 276.4 – I+ 326.2 V- 197.4 - II 85.7 - V 

 

 

 

De leerkracht als autonome professional 

 

We zijn gestart met de gesprekken-cyclus. Met alle leerkrachten zijn er gesprekken 

gevoerd. Dit is ook onderdeel van het Integraal Personeelsbeleidsplan. 

 

Er zijn klassenbezoeken ingepland. De insteek bij deze bezoeken is het geven van 

instructie. Hier zijn afspraken over gemaakt de doorgaande lijn neerzetten en 

waarborgen is hierbij leidend. 

 

De evaluatie van de opbrengsten verdient de aandacht. De aantallen leerlingen op de 

JLS zijn te klein voor vergelijkingen op groepsniveau. Een systeem uitgaande van 

leerwinst, gecombineerd met een kwalitatieve vergelijking doet meer recht aan de 

onderwijssituatie op de JLS 

 

 

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

 

Toelatingsbeleid 

Het doel van de Stichting is het in stand houden van de openbare basisschool te 

Westerbroek. Om haar doel te bereiken kan de Stichting gebruik maken van alle 

middelen die daaraan dienstbaar zijn.  
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Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de Stichting draagt bij aan de 

ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 

samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die 

waarden. De door de Stichting in stand gehouden openbare basisschool is 

toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of 

levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de door de 

Stichting in stand gehouden openbare school wordt gegeven met eerbiediging van 

ieders godsdienst of levensbeschouwing. 

 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Dit betekent 

dat alle scholen een passende onderwijsplek moeten aanbieden aan leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Dit principe wordt aangeduid met zorgplicht. Alle 

scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In ons SOP staat 

beschreven welke specifieke kennis (arrangementen) wij nu al hebben voor kinderen 

met specifieke onderwijsbehoeften (bijv. slechtziende kinderen, kinderen met 

dyslexie) en welke kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wij in de toekomst 

kunnen begeleiden. 

 

4. Kwaliteitszorg 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 
Op basis van de evaluatie van de opbrengsten zijn in het jaarplan verbeteractiviteiten 

opgenomen voor het taal- en spellingsonderwijs. Deze verbeteractiviteiten zijn 

regelmatig geëvalueerd en de resultaten zijn zichtbaar in de school. Daarnaast zijn in 

het kader van het experimentplan diverse activiteiten opgezet om het bijzondere 

karakter van het onderwijs op de JLS verder vorm te geven (moestuin, gezonde 

school, e-learning). 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Het kwaliteitsbeleid zal verder uitvoering krijgen. In 2019 zal WMK aangeschaft 

worden voor de monitoring van de onderwijskwaliteit. Er zal gewerkt gaan worden 

met een kwaliteitscyclus waarin met regelmaat gekeken zal worden naar 

subonderwerpen. Deze monitoring is met name bedoeld om het gesprek hierover met 

leerkracht, ouders en kinderen op gang te krijgen en hier inzicht in te krijgen om zo 

te kunnen werken aan de kwalitiet van het onderwijs. 

 

4.3 Afhandeling van klachten 

Voor klachten van ouders of wanneer er anderszins problemen zijn, is de leerkracht 

de eerst aangewezen persoon om te benaderen. De klacht of probleem kan worden 

besproken door het maken van een afspraak voor een gesprek na schooltijd. Indien 

de klacht naar de mening van de ouders onvoldoende gehoor vindt bij de leerkracht 

dan kunnen ouders zich wenden tot de directeur van de school en indien nodig 

daarna nog bij het bestuur van de school. 

Externe vertrouwenspersoon is de heer Hans Hindriks (De nieuwe fabriek, mens en 

organisatie). 

Er zijn in 2018 geen officiële klachten geweest. 
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5. Personeel 

5.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

De leerkracht als autonome professional 

Met alle leerkrachten worden in schooljaar 2018-2019 gesprekken gevoerd. Dit is ook 

onderdeel van een Integraal Personeelsbeleidplan. 

Er zijn tevens in schooljaar 2018-2019 klassenbezoeken ingepland. 

 

Personele wisselingen 

Er zijn er geen personele wisselingen geweest. 

 

Ziekteverzuim 

In het tweede helft van het schooljaar hebben we een vervanger gehad voor langere  

tijd. De Wet Werk en Zekerheid beperkt ons enigszins in het vinden van invallers 

t.b.v. (ziekte)vervangingen. Met de uitvoering van deze wet zijn er maar een beperkt 

aantal vervangingscontracten te vergeven, zonder hierbij direct verplichtingen aan te 

hoeven gaan.  

In het kader van het geringe aantal personeelsleden op de JLS is het zowel statistisch 

als vanwege de privacy niet wenselijk en mogelijk om hier gegevens over het 

ziekteverzuim op te nemen. 

 

Bekwaamheidsdossier 

Er is een begin gemaakt met het opbouwen van een bekwaamheidsdossier. De 

opbouw van een digitaal dossier is het komend  jaar een aandachtspunt. 

 

Gesprekkencyclus 

Deze  wordt gebruikt om de professionaliseringsdoelstellingen van werknemers in 

kaart te brengen.  

 

Wet werk en zekerheid. 

We hebben ons aangesloten bij het regionale transfercentrum.  Hierin wordt 

vervanging geregeld. Met personen uit de flexpool. De flexpool  zorgt ervoor dat er 

geen aanstellingsverplichting  na een kortdurende inval. 

 

Teamvergaderingen, margedagen, mail en verschillende ingeplande overleggen 

zorgen dat de ontwikkelingen op school  goed gevolgd kunnen worden door de 

individuele leerkrachten. Er zijn verschillende communicatiekanalen die wij gebruiken  

om de verbondenheid dorp school te verstevigen. Voor het dorp gebruiken we hierbij:  

Facebook, Aalmansneis  en de  Westerbroekse schoolvereniging. Betrokkenheid en 

eigenaarschap  zijn kernwaarden die wij ook hierin willen meenemen. De evaluatie 

van de communicatie van het  afgelopen jaar helpt ons om het nieuwe communicatie 

beleid te gaan vormgeven. 
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 5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Integraal Personeelsbeleid 

Komende periode zal er een personeelsbeleidsplan moeten worden opgesteld. Daarin 

zal beschreven gaan worden: Personeelsbestand / Hoe we omgaan met de 

functiemix/aansturing en verzuim en preventiebeleid.  

Daarnaast zal er ontslagbeleid worden opgesteld.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Deze staan voor het komende schooljaar op de planning. 

6. Huisvesting 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

De kwaliteit van huisvesting rondom de leer- en werkomgeving is in grote mate 

bepalend voor de mate waarin leerlingen en medewerkers kunnen presteren. De 

Stichting hecht dan ook veel waarde aan deze kwaliteit. 

 

Veiligheid 

Alle leerkrachten hebben BHV cursus gevolgd. In mei van 2019 staat er een 

herhalingscursus gepland 

Er is een RI&E inventarisatie gedaan. Uit deze inventarisatie blijkt dat een en ander 

niet goed voor elkaar is. In 2019 wordt een en ander opgepakt. 

 

BSO en Kinderopvang 

Op 16 maart 2018 het kindcentrum de Apenrots officieel geopend. Deze particuliere 

instelling heeft nu een plek gekregen in het schoolgebouw van de JLS. Deze vorm van 

kinderopvang is een groot succes gebleken. Eind 2018 moest er al een uitbreiding 

worden gedaan om de vele baby’s een goede veilige plek te bieden. 

 

ICT 

Het vormgeven van goed onderwijs met behulp van ICT staat beschreven in onze  

jaarplanning. Stapsgewijs zal  het ict-onderwijs steeds meer een rol gaan spelen in 

ons onderwijs. De financiële consequenties voor de inrichting en  het werken met  

digitale middelen zijn in de meerjarenraming weggezet.   

 

Schoolgebouw 

De school is overgenomen van de gemeente. Er zijn nog zaken in het gebouw die niet 

voldoen, daarnaast is het gebouw niet up-to-date. Een meerjarenonderhoudsplanning 

(MOP) ontbreekt . Deze moet worden opgesteld. Daarnaast oplossingen vinden voor 

de grootste knelpunten (gebouwtechnisch) en een algehele opknapbeurt (eventueel 

met een subsidie en participatie vanuit het dorp) 

 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Vanuit de gemeente Midden-Groningen is een budget beschikbaar gesteld voor 

verduurzaming van het gebouw. Het gaat om een bedrag van ongeveer €77.000. In 

het schooljaar 2018-2019 wordt hier een plan voor gemaakt en uitgevoerd. Dit plan 

wordt gekoppeld aan het aardbevingsbestendigmaken van de school. Het Centrum 

voor Veiligwonen maakt dit plan en de verwachting is dat het plan voor de komende 

zomervakantie wordt gepresenteerd. 
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7. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

 

We hebben overleg met de scholen van Voortgezet onderwijs betreft gemeente 

Groningen als mede Gemeente Midden Groningen. 

 

We onderhouden contacten met Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 

20.01,en adviesbureaus voor schoolontwikkeling en jeugd. 

Daarnaast onderhouden we contact met Dorpsbelangen- en verenigingen in 

Westerbroek en met de wijkagent en de jeugdwerker van de gemeente. 

Er is samenwerking met verschillende instellingen voor onderwijs en onderzoek, met 

name gericht op het experiment. De belangrijkste partner daarbij is de VZD 

(Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen), die de experimentsaanvraag voor de JLS 

hebben verzorgd. Bij een succesvol experiment zal de JLS niet de enige school blijven 

die bij de VZD is aangesloten. 

 

 

8. Financiën  

 

8.1 (verkorte) Jaarrekening 

 

Zie bijlage (realisatie 2018) 

 

8.2 Balans per 31 december 2018 

 

Door boekwaarde van de materiële vaste activa is ultimo 2018 € 1.814 hoger dan 

ultimo 2017. In 2018 werd voor een bedrag ad € 6.283 geïnvesteerd in ICT middelen.  

 

De stand van de vorderingen is ultimo 2018 ruim € 32.000 lager dan de stand eind 

2017. In maart 2019 werd de (start)vordering op Stichting Ultiem uiteindelijk 

verrekend met kosten van in 2018 ingehuurde arbeidskrachten (Nicolai en Smit). De 

verrekening is in de balanspositie ultimo 2018 verwerkt.  

 

De stand van het banktegoed bedraagt eind 2018 € 70.289 en nam met ruim 

€ 49.000 af ten opzichte van 2017. De lagere liquiditeit is voornamelijk het gevolg 

van aflossing van de schuld aan Gemeente Midden Groningen inzake dubbel 

ontvangen bekostiging in  2017.  

 

Kortlopende schulden 

Tegenover de lagere liquiditeit ultimo 2018 staat een daling van de kortlopende 

schulden van ruim € 63.000. 

 

8.3 Toelichtingen, risico-analyse 

 

Ten opzichte van begroting 2018 

 

Baten 

De rijksbijdragen zijn € 26.600 hoger dan begroot. De stijging bestaat onder meer 

voor € 11.000 uit de nabetaalde bekostiging 2017/2018 en voor tevens € 11.000 uit 

een ontvangen subsidie studieverlof.  

 

In 2018 werd een in december 2017 ontvangen bijdrage in het wetenschappelijk 

onderzoek van de Gemeente Midden-Groningen ad € 10.000 aan de baten toege- 

rekend. 
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Lasten 

De personeelslasten waren € 18.000 hoger dan begroot. De stijging houdt vooral 

verband met de CAO verhogingen welke in het najaar 2018 effect heeft gehad op het 

resultaat.   

 

De huisvestingslasten zijn in 2018 ruim € 11.500 lager dan begroot. Met name 

onderhoud aan het gebouw is in 2018 achterwege gebleven. In maart 2019 is een 

betaling ad € 34.000 ontvangen van de Nationaal Coördinator Groningen. Dit betreft 

een bijdrage ter dekking van de kosten van deelname aan bouwkundige 

versterkingsprojecten en/of tijdelijke huisvestingsprojecten.  

 

De overige instellingslasten zijn in 2018 € 37.000 hoger dan begroot. Ten laste van 

2018 komt een niet begrote uitgave aan de Erasmus Universiteit ad € 14.550 en 

werden € 6.200 niet begrote juridische kosten gemaakt. De kosten voor leermiddelen 

zijn € 8.200 hoger dan begroot.   

 

 

Ten opzichte van 2017 

Aangezien de verslagperiode in 2017 een eerste periode (1 augustus 2017 t/m 31 

december 2017) van de Stichting betreft is een vergelijking van de behaalde 

resultaten 2018 ten opzichte van 2017 niet nader te analyseren. 

 

 

Materiële vaste activa 

Per 1 augustus 2017 werden de bij de Jan Ligthartschool aanwezige materiële vaste 

activa tegen boekwaarde overgenomen van Gemeente Hoogezand-Sappemeer: 

 

 Boekwaarde 

 01-8-2017  

 € 

Meubilair (aanschaffingen 2006 t/m 2011)  2.743  

ICT (aanschaffingen 2015 en 2015)  3.597 

OLP (aanschaffingen 2009 t/m 2013)  6.907 

  13.247 

 

 

Het bovenstaande bedrag van de investeringen in materiële vaste activa ad € 13.247 

werd in rekening courant met Gemeente Midden Groningen verrekend. Ultimo 2018 

bedraagt de boekwaarde van de bovenvermelde activa € 7.437. 

 

 

 

8.4 Verantwoording besteding middelen passend onderwijs 

vanaf 1 augustus 2014 hebben besturen zorgplicht. Het budget vanuit het 

samenwerkingsverband wordt op de JLS ingezet om onderzoek en specialistische 

begeleiding te bekostigen die vanwege de kleinschaligheid niet binnen de stichting 

aanwezig is. Hieronder valt bijvoorbeeld de bekostiging van extra ondersteuning door 

de inzet van medewerkers via Team050. Vanwege de bestuursgrootte kan hier geen 

specifiekere informatie worden gegeven, dit zou herleidbaar kunnen zijn naar 

individuele leerlingen. 
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8.4 Treasurybeleid 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van 

De Stichting Jan Ligthartschool te Westerbroek. Voor het treasurybeleid is in 2018 

een conceptstatuut opgesteld. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk 

rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Het conceptstatuut is ter 

vaststelling geagendeerd op het overleg van januari 2019. 

In dit statuut wordt een basis gelegd voor een verantwoorde inbedding van het   

financieel beleid op basis van de beginselen van een verantwoord beheer, zoals con- 

troleerbaarheid, functiescheiding, toedeling van verantwoordelijk- en bevoegdheden, 

alsmede heldere beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden voor het beheer.  

 

Het bevoegd gezag beheert de verkregen middelen van de instelling op een zodanige 

wijze dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de instelling op basis 

van de publieke middelen zijn verzekerd.  

De financiële middelen bestaan louter uit banktegoeden voor betalen en sparen. 

De Stichting voldoet aan de regeling beleggen en belenen 2018 door instellingen voor 

onderwijs en onderzoek. 

 

 

 

 

9. Continuiteit 

 

9.1 Gegevensset en kengetallen 

 

De gegevensset is een expliciet door het ministerie gevraagd overzicht. Hieronder is 

de meerjarenraming voor de JLS. 

 

Kengetal  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pers. 

Bezetting 

in FTE 

Man/ 

directie 

0,64 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

OP 3,19 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

OOP - - - - - - 

ll. aantal t-1 38 33 40 45 50 52 

 

 

De opheffingsnorm van de gemeente Midden-Groningen is 33 leerlingen voor de Jan 

Ligthartschool. De lange termijnprognose geeft een stijging van het aantal leerlingen 

aan. Dit is gebaseerd op de gegevens van de gemeente en de instroom van de 

kinderopvang in het gebouw. 

 

Op de JLS is geen OOP werkzaam. Administratieve ondersteuning en concierge-

werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. 

De schoonmaak wordt ingehuurd. Onderhoud aan het gebouw gebeurt minimaal en 

op adhoc-basis.  

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ingeleend via Ultiem. 

 

Er is bij de JLS geen sprake van een majeure investering van 15% of meer van de 

totale baten. Ook is er geen sprake van doordecentralisering van de huisvesting. 
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Kengetallen

Soort 2018 2017 Streefwaarde

Liquiditeit 1,36 1,21 > 2.3

Solvabiliteit 34,58 22,11 > 65

Rentabiliteit -1,03 8,53 > 0 en < 53

Huisvestingsratio 6,94 8,71 Niet opgenomen

Weerstandsvermogen ex mva 6,74 21,72 > 10

Weerstandsvermogen inc. Mva 9,95 29,74 > 10

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in welke mate de school op korte termijn aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen. De bedrijfseconomische norm bedraagt 1.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan welk deel van de bezittingen zijn gefinancierd met eigen 

vermogen.  De bedrijfseconomische norm is 20. Voor scholen worden de getallen 

tussen de 10 en 45 genoemd. 

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit drukt de winst- of verliesgevendheid van een onderneming aan.  In 

het onderwijs wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de 

ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 

Onze inkomsten verkrijgen wij uit publieke middelen die bestemd zijn voor het 

onderwijs. Deze middelen willen we zoveel mogelijk uitgeven in het jaar dat we ze 

hebben ontvangen. De streefwaarde is >0 en kleiner dan <3.  

 

Huisvestingsratio 

Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 

huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

 

Weerstandsvermogen 

Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 

vangen. De bedrijfseconomische norm is boven de 10.  
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9.2 Meerjarenbegroting en - balans 

 
9.2 Meerjarenbegroting

GEGEVENSSET

2018 2019 2020 2021 2022

Personele bezetting in FTE:

-Bestuur/Management 0,64            0,60             0,60             0,60           0,60           

-Personeel primair proces/Docerend Personeel 3,19            3,00             3,00             3,00           3,00           

-Ondersteunend personeel/overige medewerkers -              -               -              -             -             

3,83            3,60             3,60             3,60           3,60           

Leerlingen aantallen

-Leerlingen aantallen per 1 oktober 38               33                40                45              50              

MEERJARENBEGROTING gerealiseerd

2018 2019 2020 2021 2022

Balans € € € € €

Vaste Activa

Materieel 13.352         13.852          11.852         9.852         10.352        

TOTAAL VASTE ACTIVA 13.352        13.852         11.852         9.852         10.352       

Vlottende Activa

Vorderingen 26.663         26.663          26.663         26.663        26.663        

Liquide Middelen 70.289         85.572          106.159       133.714      178.523      

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 96.952        112.235       132.822       160.377     205.186     

TOTAAL ACTIVA 110.304      126.087       144.674      170.229     215.538     

Eigen Vermogen 38.143 53.926 72.513 98.068 143.377

Algemene Reserve

Voorziening 725             725              725              725            725            

Kortlopende schulden 71.436         71.436          71.436         71.436        71.436        

TOTAAL PASSIVA 110.304      126.087       144.674      170.229     215.538     

gerealiseerd

2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € €

Staat/Raming van Baten en Lasten

BATEN

Rijksbijdragen 368.010 378.379 384.992 386.462 411.614

Overige overheidsbijdragen en subsidies 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Overige baten 5.192 3.600 3.600 3.600 3.600

TOTAAL BATEN 383.202 385.979 392.592 394.062 419.214

LASTEN

Personeelslasten 295.072 276.042 291.038 285.019 290.390

Afschrijvingen 4.469 4.553 4.553 4.553 4.053

Huisvestingslasten 26.866 27.135 26.250 26.250 26.250

Overige lasten 60.647 62.466 52.163 52.685 53.212

TOTAAL LASTEN 387.054 370.196 374.004 368.507 373.905

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering -3.852 15.783 18.588 25.555 45.309

Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- 

rentelasten) -79              -80               -80              -80             -80             

Totaal resultaat -3.931         15.783         18.588        25.555       45.309       
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9.3 Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

De directeur-bestuurder vergadert maandelijks met de Raad van Toezicht en 

maandelijks met de MR van de school. Hierbij zijn er gesprekken aan de hand van 

het experimentplan, het school(jaar)plan, de (meerjaren)balans en de 

(meerjaren)begroting.  

De onderwijsresultaten worden ingevoerd in Parnassys/WMK binnen dit systeem 

kunnen ook analyses gedaan worden. Gezien de schaalgrootte van de Jan 

Ligthartschool is het in de gaten houden van de resultaten goed afgedicht via de 

KLOP’s en de leerlinggesprekken. 

Voor de financiele administratie wordt er gebruik gemaakt van een 

Onderwijsadministratiebureau en er is een accountantscontrole. 

 

 

9.4 Toelichting, risico-analyse 

 

Risico Impact Kans Consequenties 

Dalende 

leerlingaantallen 

Flink vanwege het 

kleine aantal 

leerlingen 

Reëel, 

kwetsbaarheid 

experiment 

status 

Inzet van andere 

onderwijsfuncties 

wenselijk, 

bijvoorbeeld 

onderwijsassistenten 

 

Onvoorziene 

huisvestingslasten 

Flink vanwege gering 

weerstandsvermogen 

Reëel Investeringen vanuit 

weerstandsvermogen 

noodzakelijk 

Hoog 

ziekteverzuim 

Flink vanwege gering 

weerstandsvermogen 

Klein Malus van het 

vervangingsfonds 

Ontslagbeleid Flink Klein Doorbetaling in 

RDDF is dan 

noodzakelijk, 

mogelijk vanwege T-

1 

Verandering in 

groepsverdeling  

Flink vanwege 

beperkte aantal 

collega’s 

Groot Kan leiden tot 

mobiliteit, normaal is 

een flexibele schil 

van 17%, groter is 

wenselijk 

 

Onvoorziene 

investeringen 

Gering vanwege 

beperkte 

leerlingaantallen 

Groot Aanpassing 

investeringsoverzicht 

Uitstel nieuwbouw 

Westerbroek 

Minder aanwas 

leerlingen 

Reëel Zie dalende 

leerlingenaantallen 

Boete AVG Flink vanwege weinig 

weerstandvermogen 

Klein Betaling vanuit 

reserves 
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Dalende leerlingaantallen 

De prognose van de leerlingenaantallen is gebaseerd op de cijfers vanuit de 

gemeente en de instroom van De Apenrots. Het risico dat de leerlingenaantallen gaan 

dalen is flink, het heeft direct merkbare gevolgen voor de bekostiging.   

Er zal gekeken worden naar het trekken van leerlingen vanuit omliggende dorpen. De 

kinderopvangorganisatie rijdt al tussen Westerbroek en andere dorpen heen en weer 

en is bereid ook leerlingen voor school te halen en te brengen.  

Daarnaast is de inzet van bijvoorbeeld een leerkracht met een lerarenondersteuner of 

onderwijassistent in een stamgroep met meerdere leerjaren een mogelijkheid om de 

kosten te beperken. 

 

Onvoorziene huisvestingslasten 

In de korte tijd dat de Jan Ligthartschool zelfstandig is, is een gering 

weerstandsvermogen opgebouwd. Er is geen meerjarenonderhoudsplan, waardoor de 

kans op onverziene huisvestingslasten reeel is. Er zal een onderhoudsplan gemaakt 

moeten worden en gezorgd moeten worden voor het opbouwen van het 

weerstandvermogen om dit risico te verkleinen. Vanwege de vertraging van het 

versterkingsplan in het kader van de aardbevingsschade is het nog niet mogelijk 

geweest het MOP op te stellen. Daarnaast zijn de inzet van het dorp en het 

aardbevingsbestendig maken van het gebouw mogelijkheden om de lasten te 

drukken. 

 

Hoog ziekteverzuim 

De Jan Ligthartschool heeft een klein onderwijsteam. De impact van een zieke 

leerkracht is dus groot. Met een gering weerstandsvermogen is dit een risico. De kans 

op dit risico niet klein, er is veel formatie op het aantal leerlingen wat de werkdruk 

binnen de perken houdt. Daarnaast is er door het kleine team goed zicht vanuit de 

directie op het team en kunnen eventuele problemen snel opgelost worden.  

De Jan Ligthartschoool is aangesloten bij Verzuimweg als bedrijfsarts en heeft een 

extern vertrouwenspersoon. 

 

Ontslagbeleid 

Drie leerkrachten van het team hebben drie keer een jaarcontract gehad op de Jan 

Ligthartschool. Ze komen hierdoor in aanmerking voor een vast contract aan het 

einde van schooljaar 2018-2019. Omdat de experimentstatus en de eventueel 

dalende leerlingen aantallen een groot risico hierbij zijn, zal er een ontslagbeleid 

geschreven moeten worden waarbij er direct leerkrachten in het risico dragend deel 

van de formatie geplaatst zullen worden. Eventuele doorbetaling is mogelijk door de 

bekostiging op basis van T -1. 

 

Verandering in groepsverdeling  

Door de geringe leerlingenaantallen is er een groot risico op veranderende 

groepssamenstellingen en dus in de schoolsamenstelling. Daarbij is het risico 

aanwezig dat de bezetting van het team niet meer passend is bij wat er nodig is op 

de Jan Ligthartschool. Mogelijke oplossing hiervoor is mensen breed in te zetten. 

Daarnaast zullen we contacten leggen met bevriende besturen om de mogelijkheid 

tot mobiliteit te bespreken. 

 

Onvoorziene investeringen 

Er is nog geen volledig meerjareninvesteringsplanning. Hierdoor is het risico op 

onvoorziene investeringen aanwezig. In 2019 zal deze planning gemaakt worden, 

rekeninghoudend met het de nieuwe schoolplanperiode van 2019-2023. 
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Uitstel nieuwbouw Westerbroek 

Achter het terrein van de school staat een nieuwbouwproject gepland voor 12 huizen. 

In de leerlingprognoses is rekening gehouden met de komst van jonge gezinnen. 

Mocht dit project vertraging oplopen, moet er rekening gehouden worden met een 

kleinere groei dan verspeld. Aanpassing van de prognoses en flexibiliteit van de inzet 

van leerkrachten is dan wenselijk. 

 

AVG 

Het invoeren van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt 

financiele risico’s met zich mee. De kans op een boete is aanwezig. De organisatie 

van de JLS is echter zo klein, dat dit risico binnen de perken te houden is door het 

belang bij het zorgvuldig omgaan met gegevens bij het team te benadrukken.  

In 2019 gaan we voldoen aan de AVG.  

 

9.5 Verbinding strategische doelstellingen 

Belangrijk voor de school is het slagen van het experiment, het experimentsplan kan 

dan ook gezien worden als het strategisch beleidsplan tot einde schooljaar 2018-

2019. Om het experiment te kunnen laten slagen, moet de kwaliteit van het 

onderwijs goed zijn en moet het bestuur en de toezicht daarop op een verantwoorde 

manier gebeuren. Met de beperkte middelen die de school door de grootte heeft, is 

het verder opbouwen van de organisatie de relatie tussen de begroting en het 

strategisch beleid geweest. 

Het meerjareninvesteringsplan, de meerjarenbegroting en de MOP worden in 2019 

geschreven en aangepast op de strategische doelen die in het nog te schrijven 

schoolplan voor 2019-2023 zullen staan. Daarbij is het experiment, de eisen die daar 

aanzitten en de kansen die deze biedt erg belangrijk. De uitdaging is om met 

beperkte financiele middelen een kwalitatief goede, kleine dorpsschool te laten 

bestaan. De verbinding met de strategische doelstelling is dus groot. 
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10. Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

Het jaar 2018 was het eerste volle jaar van de Stichting Jan Ligthartschool, na de 

verzelfstandiging op 1 augustus 2017.  

In dit jaar heeft de RvT diverse besluiten genomen die bijdragen aan instandhouding 

van de school en verbinding met het dorp: 

- Vaststellen begroting 2018  

- Inhuizing kinderopvangorganisatie in de school 

- Vaststellen schoolplan en meerjarenplan  

- Vaststellen schoolgids 

- Vaststellen jaarrekening en bestuursjaarverslag 2017. 

Ook zijn er veel organisatorische zaken gedaan en besproken die nodig zijn voor het 

dagelijkse werk, beheer en onderhoud, inhoudelijke zaken die te maken hebben met 

het experiment en hierbij hebben verschillende RvT-leden de bestuurder en 

schoolleider ook actief ondersteund: 

- Contract met Arbodienst 

- Kiezen van de accountant 

- Bouwen van de website 

- Ontwikkelen procedure en formulieren voor voortgangsgesprekken incl. 360-

gradenfeedback  

- Activiteitenplan en samenwerking met Ouderraad (OR), Westerbroekse 

schoolvereniging (WSV) en andere personen/organisaties in het dorp i.r.t. 

experiment 

- Komst van de school- en dorpsbibliotheek 

Verder zijn er binnen de RvT, met de bestuurder, discussies gevoerd over o.a.: 

- Onderwijskundige visie en beleid 

- Volgen professionele ontwikkeling van alle medewerkers incl. bestuurder en 

directeur  

- Prognose leerlingenaantal en ontwikkeling leerlingresultaten 

- Onderzoeksplan van de Erasmus Universiteit bij het experiment 

- Aanboren andere financiële bronnen t.b.v. experiment.  

De RvT heeft daarnaast bijeenkomsten gehouden met de geledingen binnen de 

school, waaronder met het team over de visie- en teamvorming en met alle 

geledingen binnen de school over de gemeenschappelijke elkaar versterkende 

activiteiten. 

Uit bovenstaande blijkt wel dat de RvT, samen met de bestuurder, het hele jaar 

zoekend zijn geweest naar wie welke rol heeft. Diverse keren heeft de RvT 

geconstateerd dat zij teveel ingezet wordt om mee te denken en te beslissen over 

operationele taken. In de dialoog daarover kwam naar voren dat de aansturing door 

enerzijds een bestuurder en anderzijds een schoolleider niet bijdraagt aan een 

transparant leiderschap en zorgt voor extra bestuurlijke drukte in de kleine 

schoolorganisatie. De RvT miste ook planmatig werken en heldere 

informatievoorziening. Samen met de bestuurder en schoolleider is de RvT rond 

oktober 2018 tot de conclusie gekomen dat men afscheid van elkaar zou nemen en 

direct daarna heeft de RvT een solliciatieprocedure opgestart voor één directeur-

bestuurder. 

Tot slot was er nog een vervelende erfenis uit het verleden die veel aandacht en tijd 

in beslag nam en betrekking heeft op het meningsverschil over de geleverde diensten  
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door een persoon die ten tijde van het verzelfstandigingsproces betrokken was bij de 

initiatiefgroep voor de verzelfstandiging (deze groep bestond uit leden van de MR, 

leden van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen en vertegenwoordigers van het 

bevoegd gezag van de gemeente Hoogezand-Sappemeer). Hoewel de RvT van de 

Stichting JLS zich op het standpunt stelt dat zij geen partij is in dit meningsverschil, 

omdat zich dit voor haar tijd afspeelde, is zij via de VZD wel betrokken. Eind 2018 

werd duidelijk dat dit meningsverschil niet onderling opgelost zou worden en gaat 

leiden tot een rechtszaak in de loop van 2019. 

 

 

Samenstelling RvT 2018  

Naam Functie Aftredend Maatschappelijke 

functie 

Betrokkenheid 

bij school en 

dorp 

Mevr. 

Marinka 

Bakker 

Lid 31-03-2022 Beleidsmedewerker 

Cedin 

Bewoner, 

namens WSV 

Dhr. Frits 

Bliek 

Penning-

meester 

31-07-2021  Ouder/Bewoner, 

namens MR 

Mevr. 

Ingrid van 

Elst 

Lid 31-07-2021 HRM 

Ambulancedienst 

Groningen 

Bewoner, 

namens WSV 

Mevr. Joke 

de Jonge 

Voorzitter 31-12-2021 Opleidingsmanager 

Noorderpoort 

Namens VZD 

Dhr. Cees 

van Mourik 

Vice-

voorzitter 

31-07-2021 Oud-directeur VMBO 

Voorzitter Frysk 

Nationale Partij 

Namens VZD 

Dhr. Jan 

Schuurman 

Hess 

Lid 31-07-2021  Namens de VZD 

Dhr. Rudy 

Sinnema 

Voorzitter 01-01-2018 

i.v.m. benoeming 

gemeenteraadslid 

Directeur 

Penitentiaire 

inrichting 

Ouder/Bewoner, 

namens MR 

Mevr. Abby 

Wolters 

Secretaris 31-07-2021 Kwaliteitsmedewerker 

Kinderopvang 
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Jaarrekening 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Jan Ligthartschool te Westerbroek 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming
van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Oprichting Stichting Jan Ligthartschool
De stichting Jan Ligthartschool werd opgericht op 20 juli 2017 ten overstaan van notaris mr. Y.
Stevens te Groningen. De stichting is gevestigd te Westerbroek, in de gemeente Midden-Groningen
en exploiteert de aldaar gevestigde dorpsschool. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 6925564. In voorgaande jaren dreigde sluiting van de school te
westerbroek vanwege het gering aantal leerlingen (37 leerlingen per 1 oktober 2017).

De stichting is lid van De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) te Kats, welke vereniging
zich inzet voor behoud van de laatste school in een dorp wanneer de afstand naar de volgende
school meer dan 3 kilometer bedraagt. Via deze vereniging kreeg de Jan Ligthartschool in juni
2017 een "experiment" status. De Stichting Jan Ligthartschool zal in de komende 5 jaren moeten
bewijzen dat de school in het dorp Westerbroek bestaansrecht heeft. In de maanden juli tot en met
december 2017 is veel tijd besteed aan voorbereidingen van de eisen die dit experiment met zich
meebrengt.

Personeelskosten
De kosten voor extern ingehuurde directie (mw A. Spreen) zijn verantwoord onder de overige
personele lasten (personele kosten contractbasis). In 2017 werden deze kosten voor € 11.810
opgenomen onder kosten van administratie- en beheer. In de vergelijkende cijfers is dit aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
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restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt €
500 aangehouden.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en terreinen: 40 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: meubilair overgnomen van gemeente Hoogezand - Sappemeer 2,5 - 5 jaar, algemeen
(vanaf 2017) 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers (overgenomen van gemeente Hoogezand Sappemeer 2,5 jaar;
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar.

Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen en overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd
korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12
maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke
middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het
verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten.
In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en
betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

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

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

Voorziening jubilea:
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Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht
bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

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

RESULTAATBEPALING

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

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op
balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
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Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op
deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het
middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te
verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer
de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2018 is 97,0%
Per ultimo 2017 was deze 104.4%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als
de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van
het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
het kasstroomrisico en renterisico.
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Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december
2017

31 december 2018

€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Meubilair 2.3531.418
ICT 2.9987.473
OLP en apparatuur 6.1884.461

11.53813.352

Vlottende activa

Vorderingen 2
Ministerie van OCW 28.79815.393
Overlopende activa 1603.067
Overige vorderingen 30.1928.202

59.15026.663

Liquide middelen 3 119.61670.289

190.304110.304
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december
2017

31 december 2018

€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 42.07338.143
42.07338.143

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 0725
0725

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 12.3045.698
Belasting en premie sociale verzekeringen 7.8718.729
Schulden terzake van pensioenen 2.0211.831
Overige kortlopende schulden 105.37941.917
Overlopende passiva 20.65613.262

148.23171.436

190.304110.304
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 140.561341.400368.010
Overige overheidsbijdragen en subsidies 0010.000
Overige baten 8935.5005.192

141.455346.900383.203

Lasten

Personele lasten 97.353277.050295.072
Afschrijvingen 1.7098.2004.469
Huisvestingslasten 11.27238.35026.866
Overige instellingslasten 19.03523.30060.647

129.369346.900387.053

Saldo baten en lasten 12.0860-3.851

Financiële baten en lasten

Financiële lasten 13079
Financiële baten en lasten -130-79

Resultaat 12.0730-3.930
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2018

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

20172018
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 12.086-3.851

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 1.7094.469
- Mutaties voorzieningen 0725

1.7095.194

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -59.15032.487
 - Kortlopende schulden 148.231-76.795

89.081-44.307

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 102.876-42.964

 - Betaalde interest -13-79
-13-79

Kasstroom uit operationele activiteiten 102.862-43.043

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -13.247-6.283

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -13.247-6.283

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige kapitaalsmutaties 30.0000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 30.0000

Mutatie liquide middelen 119.616-49.326

Beginstand liquide middelen 0119.616
Mutatie liquide middelen 119.616-49.326
Eindstand liquide middelen 119.61670.289
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31-12-2017 31-12-2018

€€

1 Materiële vaste activa

Meubilair 2.3531.418
ICT 2.9987.473
OLP en apparatuur 6.1884.461

11.53813.352

TotaalOLP en
apparatuur

ICTMeubilair

€€€€

Boekwaarde  31 december 2017
Aanschaffingswaarde 13.2476.9073.5972.743
Cumulatieve afschrijvingen -1.709-720-600-390

Boekwaarde  31 december 2017 11.5386.1882.9982.353

Mutaties
Investeringen 6.28306.2830
Afschrijvingen -4.469-1.727-1.807-935

Mutaties boekwaarde 1.814-1.7274.476-935

Boekwaarde  31 december 2018
Aanschaffingswaarde 19.5306.9079.8802.743
Cumulatieve afschrijvingen -6.177-2.446-2.406-1.324

Boekwaarde 31 december 2018 13.3524.4617.4731.418

Afschrijvingspercentages

van t/m

Meubilair 20,00 % 40,00 %
ICT 10,00 % 40,00 %
OLP en apparatuur 12,50 % 25,00 %
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31-12-2017 31-12-2018
€€

2 Vorderingen

Ministerie van OCW 28.79815.393
Overige vorderingen 30.1928.202
Overlopende activa 1603.067

59.15026.663

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 28.79815.393

28.79815.393

Overige vorderingen
Gemeente Midden Groningen 30.0004.007
Vervangingsfonds inzake salariskosten 1920
Overige vorderingen 04.195

30.1928.202

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 1603.067

1603.067

31-12-2017 31-12-2018
€€

3 Liquide middelen

Banktegoeden 119.61670.289
119.61670.289

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur Regio Bank 119.61670.289

119.61670.289
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 31-12-

2018
Overige

mutaties
ResultaatSaldo 31-12-

2017

Algemene reserve 38.1430-3.93042.073

Eigen vermogen 38.1430-3.93042.073

Saldo
 31-12-

2018

Rente-
mutatie

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-
2018

5 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 7250007250

7250007250

Voorzieningen 7250007250
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31-12-2017 31-12-2018
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 12.3045.698
Belasting en premie sociale verzekeringen 7.8718.729
Schulden terzake van pensioenen 2.0211.831
Overige kortlopende schulden 105.37941.917
Overlopende passiva 20.65613.262

148.23171.436

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 3.2696.165
Premies sociale verzekeringen 1.8710
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 2.7312.565

7.8718.729

Overige kortlopende schulden
Gemeente 99.7530
Overige kortlopende schulden 5.62641.917

105.37941.917

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: Lerarenbeurs 6.4376.437
Nog te betalen vakantiegeld 4.2196.825
Vooruitontvangen bedragen 10.0000

20.65613.262
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Model G Specificatie posten OCW

G 1  Ve ra n two o rd ing  v a n  su b s id ies  z o nd e r  v e r re k e n in ing s c la u s u le
(R e ge ling R O S a r t. 13 , lid 2 s ub a )

Om s c hr ij v in g Be d r a g
to e wij z in g

On tv a n g e n
t/ m
v e r s la g ja a r

g e h e e l
u itg e v o e rd
e n  a fg e ro n d

n o g  n ie t
g e h e e l
a fg e ro n d

K e nm e rk da tum EUR EU R

Le ra re nbe u rs 7 /591/10189 o k t-17 11 .035 11 .035

Le ra re nbe u rs 2018/2/944737 se p-18 11 .035 11 .035

to ta a l 22 .069 22 .070

G 2 Ve ra n two o rd ing v a n su b s id ies m e t v e r re k e n in ing s c la u s u le
(R e ge ling R O S a r t. 13 lid 2 sub b )

G 2 .A  A flo pe nd  pe r  ultim o  v e rs lag ja a r

Om s c hr ij v in g Be d r a g
to e wij z in g

On tv a n g e n
t/ m
v e r s la g ja a r

T o ta le la s te n

K e nm e rk da tum EUR EU R EUR

0 0 0
0 0 0

to ta a l 0 0 0

G 2 .B  D o o rlo pe nd  to t  in  e e n  v o lg e nd  v e rs la g ja a r

Om s c hr ij v in g Be d r a g
to e wij z in g

S a ld o
01 - 0 1  2 01 8

On tv a ng e n
in
v e r s la g ja a r

La s te n in
v e r s la g ja a r

T o ta le la s te n
3 1- 12 - 2 01 8

Sa ld o  no g  te
b e s te d e n
u lt im o
v e r s la g j a a r

K e nm e rk da tum EUR EU R EUR EUR EU R EU R

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

to ta a l 0 0 0 0 0 0

T o e wij z ing

d e p re s ta tie is  u lt im o v e r s la g ja a r
c o n fo rm  d e  s u bs id ie b e s c h ik k in g

(a a nk ru ise n  w a t  va n  to e pa ss ing  is )

T e  v e r re k e ne n  u ltim o
v e r s la g ja a r

EU R

0

0
0

T o e wij z ing

T o e wij z ing

X

X

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 27 juni 2019



Stichting Jan Ligthartschool , Westerbroek

- 44 -

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 89.834219.500224.629
Vergoeding Materiele Instandhouding 23.73758.30059.304
Vergoeding PAB 19.97347.00065.110
Vergoeding prestatiebox 2.4195.7006.432
Overige subsidies Ministerie van OCW 4.598011.035
Ontvangen Samenwerkingsverband 010.9001.500

140.561341.400368.010

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overige vergoedingen 0010.000

0010.000

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 3965.5001.000
Clusterbaten (Kon. Visio) 002.333
Premiedifferentiatie VF 00639
Subsidie Cultuureducatie (CMK) 00720
Overige baten 4970500

8935.5005.192

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 54.322236.000148.276
Sociale lasten 9.755033.884
Pensioenlasten 6.779017.757
Overige personele lasten 36.78041.050110.331
Uitkeringen -10.2820-15.177

97.353277.050295.072

Lonen en salarissen
Salariskosten OP 40.693236.000112.756
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 54407.802
Salariskosten vervanging eigen rekening 1.57407.672
Salariskosten zw gerelateerde vervanging 10.960019.520
Werkkosten PSA 5510525

54.322236.000148.276

Sociale lasten
Sociale lasten 9.755033.884

9.755033.884

Pensioenlasten
Pensioenlasten 6.779017.757

6.779017.757
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Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Overige personele lasten
Personele kosten contractbasis 32.14320.80099.767
Nascholing 1.6915.7005.823
Dotatie voorziening jubilea 00725
Extern personeel t.l.v. Vervangingsfonds 06000
Personele kosten Arrangementen 010.9000
Overige personeelskosten 2.3272.8002.784
Werkkosten FA 6192501.232

36.78041.050110.331

Uitkeringen
Uitkeringen Vervangingsfonds -5520-6.342
Uitkeringen UWV -9.7300-8.836

-10.2820-15.177

Personeelsbezetting

20172018
Aantal FTE'sAantal FTE's

OP 3,273,45
3,273,45
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Jan Ligthartschool

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op Stichting Jan Ligthartschool.
Op basis van de gemiddelde baten 2017/2018 enb het aantal leerlingen 2017/2018
is indeling in klasse A van toepassing.
Het bezoldigingsmaximum in deze klasse is in 2018 € 111.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A. Spreen

Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-09/31-12

Omvang dienstverband (in fte) 0,334

Dienstbetrekking Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 10.240

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 10.240

Individueel bezoldigingsmaximum € 37.101

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 10.240

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking in

de periode kalendrmaand 1 t/m 12

Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2018 2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar
(Aanvang - einde) 01/01 - 31/08 04/09 - 31/12
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

8,0 4,0

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182 € 176

Individueel toepasselijk maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12 € 165.200 € 98.000

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld)
maximum uurtarief? ja ja
Bezoldiging in de betreffende periode 16.800 9.760

Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12 € 16.800 € 9.760

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugbetaald bedrag n.v.t n.v.t.

Totaal bezoldiging, excl. BTW € 16.800 € 9.760

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan n.v.t n.v.t

A. Spreen

Bestuurder
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris: Functie:

mw. J. de Jonge Voorzitter
C. van Mourik Vice-voorzitter
F. Bliek Penningmeester
mw. A. Wolters Secretaris
mw. I. van Elst lid
mw. M. Bakker lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Afschrijvingen
OLP en apparatuur 7203.6001.727
Meubilair 3901.000935
ICT 6003.6001.807

1.7098.2004.469

Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening 02.0000
Onderhoud gebouw/installaties 1865.300557
Energie en water 4.69814.60011.948
Schoonmaakkosten 6.38714.00014.171
Tuinonderhoud 02.2000
Heffingen 0250190

11.27238.35026.866

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 3.3837.50010.327
Accountantskosten 5.4454.0005.600
Telefoonkosten 360700728
Representatie en bestuurskosten 05001.385
Juridische ondersteuning 006.212
Kosten experiment Erasmus Universiteit 0014.550

9.18812.70038.802

Overige
Contributies 001.630
Vakliteratuur 0150519
Verzekeringen 2400913
Kantinekosten 24200139
Culturele vorming 338500462
Kantoorbenodigdheden 0500689
Overige uitgaven 2.315250315

2.9171.6004.667

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 2.9112.5006.464
Informatietechnologie 2.1693.5007.755
Kopieerkosten 1.8513.0002.959

6.9319.00017.178

Totaal Overige instellingslasten 19.03523.30060.647

Financiële baten en lasten

Financiële lasten
Overige financiële lasten 13079

13079

Totaal financiële baten en lasten -130-79
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Realisatie Begroting Realisatie
Specificatie honorarium 2018 2018 2017

Onderzoek jaarrekening 5.600 4.000 5.445
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 5.600 4.000 5.445
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B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
Vorm 2018 zetel activiteiten Vermogen jaar 2018 BW

31-12-2018
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

VZD vereniging Kats 4 nee p.m. nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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B8 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Duurzame inzetbaarheid:
In 2018 is overleg gevoerd over de uren die voor ouderenverlof gespaard kunnen worden (art. 8A.8
cao). De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen hebben de uren in 2017 volledig
opgenomen. Er is in 2018 niet gespaard en er hoeft derhalve ook geen voorziening gevormd te
worden.

Leaseconract Copier
Met Copy Cluster B.V. te Oude Pekela is een leasovereenkomst t/m 20 juli 2023 inzake het gebruik
van een Ineo Plus Kopieer-scan en printerapparaat. De jaartermijnen bedragen €1.132,56 per jaar.
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Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 27 juni 2019



Stichting Jan Ligthartschool , Westerbroek

- 53 -

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers.
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B10 Statutaire bepalingen omtrent bestemming resultaat

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2018 ad € -3.930 als volgt over de reserves.

2018
€

Resultaat algemene reserve -3.930

Resultaat Eigen vermogen -3.930

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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Ondertekening jaarverslag

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders te Westerbroek op 27 juni 2019.

mw. J. de Jonge dhr. C. van Mourik
(voorzitter RvT) (vice voorzitter RvT)

…………………….............. …………………….................

mw. A. Wolters dhr. F. Bliek
(secretaris) (penningmeester)

…………………….............. …………………….................

mw. I. van Elst mw. M. Bakker
(algemeen bestuurslid) (aspirant bestuurslid)

…………………….............. …………………….................

mw. A. J. Spreen
(directeur bestuurder)

.................................

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 27 juni 2019
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