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Voorwoord

2020 was een bijzonder jaar en we leven nog steeds in een bijzondere tijd. De
coronacrisis is een gebeurtenis die nieuwe ervaringen met zich meebrengt en een
beroep doet op onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Onderwijs op afstand, inzet
van digitale middelen, maatregelen in acht nemen en afstand houden...
Bewonderingswaardig hoe we dat samen voor elkaar hebben gekregen. Tegelijk heeft
dat de nodige inspanning en energie gekost en bracht de coronacrisis ook onzekerheid,
spanning, verdriet en gevolgen voor de gezondheid met zich mee. Ik vind het een
compliment waard hoe het team van De Akker erin is geslaagd om hierop te reageren
en tegelijk ook aan de strategische thema's uit het koersplan is blijven werken.

Chris Dam
bestuur De Akker

Bij de uitvoering van haar activiteiten heeft De Akker, als organisatie voor protestants-
christelijk basisonderwijs, dat gedaan vanuit de volgende uitgangspunten:

De Akker hanteert de Bijbel als het Woord van God. De liefde voor God en de
liefde tot de naaste kenmerkt ons handelen. We helpen kinderen zich te
ontwikkelen tot kansrijke en verantwoordelijke burgers.
De Akker biedt op haar scholen passend, thuisnabij en maatschappelijk relevant
onderwijs van kwaliteit in een veilige en uitdagende omgeving.
De Akker stelt het kind centraal, ziet de ouder als volwaardig partner en schept
voor haar personeel een prettig en professioneel werkklimaat. Iedereen kan
leren, groeien en ontwikkelen.
De Akker biedt een geschikt klimaat om te bloeien. De randvoorwaarden worden
ingericht om optimaal dienstbaar te zijn aan het onderwijs.

De Akker heeft een maatschappelijke opdracht. Wij geven die vorm door intensieve
samenwerking met andere partners die eveneens verantwoordelijkheid dragen voor de
opvoeding van kinderen. Wij ontwikkelen en ondernemen activiteiten in het belang van
onderwijs en opvoeding die verder gaan dan het geven van onderwijs aan 4 t/m 12-
jarigen, het ‘maatschappelijk ondernemen’. Onze scholen bieden onderwijs in het dorp
of in de buurt waar ze zijn gehuisvest en zijn daarmee een dorps- of buurtschool.

De scholen nemen hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid voor hun unieke
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positie in het dorp of in de wijk en zijn (maatschappelijk) dienstbaar aan die omgeving.

Onze scholen zien het –in het kader van Passend Onderwijs- als hun opdracht om
zoveel als mogelijk en verantwoord is onderwijs te bieden aan alle leerlingen in hun
voedingsgebied met welke onderwijsbehoefte dan ook. In toenemende mate maken de
scholen onderling gebruik van elkaars deskundigheid en mogelijkheden in dit kader.
We accepteren dan ook dat er verschillen (in ontwikkeling) tussen scholen zijn. Dat kan
soms betekenen dat een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte wordt verwezen
naar de school waar het team in staat is aan die onderwijsbehoefte te voldoen.

De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden
vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van allen binnen De
Akker. Dat betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen, zowel voor onszelf als voor onze
leerlingen, om vorm te geven aan de lerende houding door te reflecteren, door ons
open te stellen voor nieuwe impulsen en ons eigen werk kritisch te bekijken in de vorm
van kringgesprekken (leerlingen) en teamgesprekken, intervisie, klassenbezoeken en
vormen van collegiale consultatie (leraren).

Voor het management van de scholen betekent het dat gekozen is voor een klein maar
professioneel management dat zich kan concentreren op zijn managementtaken en bij
voorkeur geen lesgevende taken verricht. De inzet van de financiële middelen die de
school ontvangt dient zoveel mogelijk gericht te zijn op het primaire proces: de
leerkracht en zijn/haar groep.

We realiseren ons dat onze (maatschappelijke) omgeving zich in een continu proces
van verandering bevindt die aanpassingen op eerder gestelde organisatiedoelen
mogelijk of noodzakelijk maakt.
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1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

In 2019 is het koersplan 2019-2022 vastgesteld.

Er is gekozen voor een compact koersplan dat het mogelijk maakt de
beleidsvoornemens op stichtingsniveau te koppelen aan de beleidsvoornemens van de
scholen. Tegelijkertijd biedt het de scholen meer ruimte een eigen invulling aan die
beleidsvoornemens te formuleren. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn de
schoolplannen van de scholen afgestemd op het koersplan.

Missie, visie en kernactiviteiten

De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het Woord van God, het
uitgangspunt is. De stichting draagt de naam ‘De Akker’. Geïnspireerd door de
gelijkenis van de zaaier uit het Bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs
vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar
hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als vader en de liefde van Jezus
Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis. 

Strategisch beleidsplan

De Akker heeft haar plannen beschreven in het Koersplan 2019-2023. De belangrijkste
speerpunten zijn:

Identiteit: De Akker hanteert de Bijbel als het woord van God. De liefde voor God
en de liefde tot de naaste kenmerkt ons handelen. We helpen kinderen zich te
ontwikkelen tot kansrijke en verantwoordelijke burgers 
Onderwijs: De Akker biedt op haar scholen passend, thuisnabij, maatschappelijk
relevant onderwijs van kwaliteit in een veilige en uitdagende omgeving. 
Verbinding en omgeving: De Akker stelt het kind centraal, ziet de ouder als
volwaardig partner en schept voor haar personeel een prettig en professioneel
werkklimaat. Iedereen kan leren, groeien en ontwikkelen. 
Gebouwen en beheer: De Akker biedt een geschikt klimaat om te bloeien. De
randvoorwaarden worden ingericht om optimaal dienstbaar te zijn aan het
onderwijs. 
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Klik hier voor het Strategisch beleidsplan.

Toegankelijkheid & toelating

Onze scholen hebben allemaal een open toelatingsbeleid. Wel vragen we ouders onze
christelijke identiteit te respecteren. Tevens hanteert de school een
inschrijvingsprocedure conform de wet op het passend onderwijs.

1.2 Organisatie

Sinds de oprichting van De Akker als stichting is de organisatiestructuur niet gewijzigd.

In 2020 vonden geen wisselingen in de schooldirecties plaats. Het voltallige college van
bestuur is opgevolgd door een nieuwe bestuurder (college van bestuur).

Contactgegevens

Stichting De Akker

Bestuursnummer 42759

Veluwelaan 8

038 3763118

info@deakker.nu

https://www.deakker.nu

Bestuur

Naam Functie
Nevenfuncties (betaald en
onbetaald)

Aandachtsgebied
en/of commissies
(optioneel)

Fred van der
Ham

Voorzitter
college van
bestuur

Bestuur (penningmeester) Deelregio
De Brug; vanaf 01-09-2020 eigenaar
van fredvanderham-interim en van
daaruit werkzaam als interim-
bestuurder bij CNS Nunspeet
(betaald); sinds 19-08-2020
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand, onbezoldigd.

Bart
Kloppenburg

Lid college
van bestuur

Coördinator Deelregio De Brug,
directeur expertisecentrum Adapt

Chris Dam Voorzitter
college van
bestuur

Bestuurslid (penningmeester) Honk-
en Softbalvereniging Blue Hawks
Zwolle

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-strategisch-beleidsplan-20191118 _jaarverslag2020_Begeleidend document koersplan.pdf
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In 2020 vond een wisseling plaats in het college van bestuur. Per 1-7-2020 is Bart
Kloppenburg uit dienst getreden als lid college van bestuur. Per 1-11-2020 is Fred van
der Ham uit dienst getreden. Beiden zijn opgevolgd door Chris Dam die per 1-8-2020
aangesteld is als voorzitter college van bestuur, waarbij Fred van der Ham is
teruggetreden als voorzitter.

Overzicht scholen

Naam school Website school Link Scholenopdekaart.nl

Nassauschool www.nassauschoolhattemerbroek.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hattemerbroek/24850/nassauschool

Koldewijnschoele www.koldewijnschoele.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/kamperveen/24847/de-koldewijn-schoele

Het
Noordermerk

www.hetnoordermerk.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/noordeinde-gelderland/26098/het-noordermerk/

C.N.S. ‘De
Regenboog’

www.regenboog-oldebroek.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oldebroek/24728/cns-de-regenboog

Timotheüsschool www.timotheusschool.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oldebroek/24727/timotheusschool

Looschool www.looschool.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/t-loo-oldebroek/24849/looschool

Chr.
Kindcentrum De
Schaapskooi

www.kindcentrumdeschaapskooi.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/wezep/24740/christelijk-kindcentrum-de-schaapskooi

Organisatiestructuur

Het dagelijks bestuur van Stichting De Akker bestaat uit het college van bestuur.
Toezichthoudend orgaan is de Raad van Toezicht.

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van stichting De Akker. Dit
bestaat uit:

Het houden van toezicht:1.
a. Toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van het
College van Bestuur (CvB).
b. Toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het
functioneren van het College van Bestuur (‘bewaken dat het goed gaat’).
Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de2.
goedkeuringsbevoegdheid van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag en de
begroting.
Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.3.
Het optreden als werkgever van het College van Bestuur.4.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT staan in de statuten en
zijn verder uitgewerkt in een reglement. De statuten, het RvT- en het
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bestuursreglement voldoen aan de vereisten uit de Code Goed Onderwijsbestuur. Een
profielschets beschrijft daarnaast de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
leden.

Toezichtsvisie en -kader

De wijze waarop toezicht wordt gehouden is beschreven in een toezichtsvisie. In een
intern toezichtskader heeft de raad beschreven waar zij aan hecht als het gaat om
professioneel handelen in de organisatie. Bij dit intern toezichtkader staat de vraag
centraal: ‘Wanneer is het goed?’ Beide documenten zijn op 19 december 2018 voor het
laatst vastgesteld.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Stichting De Akker heeft een profielschets voor de selectie van RvT-leden, als waarborg
dat de raad voldoende kennis heeft van de diverse aspecten die bij het besturen van de
stichting relevant zijn. Ieder RvT-lid heeft voldoende kwaliteiten en deskundigheden.
De raad functioneert als één raad met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties

De RvT bestaat uit vijf leden. Er is een rooster van aftreden voor de leden van de RvT.
Zoals de Code Goed Bestuur voorschrijft, is de maximale zittingsduur acht jaar. De
samenstelling was op 1 januari 2020:

Voorzitter: C. van Dijk
Vicevoorzitter: vacant
Penningmeester: B. van Oene-Teunissen
Lid: vacant
Lid op voordracht GMR: M. van de Streek

Geen van de toezichthouders was ooit in dienst van de stichting. Ook verleent niemand
direct of indirect andere diensten dan die voortvloeien uit het RvT-lidmaatschap. Enkele
toezichthouders zijn tevens ouder van kinderen op een school van De Akker.

In het najaar van 2019 is de procedure gestart om de twee vacatures te vervullen. Dit
heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Bos en mevrouw Polinder per 4 maart
2020. Mevrouw Bos treedt toe de auditcommissie. Mevrouw Polinder treedt op als
voorzitter van de werkgeverscommissie en vervult de rol van vice-voorzitter van de
RvT. De heer Van Dijk is per 1 juli 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Voor de samenstelling van de RvT is geen wettelijk verplicht vrouwenquotum van
toepassing. Het aandeel vrouwelijk toezichthouders bedraagt 60 procent.
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Nevenfuncties

(zie schema)

Rooster van aftreden

Naam / 1e benoeming / herbenoemd/benoembaar / aftredend

C. van Dijk / 01-07-17 / 01-07-20 / 30-06-24
N. Polinder / 04-03-20 / 03-03-24 / -
B. van Oene-Teunissen / 01-07-17 / 01-07-21 / -
A. Bos / 04-03-20 / 03-03-24 / -
M. van de Streek / 27-09-17 / 27-09-22 / -

Vergaderingen 2020

De voorzitters CvB en RvT bereiden de vergaderingen van de raad voor. De agendering
is gebaseerd op het intern toezichtskader, de jaarplanning, actualiteiten, de
managementrapportages en statutaire bepalingen over bestuursbesluiten die de raad
vooraf moet goedkeuren. Ook onderhoudt de RvT contact met de GMR en naar gelang
van wederzijdse behoefte met de accountant of het administratiekantoor en het
directeurenberaad.

De raad kwam in 2020 zes keer bijeen voor een vergadering met het CvB. Daarnaast
heeft de RvT één interne vergaderingen belegd. In 2020 is niet afzonderlijk met het
directeurenberaad vergaderd. Met de GMR is één keer afzonderlijk vergaderd en drie
keer gezamenlijk met GMR, CvB en RvT.

Op 17 en 25 november 2020 zijn vier scholen door de RvT bezocht. Tijdens deze
gesprekken heeft de RvT een rondleiding door de school gekregen en gesprekken
gevoerd met medewerkers en leerlingen. Het afleggen van een werkbezoek is als heel
verrijkend ervaren. De werkbezoeken maakten duidelijk dat het Koersplan binnen de
teams nog te weinig tot uitdrukking komt. Ook staat de RvT meer verbondenheid
tussen de scholen van De Akker voor, zowel op onderwijskundig, personeel als
financieel gebied.

In 2020 heeft regelmatig een (telefonisch) voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen
de voorzitter CvB en RvT. In principe is dit overleg minimaal elke zes weken.

Samenstelling CvB

In februari en maart 2020 hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden in verband
met het werven van een nieuwe voorzitter CvB. De RvT bedankt het directeurenberaad
en GMR voor hun participatie, waardoor er sprake kon zijn van een gezamenlijk proces.
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De nieuwe voorzitter CvB - de heer Dam - is benoemd per 1 augustus 2020 voor een
periode van vier jaar.

Per 1 oktober 2020 is de heer Kloppenburg gestopt als bestuurder bij De Akker. Per 1
augustus 2020 is de heer Van der Ham benoemd als lid CvB (was: voorzitter) en per 1
november 2020 is de heer Van der Ham uit dienst getreden. Van beide voormalige
bestuurders - die zich langdurig voor De Akker hebben ingezet - is op feestelijke wijze
afscheid genomen.

COVID-19

De RvT heeft grote waardering voor de wijze waarop het CvB, directeurenberaad en
medewerkers zijn omgegaan met de onverwachte ontwikkelingen na het sluiten van de
scholen medio maart. De samenwerking tussen CvB en RvT op dit onderwerp is
geëvalueerd in de vergadering van 24 juni 2020.

Besluiten en vaststellingen

De raad nam in 2020 de volgende besluiten:

Benoeming mevrouw Bos en mevrouw Polinder als lid respectievelijk vice-
voorzitter RvT (3 maart 2020)
Benoeming de heer Dam als voorzitter CvB (15 april 2020)
Professionaliseringsplan 2020 (15 april 2020)
Herbenoeming de heer Van Dijk als voorzitter RvT (24 juni 2020)
Aanpassing Reglement Raad van Toezicht (24 juni 2020)
Aanpassing Statuten (24 juni 2020)

De raad gaf daarnaast goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten:

Begroting 2020 (3 maart 2020)
Bestuursverslag 2019 (15 april 2020)
Jaarrekening 2019 (24 juni 2020)
Begroting 2021 (16 december 2020)

De raad stelde verder de volgende documenten vast:

Rooster van aftreden (24 juni 2020)
Vergoeding leden (18 november 2020)
Jaarplanning 2021 (18 november 2020)

De externe accountant is op 27 november 2019 voor de periode 2019-2021
aangewezen.
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Commissies

De RvT werkt met twee commissies die de besluitvorming voor de RvT voorbereidt en
zich verder verdiept in specifieke aspecten van het toezicht: de werkgeverscommissie
en de auditcommissie.

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie richt zich op het werkgeverschap en governance. De
commissie bestaat uit mevrouw Polinder (voorzitter) en de heer Van Dijk (lid).

In de eerste helft van 2020 zijn met beide bestuurders voortgangs- en exitgesprekken
gevoerd in het licht van hun aanstaande afscheid. Eind 2020 is het eerste
voortgangsgesprek gevoerd met de (nieuwe) voorzitter CvB.

Ook het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur staan op de
agenda van de werkgeverscommissie. De commissie heeft de werktijden en overige
arbeidsvoorwaarden - met instemming van de voltallige raad - besproken in de
afzonderlijke gesprekken met de bestuurder(s).

Auditcommissie

De samenstelling van de auditcommissie bestaat uit mevrouw B. van Oene-Teunissen
en mevrouw Bos. De auditcommissie bereidt de financiële onderwerpen voor. De
auditcommissie, kwam in 2020 vier keer bijeen, namelijk ter voorbereiding van
respectievelijk bespreking met het CvB van Jaarverslag 2019 en wijziging van
Reglement en Statuten, en de Begroting 2021.

Vergoedingen Raad van Toezicht

De maandelijkse vergoeding voor de leden en voorzitter bedroeg in 2020
respectievelijk € 310,75 en € 512,63. Daarnaast kunnen gemaakte onkosten worden
gedeclareerd. Eind 2020 is besloten de vergoeding voor de RvT-leden te verlagen per 1
januari 2021 naar respectievelijk € 263,19 en € 494,80.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Op 14 oktober 2020 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de leden
van de RvT zich individueel en als collectief voldoende toegerust voelen voor hun
taken. Ambities voor de toekomst zijn om nadrukkelijker toezicht te houden en te
klankborden vanuit de strategische thema’s uit het Koersplan en daarbij de
(middel)lange termijn in het oog te houden. Op 18 november 2020 is een jaaragenda
2021 vastgesteld waarin zowel de inhoudelijke thema’s als de gewenste werkwijze zijn
benoemd.
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Vooruitblik naar 2021

De RvT hecht voor 2021 veel belang aan de doorwerking van het Koersplan in de teams
per school en versterking van de samenwerking en gezamenlijkheid binnen De Akker.
Daarnaast volgt de raad vanzelfsprekend de ontwikkeling van de onderwijsresultaten
en de financiën van de stichting.

De RvT doet dit vanuit het volste vertrouwen in de richting die na de zomervakantie
door het CvB is ingezet, en spreekt haar waardering uit voor ieders inzet voor en
bijdrage aan het Koersplan van De Akker.

Carlo van Dijk, voorzitter

Intern toezichtsorgaan

Naam Functie
Nevenfuncties (betaald en
onbetaald)

Aandachtsgebied
en/of commissies
(optioneel)

Carlo van
Dijk

voorzitter - kernbewoner De Eikenhorst Profila
Zorg, onbetaald - eigenaar 8096
(advies & gespreksleiding), betaald -
voorzitter Rekenkamercommissie
Gemeenten Brummen en Voorst,
betaald - vice-voorzitter Raad van
Commissarissen UWOON, betaald -
geassocieerd partner Necker van
Naem, betaald - directeur
Rekenkamer West-Twente, betaald

Belinda
van Oene

penningmeester - Senior Adviseur Bedrijven Rabobank,
betaald - Bestuurslid gymvereniging
Olvo, onbetaald
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Naam Functie
Nevenfuncties (betaald en
onbetaald)

Aandachtsgebied
en/of commissies
(optioneel)

Mark van
der Streek

lid op voordracht
GMR

- Manager Verbeterteam GGZ
Drenthe, betaald - Lid Participatieraad
Philadelphia locatie Kooiveen,
onbetaald

Nathalie
Polinder

vicevoorzitter Mede- Eigenaar Ijsselkern, betaald

Adriëtta
Bos

lid directeur RDO De Zevensprong -
Stichting Codenz, betaald

Klik hier voor het jaarverslag van het Intern Toezicht.

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap

De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Iedere school is
door een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft
instemmings- en/of adviesbevoegdheid t.a.v. voorgenomen besluiten door het bestuur
van de stichting. In het GMR-reglement is vastgelegd  waarover advies of instemming
wordt gevraagd.

Klik hier voor het jaarverslag van de (G)MR.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Organisatie of
groep

Beknopte omschrijving van de vorm van de (horizontale) dialoog
of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Deelregio De Brug Door de invoering van Passend Onderwijs per 01-08-2014 heeft het SWV
De Brug opgehouden te bestaan en is binnen het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs 23-05, conform de daar genomen besluiten, een nieuw
deelverband De Brug (www.deelregiodebrug.nl) opgericht.

SWV PO 23-05 In het kader van de wetgeving Passend Onderwijs is Stichting De Akker
toegetreden tot het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05
(www.2305po.nl).

EC Adapt De medewerkers en activiteiten van het voormalige expertisecentrum De
Brug zijn overgenomen door expertisecentrum Adapt (www.ecadapt.nl)
dat bestuurlijk onderdeel uitmaakt van Vivente (Stichting voor primair
onderwijs in Zwolle), een van de deelnemers aan deelregio De Brug. EC
Adapt is het loket waar de scholen van De Akker deskundigheid t.b.v.
leerlingenzorg inhuren en waar deskundigheid wordt gedeeld.

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-jaarverslag-van-het-intern-toezicht-201221 Verslag Intern toezicht De Akker 2020.pdf
https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-jaarverslag-van-de-gmr-Jaarverslag 2020 GMR.pdf
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Organisatie of
groep

Beknopte omschrijving van de vorm van de (horizontale) dialoog
of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

SKO Oldebroek Met de Stichting Kinderopvang Oldebroek (www.skgo.nl) bestaat een
contract t.b.v. Buitenschoolse opvang. Op schoolniveau zijn er contacten
betreffende leerlingen die van deze opvang gebruik maken. Op CNS De
Regenboog, de Timotheüsschool en de Nassauschool is sinds 01-08-2013
een peutergroep vanuit SKO gehuisvest en is er een beginnende vorm
van samenwerking. De bestaande huisvesting en samenwerking op de
Looschool is in 2013, ook bij de ingebruikname van de nieuwe Looschool,
voortgezet. Op de Timotheüsschool wordt buitenschoolse opvang
aangeboden door SKO.

ROMI Kinderopvang In De Schaapskooi wordt naast kinderopvang ook voor- en naschoolse
opvang en peuteropvang aangeboden vanuit de christelijke identiteit van
de schoolvereniging, dit gebeurt in samenwerking met ROMI
(www.kinderopvangromi.nl).

Verus De Akker is aangesloten bij Verus (Vereniging voor christelijk onderwijs,
www.verus.nl), voorheen Besturenraad van het Protestants Christelijk
Onderwijs.

Concent Concent (www.concent.nl) verzorgt in opdracht van De Akker de
financiële, personeels- en salarisadministratie. Incidenteel verzorgt
Concent ook andere activiteiten.

Arbo
Unie/Perspectief

Arbo-Unie (www.arbounie.nl) voert in opdracht van De Akker de verzuim-
en herstelbegeleiding van zieke werknemers van de voormalige VPCPO
De Akker uit. Perspectief (www.perspectief.eu) doet dat voor de
werknemers van de Timotheusschool. Vanaf 2021 wordt de verzuim- en
herstelbegeleiding volledig ondergebracht bij Arbo Unie.

PO-Raad De Akker is aangesloten bij de PO-Raad (www.poraad.nl). De PO-Raad
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het
basisonderwijs.

Gemeenten
(Oldebroek en
Kampen)

Met de gemeenten is regelmatig overleg over de onderwijskundige
ontwikkelingen en huisvesting van de scholen.

CJG Centrum Jeugd en Gezin is nauw betrokken bij gezins- en leerlingzorg op
de scholen.

Vervolgonderwijs Vanuit de scholen is er contact met het voortgezet onderwijs om warme
overdracht van leerlingen te realiseren.

GGD Noord- en Oost-
Gelderland

Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid van
de GGD Noord- en Oost-Gelderland er voor dat kinderen zich zo goed
mogelijk ontwikkelen.

Klachtenbehandeling

Er zijn geen klachten binnengekomen in het verslagjaar.
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Er waren geen klachten. De klachtenregeling zal in 2021 herzien worden.

Klik hier voor het Klachtenbeleid.

Juridische structuur

Stichting

Governance

Statutair is vastgelegd, conform de geldende regel- en wetgeving, wat behoort tot de
taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. T.b.v.
het functioneren van de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld, evenzo voor
het College van Bestuur.

De vacatures in de Raad van Toezicht zijn ingevuld waarmee de raad voltallig is.

De verhouding tussen College van Bestuur en de directeuren van de onder De Akker
ressorterende scholen wordt beschreven in een managementstatuut dat in de loop van
2021 wordt herzien.

Code Goed Bestuur

Het bestuur van De Akker heeft besloten de Code Goed Bestuur, zoals die is uitgegeven
in maart 2010 (en nadien is aangepast en in 2020 vernieuwd) door de PO-Raad,
onverkort te hanteren. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van
Bestuur, de functie van het interne toezicht is neergelegd de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het Managementstatuut.

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-klachtenbeleid-20111104Klachtenregeling-definitief.pdf
https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-managementstatuut-van-het-bestuur-20120601Managementstatuut.pdf
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2. Verantwoording beleid
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit? 

In het algemeen wordt binnen De Akker met onderwijskwaliteit bedoeld ‘het op een zo
goed mogelijke manier werken aan de doelen van het onderwijs’. Meer specifiek gaat
dit in onze organisatie over:

De bijdrage die onze scholen leveren aan de ontwikkelingsgroei van individuele1.
kinderen;
Het zorgdragen voor randvoorwaarden (veilig school-en klasklimaat, kwaliteit2.
van leerkrachten, human resource management, gebouw, faciliteiten, (ict-
)voorzieningen, samenwerking met educatieve partners) 
Het lerend vermogen van de organisatie. 3.

Hoe houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit? 

Het bestuur heeft meerdere instrumenten tot haar beschikking om zicht te houden op
de onderwijskwaliteit: 

WMK-PO

Alle scholen binnen De Akker werken met het kwaliteitszorgsysteem WMK-PO
(Bos). Dit systeem geeft het bestuur de mogelijkheid om in een speciale
bestuursmodule alle benodigde data van de verschillende kwaliteitsterreinen
integraal zichtbaar in beeld te brengen.  Er is binnen de Akker een medewerker
kwaliteitszorg die verantwoordelijk is voor het systematisch inzetten van WMK-
PO en het gezamenlijk bespreken van de resultaten.
Ultimview

Alle scholen binnen De Akker werken met het LVS van Parnassys. Aan dit
leerlingvolgsysteem is een module gekoppeld, Ultimview. Deze module heeft een
bovenschoolse component waarin voor het bestuur alle schoolkenmerken
zichtbaar worden, van administratieve zaken (absentie, bekostiging, verzuim,
leerlingprognoses, doorstroming, enz.) tot opbrengsten (onderwijsresultaten,
tussendoelen, schooladvies, trendanalyses, enz.).
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Tevredenheidsonderzoeken

Alle scholen binnen De Akker voeren elke twee jaar tevredenheidsonderzoeken
uit onder ouders, personeel en leerlingen. De uitkomsten van de scholen zijn
integraal beschikbaar voor het bestuur.
Audits

Elke twee jaar worden alle scholen van De Akker bezocht door externe auditeurs,
die hun bevindingen rapporteren aan het bestuur.
CITO tussenresultaten

Voor het bepalen van de tussenresultaten maken alle scholen van De Akker
gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten zijn onderwerp van
overleg tussen directeur, intern begeleider en team en/of leraar en kunnen
aanleiding geven tot aanpassing van het onderwijs.
Eindtoets

De onderwijskwaliteit wordt over het algemeen afgemeten aan de resultaten van
de school waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zogenaamde
tussenresultaten en de eindresultaten. De eindresultaten worden bepaald aan de
hand van de eindtoets basisonderwijs die sinds 2015 verplicht is. Deze eindtoets
wordt in groep 8 afgenomen. Door Corona is de eindtoets in 2020 niet
afgenomen.

Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit?

Het bestuur werkt op verschillende manieren aan onderwijskwaliteit.

Agendering DB

In het Directieberaad van De Akker is onderwijskwaliteit een regelmatig
besproken onderwerp in de vergaderingen. Met behulp van de eerdergenoemde
instrumenten wordt gesproken over de resultaten van het onderwijs op de
verschillende scholen binnen De Akker.
Schoolbezoeken

Het bestuur bespreekt de onderwijskwaliteit met de directie van elke school,
gedurende de schoolbezoeken die meerdere keren per jaar plaatsvinden. De
instrumenten die binnen De Akker gebruikt worden (WMK-PO, Ultimview,
Tevredenheidsonderzoeken) en de school(jaar)plannen die elke school periodiek
opstelt, worden als leidraad voor deze gesprekken gebruikt.
Gesprekken naar aanleiding van kwaliteitsrapportages

Binnen de Akker worden kwaliteitsrapportages opgesteld volgens een
kwaliteitskalender. Naar aanleiding van  deze rapportages wordt, hetzij in een
DB, hetzij in een bilateraal gesprek met de directeur de aandachtspunten die uit
een dergelijke rapportage naar voren komen, gekeken op welke wijze
kwaliteitsversterkende, of verbeterende activiteiten kunnen worden ingezet. 
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Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit? 

Het bestuur legt verantwoording af naar verschillende belanghebbenden. 

Raad van Toezicht

In de eerste plaats legt het bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht
(R.v.T.). Dit gebeurt elk kwartaal. De R.v.T. hanteert een jaarschema, waarin het
thema onderwijskwaliteit een vast  plek heeft. Alle rapportages worden, voorzien
van een analyse door het bestuur, gedeeld met de R.v.T.
Inspectie van het onderwijs

Het bestuur legt, desgevraagd, verantwoording af aan de inspectie van het
onderwijs. Dit gebeurt in ieder geval eens per vier jaar, tijdens de reguliere
bezoeken van de inspecteur. Mocht daartoe aanleiding zijn, bijvoorbeeld doordat
de resultaten van een school daartoe aanleiding geven, of er sprake is van een
themaonderzoek, dan wordt vaker en meer verantwoording afgelegd.
Stakeholders

Door middel van het jaarlijks op te stellen bestuursverslag legt het bestuur
verantwoording af aan de verschillende stakeholders die verbonden zijn aan De
Akker. Dit verslag is een weergave van het beleid dat een school over een
schooljaar heeft gevoerd en geeft inzicht in de bedrijfsvoering, de financiën,
maar vooral ook de onderwijskwaliteit van de stichting.

In 2018 heeft CNS De Regenboog de beoordeling ‘zeer zwak’ gekregen en vond een
kwaliteitsonderzoek door de Inspectie plaats waarin een aantal herstelopdrachten werd
verstrekt. In september 2019 vond een herstelonderzoek plaats. Het resultaat daarvan
was dat de eerder geconstateerde risico’s op de standaarden Onderwijsproces en
Schoolklimaat nu in voldoende mate zijn verholpen, wel werden nog enkele
aanvullende herstelopdrachten verstrekt. De standaard Onderwijsresultaten werd nog
als onvoldoende beoordeeld doordat drie jaar achtereen een onvoldoende eindresultaat
bij de eindtoets is behaald. Het eindoordeel van de Inspectie is daarom bijgesteld naar
‘onvoldoende’. In juni 2020 heeft opnieuw een herstelonderzoek plaatsgevonden en is
het eindoordeel van de Inspectie bijgesteld naar 'voldoende'.

Doelen & resultaten

Doel/thema Status Toelichting

Het directieberaad is zo ingericht dat
het eigenaarschap m.b.t. de invulling
en inhoud bij de directeuren ligt.

Doel is
gehaald

Het directieberaad bepaald (mede) zelf de
agenda en bereidt de vergaderingen voor.
Dit leidt tot (veel) meer betrokkenheid,
efficiënter overleg en meer
samenwerking.
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Doel/thema Status Toelichting

Het IB-netwerk van De Akker heeft
betekenis voor kinderen en
medewerkers.

Doel is
gehaald

De IB-ers zijn in hoge mate
verantwoordelijk voor en betrokken op de
kwaliteit van het onderwijs en de invulling
van het koersplan. Samen met het
directieberaad werken we die vertaling
naar de praktijk uit, waardoor koers,
strategie en praktijk met elkaar in
verbinding staan en concrete resultaten
opleveren.

De schoolondersteuningsprofielen
(SOP’s) zijn op orde.

Doel is
gehaald

Er is een een SOP op bovenschools
niveau, wat per school op schoolniveau
aangevuld kan worden. Daarmee zijn de
mogelijkheden en het aanbod op het
gebied van onderwijs en zorg in beeld
gebracht.

De schoolplannen en jaarplannen
sluiten aan en dragen bij aan de
realisatie van de vastgestelde ambities
van het koersplan.

Doel is
gehaald

Op de scholen worden de doelen uit het
koersplan vertaald naar verbetering van
het aanbod, afgestemd op de populatie.

Met behulp van een externe hr-
adviseur heeft een werkgroep,
bestaande uit alle geledingen binnen
De Akker, een start gemaakt m.b.t. het
ontwikkelen van personeelsbeleid dat
bindt en boeit.

Proces
loopt nog

Mede door fusies in het verleden, was er
behoefte aan eenduidig personeelsbeleid
gericht op het boeien (ontwikkelen) en
binden van de medewerkers. De eerste
beleidsdocumenten zijn eind 2020
opgeleverd. Dit proces loopt door in 2021.
Voor dit project is een opdracht verstrekt
ter grootte van plm. € 25.000.

De Akkerdemie heeft een herkenbare
plek voor alle medewerkers en sluit
aan bij de ambities van het koersplan.

Doel is
gehaald

Er zijn organisatiebrede studiemomenten
opgezet die worden ingevuld met
praktisch bruikbare thema\\\'s gerelateerd
aan het koersplan. Naast kennisvergaring
en kennisdeling is het tegelijk een
schooldoorbrekend ontmoetingsmoment
voor collega\\\'s. Naast personele uren,
wordt hier ook nascholingsbudget aan
besteed. In de toekomst willen we dit
verder ontwikkelen, waarbij we meer
vooraf de invulling bepalen en die
studiemomenten plannen voor de
organisatie (dus meer als diverse
cursussen voor medewerkers van De
Akker).

Toekomstige ontwikkelingen

Binnen de deelregio (van het samenwerkingsverband) zijn we de samenwerking aan
het herijken. Belangrijk thema hierin is het speerpunt thuisnabij onderwijs. Samen met
de gemeente en ons expertisecentrum onderzoeken we de mogelijkheden om zo goed
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mogelijk in te spelen op de onderwijs- en zorgbehoefte. Vanuit multidisciplinaire teams
willen we sneller kunnen reageren en het benodigde aanbod dichtbij realiseren.

Er is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van het nodige personeelsbeleid. Dat
noemen we 'boeien en binden'. We beogen hiermee te investeren in de ontwikkeling
van onze medewerkers, om kwaliteit te verhogen, aan ons te binden en ook een
aantrekkelijke werkgever te zijn voor toekomstige collega's.

We hebben de toetreding tot SCOPE (netwerk Samen Opleiden met Viaa) onderzocht
om wellicht in 2021 deel uit te gaan maken van dit netwerk. De samenwerking met
studenten bevordert de lerende cultuur door samen leren en het doen van onderzoek.

Er zijn vervolgstappen gezet om het koersplan nader in te vullen en de
kwaliteitszorgkalender te updaten. De kwaliteitskaarten van Cees Bos zijn in gebruik
genomen en worden regelmatig ingezet om diverse aspecten te onderzoeken en te
verbeteren. Het gebruik van Ultimview en referentieniveaus spelen hier een steeds
grotere rol bij.

Vanuit het koersplan en onze (onderwijskundige speerpunten) werken we concreet aan
de volgende thema’s: taalachterstand en dyslexie; mentaliteit (samen met gemeente);
rendement (opbrengstgericht werken verder ontwikkelen) en ondernemerschap (in
relatie tot populatie en techniek).

Binnen gebouw en beheer zijn de energielabels van de scholen in kaart gebracht en
werken we aan de plannen ter verbetering daarvan. In de nabije toekomst willen we
meer energiezuinige en (onderwijskundig) aantrekkelijke gebouwen realiseren.

Om beter te kunnen sturen vanuit grip op de financiën hebben we een duidelijke
begrotings- en bewakingsproces ingezet. Het formatieproces wordt gevoed vanuit de
begroting doorlopen.

Internationalisering

Is er beleid op het thema internationalisering? Nee

Inspectie

We hebben kort stilgestaan bij deze periode waarin we te maken hebben gehad met
Covid-19. Daarna zijn we de scholen bij langs gelopen en hebben we de bevindingen
van de inspecteurs vergeleken met onze eigen beelden. Los van een paar kleine
aandachtspunten (bijvoorbeeld de vraag naar thuiszittende leerling en wie er toezicht
houdt op de Taalklas) zien we allemaal dat we binnen De Akker met de goede dingen
bezig zijn. Het belangrijkste aandachtspunt is wat ons betreft dat het koersplan en de
schoolplannen vertaalt mogen worden naar concrete activiteiten, waarvan de
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resultaten zichtbaar zijn. Dus wat leveren onze inspanningen op als het gaat om
leerresultaten (in de brede zin) van de leerlingen. Hoe beter je daar zicht op hebt, hoe
beter je ook kunt bijsturen.

Dit sluit aan bij onze ontwikkeling. Er zijn mooie speerpunten en bijbehorende
ontwikkelingen op de scholen. Binnen De Akker willen we hier nog wel planmatiger aan
werken, zodat we effectiever zijn en de ontwikkelingen ook goed borgen.

Concrete vragen met betrekking tot ziekteverzuim en financiën hebben we
bevredigend kunnen beantwoorden. De in het jaarverslag 2019 toegezegde
vernieuwing van het managemenstatuut moet er nog wel komen.

Klik hier voor het Inspectierapport.

Visitatie

Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats? Nee

Passend onderwijs

De middelen passend onderwijs komen binnen op bestuursniveau en worden direct
doorberekend op schoolniveau op basis van het aantal leerlingen. Zowel vanuit de
lumpsum als vanuit het SWV worden de middelen voornamelijk ingezet in personele
bekostiging. De Intern Begeleiders en onderwijsassistenten zijn hier voorbeelden van.
Samen met de andere besturen in de deelregio is een expertisecentrum ingericht.

De inzet is erop gericht om de basiszorg en de specifieke zorg te bieden zoals verwoord
in het schoolspecifieke SOP. De inzet wordt bepaald door datgene wat in dialoog met
ouders en EC Adapt gesignaleerd wordt. Hierbij wordt aangesloten bij de strategische
ambities uit het koersplan. Binnen De Akker zijn een praktijklas en plusklas
georganiseerd om beter te kunnen aansluiten bij de diverse onderwijsbehoeftes van de
leerlingen. Samen met andere besturen binnen de gemeente is er een Taalklas opgezet
gericht op leerlingen met een taalachterstand. Met de gemeente en het het
expertisecentrum werken we aan de ontwikkeling van zoveel mogelijk thuisnabij
onderwijs.

Bij het formuleren van de doelen zijn de directeuren, intern begeleiders, teams, CvB,
RvT, GMR, EC Adapt (expertisecentrum) en de gemeente betrokken geweest. Met name
de eerste 2 groepen zijn mede vormgever van de gestelde doelen en de
schoolspecifieke vertaling.  Samen met het expertisecentrum en de gemeente werken
we verder aan het zoveel mogelijk binnen de gemeente organiseren van passend
onderwijs. Middels vragenlijsten zijn medewerkers, ouders en leerlingen gevraagd om
inzicht te krijgen in de afstemming van ons onderwijsaanbod en onze communicatie

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/download-hier-het-inspectierapport-BST4JOCOMPACT_304553-110987.pdf
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daarover.

2.2 Personeel & professionalisering

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat diverse beleidsvoornemens niet of beperkt tot
uitvoering zijn gekomen. Dat was een bewuste keuze om zo de medewerkers optimaal
te faciliteren in het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor de leerlingen
en medewerkers na een periode van afstandsonderwijs én de medewerkers de
gelegenheid te bieden zich optimaal te kunnen richten op het onderwijsproces.

Doelen & resultaten

Doel/thema Status Toelichting

Faciliteren en
stimuleren
Akkerbreed leren
en groeien

Proces
loopt nog

Deze zouden op stichtingsniveau uitvoering krijgen in de
gezamenlijke Akkerdag en de Akkerdemiebijeenkomsten.
De Akkerdag is door corona niet doorgegaan, hetzelfde
geldt voor de Akkerdemiebijeenkomsten na maart 2020.
Akkerdemiebijeenkomsten hebben na de zomervakantie in
beperkte mate digitaal plaatsgevonden.

HR projectplan Proces
loopt nog

Doel: De ontwikkeling van een personeelsbeleid dat bindt
en boeit.

Toekomstige ontwikkelingen

Er is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van het nodige personeelsbeleid. Dat
noemen we 'boeien en binden'. We beogen hiermee te investeren in de ontwikkeling
van onze medewerkers, om kwaliteit te verhogen, aan ons te binden en ook een
aantrekkelijke werkgever te zijn voor toekomstige collega's.

We hebben de toetreding tot SCOPE (netwerk Samen Opleiden met Viaa) onderzocht
om wellicht in 2021 deel uit te gaan maken van dit netwerk. De samenwerking met
studenten bevordert de lerende cultuur door samen leren en het doen van onderzoek.
Dit kan ook bijdragen aan de instroom van nieuwe medewerkers in de toekomst.

Er wordt strakker gestuurd op (langdurig) ziekteverzuim om dit door middel van goede
begeleiding terug te brengen. We hebben goed zicht op het (natuurlijk) verloop, zodat
we tijdig in kunnen spelen op de behoefte aan gekwalificeerd personeel. Door het
Nationaal Programma Onderwijs zal die (nog) groter zijn.

Uitkeringen na ontslag

Door middel van adequate sturing en de gesprekkencyclus wordt er gestuurd op een
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goed personeelsbeleid. Door de nieuwe wetgeving welke vanaf 2021 ingaat worden de
risico’s groter. Stichting De Akker stuurt er op de processen zo in te richten dat de
maximale tegemoetkoming bij uitkering wordt verkregen en daarmee aan te tonen dat
vereiste stappen en gesprekken gedaan danwel gevoerd zijn. Voor 2019-2020 waren de
kosten voor uitkeringen na ontslag € 2.694,24 voor de Looschool (bron: DUO).

Door middel van adequate sturing en de gesprekkencyclus wordt er gestuurd op een
goed personeelsbeleid.

Aanpak werkdruk

In 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot werkdrukverlaging. Deze
middelen worden per schooljaar beschikbaar gesteld naar rato van het leerlingenaantal
op teldatum behorend bij het betreffende schooljaar. In de aanloop naar de besteding
van deze middelen is een procedure opgesteld om te komen tot een besteding van
deze middelen passend bij de school. Deze procedure voorzag in een inventarisatie van
wensen zo die leefden binnen de teams van de scholen op basis waarvan de
directeuren een plan van aanpak en bestedingsplan hebben opgesteld dat vervolgens
aan de medezeggenschapsraden van de scholen is aangeboden. Tussentijds heeft
binnen het directieberaad van De Akker informatie-uitwisseling plaats gevonden. In alle
gevallen heeft de personeelsgeleding van de betreffende medezeggenschapsraad
instemming verleend op het plan van aanpak en bestedingsplan. In 2020 is € 227.604 
ontvangen aan werkdrukmiddelen.

Strategisch personeelsbeleid

In het schooljaar 2019/2020 is er binnen De Akker een projectgroep HR opgericht in
samenwerking met een externe HR adviseur. Doel was om te komen tot een HR
projectplan met daarin opgenomen het te ontwikkelen duurzame personeelsbeleid. In
september 2020 is de projectgroep van start gegaan met de uitvoering van dit HR
projectplan. De verwachting is dat dit project eind juni 2021 wordt afgerond. In de
projectgroep neemt een OOP-er een directeur en twee leerkrachten/GMR leden deel.
Het beleid wordt in samenspraak met de projectgroep ontwikkeld en vervolgens eerst
in het directeuren overleg besproken om vervolgens voor instemming naar de GMR te
gaan. Tenslotte stelt de bestuurder het beleid vast. Het vastgestelde beleid zal
periodiek worden geëvalueerd.

In het schooljaar 2020/2021 is onder andere het werving & selectie beleid,
opleidingsbeleid en mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Aangezien het leerlingaantal de
komende jaren een lichte stijging laat zien en er geen grote problemen verwacht
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worden met de invulling van vacatures, is de verwachting dat het ontwikkelde
personeelsbeleid ook in de toekomst ondersteunend zal zijn aan de ontwikkelingen van
de organisatie.

In 2021 zal er, in overleg met de Raad van Toezicht, aandacht worden besteed aan het
kwantitatieve deel van de strategische personeelsplanning. Daarna zal worden
besloten of De Akker aan de slag gaat met het kwalitatieve deel, de zogenaamde
potentieel scans.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen & resultaten

Doel/thema Status Toelichting

Voor alle scholen een
energiescan uitvoeren

Doel is
gehaald

Elke school voorzien van een
energielabel

Doel is
gehaald

Per schoolgebouw is inzichtelijk gemaakt welke
maatregelen noodzakelijk zijn voor energielabel
verbetering en welke investering hier bij hoort.

MOP herzien en financiële
meerjarenplanning hierop
aanpassen

Doel is
gehaald

In verband met koersplan, nieuwbouw, verbouw
en duurzaamheidsinvesteringen is de MOP hierop
aangepast en de financiële planning en
meerjarenbegroting hierop herzien.

Toekomstige ontwikkelingen

Hierover worden in 2021 verdere uitgangspunten geformuleerd. De basis voor deze
uitgangspunten is de notitie 'Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed | VNG'.

Door onze adviseur huisvesting zijn de MOP en de voorziening gebouwenonderhoud
volledig herzien en afgestemd op de actuele en toekomstige situatie. In de
meerjarenbegroting zijn de bedragen voor dotatie en onttrekking
onderhoudsvoorziening bijgewerkt. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van
nieuwbouw, verbouw en duurzaamheidsinvestering zal deze de komende jaren op
detailniveau herzien worden.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Alle eerder beschreven toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Huisvesting en
facilitaire zaken staan in het kader van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
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2.4 Financieel beleid

Doelen & resultaten

Doel/thema Status Toelichting

Opstellen personeelsbeleid
\'boeien en binden\'.

Proces
loopt nog

In de begroting is een bedrag van € 20.000
opgenomen t.b.v. de realisatie van het HR-
projectplan. Deze kosten worden gezien als een
investering en worden voldaan vanuit de eigen
(private) reserve van de stichting, het resultaat is
daarom negatief.

Herplaatsing en uitstroom
boventallig personeel.

Proces
loopt nog

M.b.t. de meerjarenbegroting geldt dat vanaf 2021
sprake is van een tekort. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door een bovenschoolse aanstelling,
boventalligheid op een van de scholen en interim
management. Het voornemen is betrokken
medewerker in aanstaande vacatureruimte aan te
stellen, waarmee de personele lasten niet langer
t.l.v. het bestuurskantoor komen. Voor de
directiefunctie is m.i.v. 2021 structurele invullingen
gevonden binnen de formatie van De Akker. Het
andere boventallige personeel zal in de loop van
2021 uitstromen.

Verhouding
personeel/materieel
85%/15%.

Doel is
gehaald

Voor een gezonde bedrijfsvoering dient de
verhouding personeel/ materieel 85%/15% te zijn.
Een verhouding (richting) 82%/18% is echter te
verkiezen. De toekenning van de middelen t.b.v.
verlaging van de werkdruk zorgen er echter voor dat
het aandeel personeel t.o.v. de begroting 2019 is
gestegen.

Hoogbegaafdheidsbeleid Proces
loopt nog

Binnen de begroting is ruimte gemaakt om een
bovenschoolse HB-specialist te benoemen die beleid
op het gebied van hoogbegaafdheid uitwerkt en
invulling geeft voor alle scholen. Hierbij wordt er
gewerkt met een plusgroep op Akkerniveau.

Praktijkklas Doel is
gehaald

Net als de plusgroep is er ook een praktijkklas
waaraan leerlingen van alle scholen van De Akker
deel kunnen nemen.

Taalklas Doel is
gehaald

In samenwerking met andere besturen en de
gemeente is er een taalklas georganiseerd voor
leerlingen (met een immigratieachtergrond) met een
taalachterstand.

Opstellen meerjarenbegroting

Er wordt verder gewerkt aan de invulling van het personeelsbeleid 'boeien en binden'.
Verder hebben we ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk middelen ten goede komen aan
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het primaire proces. De bovenschoolse staf is verhoudingsgewijs licht ingericht en de
bovenschoolse benoemingen die er zijn dragen direct bij aan het onderwijs. Er is nog
wel sprake van boventalligheid waardoor de begroting voor 2021 negatief uitvalt. Die
kunnen we meerjarig oplossen door herplaatsing en natuurlijke uitstroom.

Financieel gezien het beleidsgebied gebouw en beheer de grootste invloed op de
begroting. De algemene reserve zal voor een belangrijk deel gebruikt worden voor
investeringen in gebouwen. Daarbij staat duurzaamheid en een prettige leer- en
werkomgeving centraal. Op termijn zullen de investeringen in duurzaamheid een
exploitatievoordeel opleveren die ten goed kan komen aan het primaire proces.

Toekomstige ontwikkelingen

Omdat er een maximum is ten aanzien van de algemene reserve (signaleringswaarde)
wordt hier bewuster op gestuurd.

Vanuit ons koersplan zijn investeringen in duurzaamheid van gebouwen een voor
de hand liggende besteding van onze reserve. In ons koersplan hebben we hier al
voor gekozen, vanuit het oogpunt van milieubewustzijn en een aangenaam
gebouwklimaat.

Een mooie bijkomstigheid is, dat deze investering in energiebesparing tegelijk
een (structurele) kostenbesparing in de exploitatie tot gevolg heeft. Er ontstaat meer
ruimte in de begroting om te besteden aan onderwijs.

Om deze investeringen voor al onze gebouwen aan te kunnen wenden, overwegen
we om over één algemene reserve op Akkerniveau te beschikken. Dat betekent dat er
niet meer (administratief) met schoolreserves wordt gewerkt. Op schoolniveau is er
dan geen sprake van een reserve, daar is de begroting leidend en sturen we op
het  begrotingsresultaat.

Wanneer er goede ideeën zijn die om een extra budget vragen, dan kunnen we
dat  (planmatig) toekennen. Het valt te overwegen om jaarlijks te sturen op een
positief exploitatieresultaat, om dit budget beschikbaar te maken. Een soort
ondernemersbudget wat aangevraagd kan worden. Hierdoor kunnen we ook de reserve
in balans houden, omdat er een keuze is om te sparen of te besteden.

Inmiddels is de verwachting dat het Nationaal Programma Onderwijs de nodige invloed
kan hebben op het financiële en personeelsbeleid. Voor de inzet van extra personeel
kan rekening gehouden worden met de natuurlijke uitstroom, wat kansen biedt om
alvast nieuwe medewerkers aan ons te binden. Ook kan het een extra impuls geven
aan (kennis)ontwikkeling van medewerkers.
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Treasury

De organisatie zal per eerste van de maand een bedrag ter hoogte van minimaal 30%
van de maandelijkse rijksbijdrage op haar rekening-courant beschikbaar hebben.
Daarnaast zal de organisatie 100% van de maandelijkse rijksbijdrage als vrij
opneembaar tegoed op een spaarrekening beschikbaar hebben.

Voor het bepalen van de verwachte omvang van de liquide middelen wordt een
liquiditeitsprognose voor vijf jaar opgesteld. Op basis van deze prognose en het
gestelde bij punt 1 kan de omvang van de tijdelijk overtollige liquide middelen worden
bepaald. Deze liquide middelen worden risicomijdend belegd.

De organisatie heeft niet als doel langlopend vreemd vermogen aan te trekken.

De risico’s die zijn verbonden aan de financiële posities zijn het debiteurenrisico, het
renterisico en het interne liquiditeitsrisico. De kosten aan de financiële posities zijn de
kosten die de financiële instellingen in rekening brengen.

Klik hier voor het Treausurystatuut.

Coronacrisis

In verband met de coronacrisis zijn de uitgaven in verband met hygiëne hoger geweest
dan gebruikelijk.

De nodige subsidies zijn aangevraagd en worden benut voor extra inzet van personeel
en digitale middelen voor de leerlingen. Daarmee worden zogenaamde
'leerachterstanden' beperkt gehouden. Dit zal in 2021 met het Nationaal Programma
Onderwijs een nog omvangrijkere invulling krijgen.

De coronacrisis heeft niet geleid tot het voorzichter begroten in de meerjarenbegroting
vanaf 2021. Er blijft gewoon gewerkt worden aan de invulling van het koersplan en
vooralsnog is het niet de verwachting dat dit ernstige vertraging oploopt.

Allocatie van middelen

De middelen zijn in 2020 conform de volgende wijze gealloceerd:

De reguliere bekostiging voor de scholen gaat een-op-een naar de betreffende
school. Hiervan wordt 80% besteed aan personele kosten en 20% aan materiële
kosten. We houden hierbij exact de onderverdeling aan zoals OCW hanteert bij
de bekostiging.

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hier-het-treausurystatuut-20160829Treasurystatuut-definitief.pdf
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P&A-budget (Personeel en Arbeidsmarktbeleid) 32,6% afdracht aan
bovenschools. Dit  zijn deels baten voor het bovenschools bestuurskantoor en 
voor  bovenschoolse projecten.
Prestatiebox 21,5% afdracht aan bovenschools.
Subsidies (overheid, OCW) en zorgarrangementen (SWV)  gaan  naar  de  doelen
waarvoor dit is aangevraagd.

De besluitvorming over de verdeling heeft plaats gevonden binnen het bestuur tegelijk
met de goedkeuring van de begroting 2019.

2.5 Risico’s en risicobeheersing

Interne risicosystemen

Op bestuurs- en toezichtsniveau wordt gewerkt met een managementrapportage met
kengetallen m.b.t. onderwijs, personeel en financiën. In nauw contact met het
administratiekantoor (Concent) worden financiële en personele (markt)ontwikkelingen
gevolgd. De meerjarenbegroting is hierbij een belangrijke leidraad. Binnen het
directieberaad en IB-netwerk worden onderwijskundige resultaten gemonitord en
gebruikt om planmatig het onderwijsaanbod af te stemmen. Om meer inzicht te krijgen
in onze prestaties worden kwaliteitskaarten en tevredenheidsonderzoeken uitgezet.

In verband met de AVG is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en een
handboek-beleidsplan informatiebeveiliging en privacy opgesteld. Aan het begin van
2021 worden alle medewerkers nader over de inhoud en de praktische betekenis
daarvan geïnformeerd.

Het kwaliteitsbeleid is in ontwikkeling, de samenhang op bestuursniveau kan
duidelijker. Hiertoe wordt een van directieleden belast met het beleidsgebied kwaliteit.
Er is een kwaliteitszorgkalender ingericht waarover afspraken gemaakt worden die voor
alle scholen van toepassing zijn.

Een extern hr-bureau heeft de opdracht gekregen om het personeelsbeleid van De
Akker te ontwikkelen. Het strategisch beleidsplan maakt daar deel van uit.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Eén van de grootste risico’s van dit moment is de krappe arbeidsmarkt. Bij aanvang
van het schooljaar 2019-2020 waren alle groepen bemenst. De invulling van langdurige
vacatures door zwangerschap en/of ziekte verliep nadien zeer problematisch. De
invulling van kortdurende vacatures of vervangingen was in enkele gevallen zelfs niet
mogelijk. Naast dat er een (te) groot beroep wordt gedaan op andere werknemers om
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in dergelijke situaties een bijdrage te leveren staat ook de kwaliteit van het onderwijs
onder druk doordat de continuïteit in het groeps- en onderwijsproces ernstig onder druk
komt te staan. Deze krapte was ten tijde van de maatregelen i.v.m. Corona alleen maar
groter.

Om zoveel mogelijk potentiële werknemers aan ons te binden voert De Akker sinds
2018 een ruimer personeelsaannamebeleid waarbij op voorhand medewerkers worden
geworven en/of aangesteld om formatieve problemen in de toekomst te kunnen
oplossen. 

De resultaten van zowel de tussentoetsen als de eindtoets laten op diverse scholen
lieten in 2017 een dalende trend zien. In het strategisch beleid van De Stichting is
daarom de verhoging van de tussen- en eindresultaten als doelstelling voor de korte
termijn opgenomen. Daarnaast vormen de tussen- en eindresultaten een van de vaste
onderdelen van de schoolbezoeken die het college van bestuur twee maal per jaar op
iedere school aflegt. Ook vormen de tussen- en eindresultaten een vast onderdeel van
de agenda van het directieberaad en de werkgroep Interne begeleiders van De Akker.
Doel van deze agendering is, naast informeren, het bundelen van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid en expertise met als doel de resultaten te verhogen.

De aandacht voor tussen- en eindopbrengsten, die in 2018 is ingezet en in 2019 werd
gecontinueerd, lijkt ertoe te leiden dat de dalende tendens tot een einde is gekomen.

De overname en instandhouding van basisschool Het Noordermerk op Noordeinde in
2017 is door het geringe leerlingenaantal wel een risico. Het besluit tot instandhouding
van deze onderwijslocatie is vooral ideëel gemotiveerd: vanuit de visie op thuisnabij
onderwijs in de lokale omgeving heeft De Akker besloten de onderwijslocatie in stand
te houden. Om de risico’s te beperken is een financiële bijdrage van de gemeente
Oldebroek aangevraagd en verkregen en zijn in overleg met ouders en bewoners
werkgroepen ingericht die een (fysieke) bijdrage leveren aan onderhoud en exploitatie.

Inmiddels is duidelijk dat de school in een behoefte voorziet. Bij aanvang bezochten 25
leerlingen de school, inmiddels is het aantal gestegen tot 40 aan het einde van het
verslagjaar.

Hoewel de onderwijslocatie formeel een dislocatie van CNS De Regenboog is, wordt de
administratie zo ingericht dat inkomsten en uitgaven betreffende Het Noordermerk
herleidbaar zijn. Jaarlijks worden kwalitatieve en financiële ontwikkelingen en
resultaten betreffende Het Noordermerk besproken en geëvalueerd. 
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Hoewel De Akker vanuit de overweging om in de huidige krappe arbeidsmarkt
potentiële werknemers aan zich te binden een ruimer aanstellingsbeleid voert, gebeurt
dat wel met de nodige terughoudendheid om te voorkomen dat personele
verplichtingen worden aangegaan die op termijn niet kunnen worden gehonoreerd. Dit
beleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat er geen personele verplichtingen zijn
aangegaan die niet konden worden nagekomen. RDDF-plaatsingen zijn dan ook niet
aan de orde.

De standaardrisico's op het gebied van personeel, zoals hoog ziekteverzuim, eventuele
uitkeringslasten e.d. worden afgedekt door goede zorg en goede dossiervorming.



30

3. Verantwoording financiën

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

Vorig
jaar (T-1)

Verslagjaar
(T)

Prognose
T+1

Prognose
T+2

Prognose
T+3

Aantal
leerlingen

958,00 961,00 978,00 983,00 991,00

De ontwikkeling van het aantal leerlingen laat een stabiel beeld zien, met lichte groei.
Dit wordt enigszins beïnvloed door nieuwbouw en verhuizing van gezinnen van de stad
(o.a. Zwolle) naar omliggende streken. Als organisatie spelen we hier enerzijds op in
door ons te richten op kwalitatief goed onderwijs, passend bij deze tijd en
aantrekkelijke schoolgebouwen. Hierdoor kunnen we onze leerlingpopulatie minimaal
behouden. Anderzijds richten we ons erop om een aantrekkelijke werkgever te zijn, die
studenten en startende leerkrachten opleidt tot vakbekwame leerkrachten, waardoor
we ook voldoende personeel hebben om het onderwijs te verzorgen.

FTE

Vorig
jaar
(T-1)

Verslagjaar
(T)

Prognose
T+1

Prognose
T+2

Prognose
T+3

Bestuur /
management

6,70 6,70 7,20 7,20 7,20

Onderwijzend
personeel

52,40 50,60 48,00 46,90 46,20

Ondersteunend
personeel

16,60 14,90 14,60 14,40 14,40

In 2020 en begin 2021 was er nog sprake van boventalligheid. Door aandacht voor
natuurlijke uitstroom en (langdurig) ziekteverzuim is de verwachting dat dit per tweede
helft 2021 is opgelost. Tegelijkertijd is onze verwachting dat we extra personeel nodig
hebben voor het NPO. Hier spelen we op in door de capaciteitsbehoefte tijdig in beeld
te brengen en daarbij de natuurlijke uitstroom in de komende jaren. Op dit moment ziet
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het ernaar uit dat we goed in deze capaciteitsbehoefte kunnen voorzien. Dit bereiken
we onder andere door meer aandacht voor het samen (met Pabo's) opleiden van
studenten en door functiedifferentiatie (inzet van onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuners).

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Kengetal
Vorige jaar
(T-1)

Begroting
verslagjaar
(T)

Realisatie
verslagjaar
(T) T+1 T+2 T+3

Verschil
verslagjaar
t.o.v.
begroting

Verschil
verslagjaar
t.o.v. vorig
jaar

BATEN

Rijksbijdragen 6.082.374,00 6.115.874,00 6.317.176,00 6.329.273,00 6.352.046,00 6.338.538,00 201.302,00 234.802,00

Overige
overheidsbijdragen
en subsidies

35.686,00 31.085,00 35.268,00 11.242,00 6.558,00 0,00 4.183,00 -418,00

Baten werk in
opdracht van
derden

Overige baten 201.633,00 168.248,00 177.806,00 151.704,00 96.850,00 96.850,00 9.558,00 -23.827,00

TOTAAL BATEN 6.319.693,00 6.315.207,00 6.530.250,00 6.492.219,00 6.455.454,00 6.435.388,00 215.043,00 210.557,00

LASTEN

Personeelslasten 5.472.590,00 5.499.242,00 5.929.632,00 5.414.238,00 5.250.028,00 5.311.550,00 -430.390,00 -457.042,00

Afschrijvingen 178.415,00 181.785,00 183.183,00 193.537,00 185.906,00 157.569,00 -1.398,00 -4.768,00

Huisvestingslasten 339.084,00 313.593,00 344.116,00 390.721,00 390.721,00 390.721,00 -30.523,00 -5.032,00

Overige lasten 539.628,00 529.529,00 538.042,00 576.403,00 538.867,00 538.867,00 -8.513,00 1.586,00

TOTAAL LASTEN 6.529.717,00 6.524.149,00 6.994.973,00 6.574.899,00 6.365.522,00 6.398.707,00 -470.824,00 -465.256,00

SALDO

Saldo baten en
lasten

-210.024,00 -208.942,00 -464.723,00 -82.680,00 89.931,00 36.681,00 -255.781,00 -254.699,00

Saldo financiële
baten en lasten

-2.534,00 -295,00 -2.300,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -2.005,00 234,00

Saldo
buitengewone
baten en lasten

TOTAAL
RESULTAAT

-212.558,00 -209.237,00 -467.023,00 -84.480,00 88.131,00 34.881,00 -257.786,00 -254.465,00

Het resultaat over 2020 is € 467.023 negatief, € 257.787 hoger dan begroot.
Het publieke resultaat wijkt € 265.601 negatief af, het private resultaat € 7.815
positief.
De baten zijn € 215.043 hoger en de lasten € 470.824 hoger dan begroot.

In het resultaat over 2020 zijn de eenmalige CAO-uitkeringen van februari opgenomen
ad. € 185.867 en de correctie van bijzondere en aanvullende bekostiging (€ 13.230).



32

Samen € 199.097 De bijbehorende baten zijn in het resultaat van 2019 opgenomen.

Het genormaliseerde resultaat over 2020 is € 267.926 negatief, € 58.689 hoger dan
begroot.

Vanwege het uitblijven van een CAO-akkoord is de begroting voor 2020 opgesteld op
basis van de 1e bekostigingsregeling 2019-2020 (+1%) en de oude CAO. Achteraf zijn
de begrote loonkosten omgezet naar de nieuwe CAO en is bekostiging zo aangepast
dat het begrote resultaat ongeveer gelijk bleef aan de oorspronkelijke begroting (2e
bekostigingsregeling 2019-2020 + 2%).

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW

De werkelijke rijksbijdragen betreffen de definitieve bekostiging over schooljaar
2019-2020 en de actuele bekostiging over schooljaar 2020-2021 (o.b.v. de 2e
bekostigingsregeling van 4 september).
De werkdrukmiddelen zijn verhoogd van € 220,08 naar respectievelijk € 229,21 en €
251,38 per leerling voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021.
De personele groeibekostiging bedraagt € 71.190 (€ 9.044 hoger dan begroot).
De materiële groeibekostiging is € 11.230 en was niet begroot.

3.1.2.1 Geoormerkte baten:

De subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is vrijgevallen o.b.v. de
besteding daarvan. Het resterende saldo moet voor 31 augustus 2021 besteed zijn.

3.1.2.2. Niet-geoormerkte baten:

De prestatiebox is verhoogd van € 192,47/ 196,47 naar respectievelijk € 199,94 en €
203,68 per leerling voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021.
De bekostiging voor onderwijsachterstanden is begroot o.b.v. de achterstandsscore
voor schooljaar 2019-2020. Per schooljaar 2020-2021 is deze gewijzigd.
Bekostiging asielzoekers/vreemdelingen is € 23.487 deze was niet begroot.
De correctie van de bijzondere en aanvullende bekostiging bedraagt € 13.230.
Deze is ingehouden op de definitieve bekostiging voor personeels- en
arbeidsmarktbeleid 2019-2020, maar wij hebben deze gecorrigeerd naar de overige
niet-geoormerkte baten (waar ook de bijzondere en aanvullende bekostiging in 2019 op
is verantwoord).

3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Deze zijn € 22.308 hoger dan begroot, hierin is de uitbetaling resultaat over 2019 ook
verwerkt.

3.2.1.1 Personeel

Er is € 4.183 meer ontvangen dan begroot.
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3.5.1 Verhuur onroerende zaken

Door Corona is er minder verhuur geweest en daardoor dus ook minder baten
ontvangen. De baten zijn € 12.262 lager dan begroot.

3.5.6.2.5 Overig

Er is € 35.906 meer ontvangen dan begroot hiervoor, voornamelijk betreft dat
Intervens en de Taalklas.
Dit jaar heeft er verrekening van de Taalklas plaats gevonden ad € 17.662 en € 17.681
dit was niet begroot.
De private baten zijn € 14.086 lager dan begroot, maar de lasten zijn ook lager,
vanwege corona.

Personele lasten

Onder de personele lasten zijn de loonkosten € 254.536 hoger dan begroot. Hierin zit
de eenmalige uitkering van februari ad € 185.867 die niet begroot was.
De personele inzet is gemiddeld 2,99 fte hoger geweest.
De loonkosten zijn begroot o.b.v. de oude CAO en met een werkgeverslast van
1,65. Achteraf zijn de begrote loonkosten omgezet naar de nieuwe CAO. In de nieuwe
CAO zijn een aantal looncomponenten opgenomen in het brutoloon, waardoor de
werkelijke werkgeverslasten over 2020 lager uitkomen op 1,623. In december is de
eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,7% in verband met de hogere
bekostiging over 2020 (ten opzichte van de aanname bij de CAO-onderhandelingen
voor 2020).

Overige personele lasten

Personeel niet in loondienst is € 116.155 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de
inzet van een interim-directeur, de taalklas en de inzet voor de subsidie inhaal corona
achterstanden.
Arbo is € 40.180 hoger dan begroot in verband met begeleiding van langdurig zieken.
In totaal is de overschrijding op overige personele lasten €174.663.

Huisvestingslasten

Zijn in totaal € 30.523 hoger dan begroot. Schoonmaak en heffingen laten een
overschrijding zien, deels samenhangend met maatregelen i.v.m. Corona.

Overige instellingslasten

Laten een overschrijding zien van € 8.514. Dit betreft voornamelijk leermiddelen (- €
15.000), overige, pr, administratie en diverse organisatiekosten (- € 10.000) en
inventaris (- € 2.900). 'Dit wordt voor een groot deel goed gemaakt door een meevaller
in de private lasten (€ 19.450).

Toekomstige ontwikkelingen
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Om (nog) meer grip te houden op de exploitatie hanteren we een strakkere
begrotingscyclus. Dat betekent dat we regelmatig de ontwikkeling van het resultaat
monitoren en bijsturen. Het formatieproces speelt daarin mede een belangrijke rol. De
boventalligheid is daardoor in de loop van 2021 opgelost en de formaties zijn passend
in de begroting.
De algemene reserve wordt voornamelijk aangewend voor investering in duurzaamheid
van gebouwen en onderwijskundige aanpassingen, passend binnen het koersplan. Om
rentelasten te beperken, worden deze investeringen zoveel mogelijk met eigen
middelen voldaan. Naast de maatschappelijke opdracht die hieraan ten grondslag ligt,
levert deze investering een besparing op aan de lastenkant.
In de toekomst willen we bewuster sturen op de omvang en de besteding van de
reserves, door planmatig te kiezen voor sparen of het vrijmaken van budget voor
projecten.

Balans in meerjarig perspectief

Realisatie
vorig jaar
(T-1)

Realisatie
verslagjaar
(T)

Begroting
T+1

Begroting
T+2

Begroting
T+3

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste
activa

Materiële vaste activa 1.468.837,00 1.439.987,00 1.588.950,00 1.419.044,00 1.277.475,00

Financiële vaste
activa

TOTAAL VASTE
ACTIVA

1.468.837,00 1.439.987,00 1.588.950,00 1.419.044,00 1.277.475,00

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen 741.562,00 598.174,00 598.174,00 598.174,00 598.174,00

Kortlopende effecten

Liquide middelen 1.748.008,00 1.349.230,00 1.027.259,00 1.446.668,00 1.692.842,00

TOTAAL VLOTTENDE
ACTIVA

2.489.570,00 1.947.404,00 1.625.433,00 2.044.842,00 2.291.016,00



35

Realisatie
vorig jaar
(T-1)

Realisatie
verslagjaar
(T)

Begroting
T+1

Begroting
T+2

Begroting
T+3

TOTAAL ACTIVA 3.958.407,00 3.387.391,00 3.214.383,00 3.463.886,00 3.568.491,00

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1.984.216,00 1.509.378,00 1.424.898,00 1.513.029,00 1.547.909,00

Bestemmingsreserves 199.483,00 207.299,00 207.299,00 207.299,00 207.299,00

Overige reserves en
fondsen

TOTAAL EIGEN
VERMOGEN

2.183.699,00 1.716.677,00 1.632.197,00 1.720.328,00 1.755.208,00

VOORZIENINGEN

Voorzieningen 858.075,00 969.974,00 881.447,00 1.042.818,00 1.112.542,00

LANGLOPENDE
SCHULDEN

Langlopende
schulden

KORTLOPENDE
SCHULDEN

Kortlopende schulden 916.632,00 700.740,00 700.740,00 700.740,00 700.740,00

TOTAAL PASSIVA 3.958.406,00 3.387.391,00 3.214.384,00 3.463.886,00 3.568.490,00

Materiële vaste activa
Zie jaarrekening pagina 56. De boekwaarde van de activa is gedaald met € 28.850 door
lagere investeringen dan afschrijvingen.
Investeringen in ICT waren begroot op € 35.500 en werkelijk € 110.136. Investeringen
in leermiddelen is conform begroting, investeringen in meubilair was begroot op €
62.500 maar er is € 6.735 werkelijk geïnvesteerd.
De afschrijvingen zijn € 1.398 lager dan begroot. Vanwege de lagere investeringen in
meubilair en het feit dat de investeringen in ICT vrij laat in het jaar hebben plaats
gevonden.

Vorderingen
1.5.6 Overige overheden

Het saldo is per 31-12-2020 toegenomen met € 37.245 ten opzichte van 31-12-2019.
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Er staat nog een vordering naar de gemeente open ten behoeve van de lasten van
huisvesting, voor met name De Koldewijn Schoele,  de Regenboog, Deze moeten nog
ontvangen worden.
1.5.7.1 Personeel

Bestaat uit vordering van het vervangingsfonds € 14.354, vordering inzake
transitievergoeding vanwege ziekte die terugontvangen wordt € 52.229, vordering op
salaris € 3.011, Amplooi € 4.925, vrijwilligersvergoeding € 900, Teveel ontvangen
vergoeding voor hoortoestel € 993 en een cursus dat niet door ging € 204. Deze
vordering loopt af in 2021.

Omschrijving boeking                                            Bedrag +/-
404006 transitievergoeding                                     54.318,81
Vrijw. Vergoeding januari t/m juni 2021                        900,00
AMPLOOI BV                                                            3.018,95
AM Plooi: Amplooi programma jan t/m mrt 2021       1.905,75
133000 Presentatieboeking 133000 2020                 3.011,19
404001 hoortoestel                                                       922,50
404008 Talentenlab, cursus gaat niet door                   204,00
404006 Teveel opgenomen transitievergoeding      - 2.089,48
Totaal                                                                        62.261,72

1.5.7.2 Huisvesting

Een factuur van WekaData ad € 103. Deze is per abuis dubbel betaald. Het bedrag
wordt in 2021 terugontvangen.

1.5.7.9 Overig

Het saldo per 31-12-2020 is afgenomen met € 220.476 en betrof een vordering op De
Brug inzake onderstroom/grensverkeer 2018/2019.
De vordering bestaat nu uit Taalklas € 17.662, vordering op De Brug € 35.537, Telfort €
47 en Prowise € 140,61 en Taalklas € 17.681.
Alleen de vordering op De Brug loopt niet af.

Overlopende activa
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten

Betreft kosten die betrekking hebben op 2021. Dit betreft voornamelijk licentiekosten.

Liquiditeit
Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2020 gedaald met € 398.778 ten
opzichte van 2019 (zie kasstroomoverzicht pagina 55 jaarrekening). Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door het negatieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering. De
afschrijvingen en mutaties aan de voorzieningen zijn echter hoger dan de
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investeringen, hierdoor steeg de liquide middelen.

Eigen vermogen
Zie jaarrekening pagina 57.
Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat van 2020. Daarnaast heeft een
verschuiving plaatsgevonden van de reserve 1e waardering naar de algemene reserve
(ter grootte van de afschrijvingen van de activa uit de 0-meting). De
bestemmingsreserve schoolfonds is gestegen met € 6.529 en TSO met € 1.286.
(schoolfonds Timotheusschool negatief).

Voorzieningen
De stand van de voorziening onderhoud is gestegen met € 116.260  door lagere
onttrekkingen dan de dotatie. Afwijkingen ten opzichte van de begroting waren bij de
Koldewijn, Nassauschool en de Regenboog, hier waren wel onttrekkingen begroot maar
geen besteding gedaan.
In 2020 is € 5.552 onttrokken aan de voorziening jubilea.
Op basis van het personeelsbestand per 31-12-2020 is de benodigde voorziening
opnieuw berekend, wat resulteert in een dotatie van € 1.191 . De mutatie wordt ook
beïnvloedt door de nieuwe CAO en de gewijzigde pensioenleeftijd.
Er is geen voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken
vastgelegd met individuele medewerkers m.b.t. het sparen van duurzame
inzetbaarheid.

Kortlopende schulden
2.4.9.8 Overig

Vorig jaar was er een schuld vanwege kassiersfunctie aan Florion en Catent, voor
grensverkeer 2018/2019 en onderinstroom 2018/2019.
Nu alleen accountantskosten ad € 8.182.
Verschil met de jaarrekening komt door afronding.

Overlopende passiva
2.4.10.2 vooruitontvangen gelden

In 2019 betrof dit vooruitontvangen gelden van FDS tot en met juli 2020.
2.4.10.4 vooruitontvangen subsidies OCW

Dit betreft de subsidie IOP die nog besteedt gaat worden in 2021.
Er zijn 2 subsidies toegekend € 52.200 en € 56.700, samen € 108.900. Hiervan is €
12.143 vrijgevallen in de baten ter hoogte van de lasten die besteed zijn. Op balans is €
96.757 opgenomen.

Toelichting investeringen en onttrekkingen gebouwenonderhoud

(Afbeelding zie link hieronder naar de jaarrekening. De jaarrekening zelf is apart
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toegevoegd, deze link is gebruikt voor een tweetal afbeeldingen.)

De geplande investering in 2021 betreft; € 342.500 waarvan € 47.500 in
onderwijsleerpakket, € 150.000 voor duurzaamheidsinvestering in gebouwen bij de
Koldewijn, € 10.000 bij de Looschool, € 135.000 voor meubilair (68K Koldewijn, 42K
Timotheus, 10K Looschool, 10K Nassauschool en 5K voor de schaapskooi.
De geplande onttrekking aan de voorziening zal in 2021 € 295.312 zijn, het grootste
deel hiervan € 202.000 is voor de Koldewijn en € 73.470 voor de Regenboog. Dit is
conform de meerjaren onderhouds plan.
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3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal

Realisatie
vorige
jaar (T-1)

Realisatie
Verslagjaar
(T)

Begroting
T+1

Begroting
T+2

Begroting
T+3 Signaleringswaarde

Solvabiliteit 2 0,77 0,79 0,78 0,80 0,80 Ondergrens: <0,30

Weerstandsvermogen 0,35 0,26 0,25 0,27 0,27 Ondergrens: < 0,05

Liquiditeit 2,70 2,80 2,30 2,90 3,30 Ondergrens: <0,75

Rentabiliteit 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 Afhankelijk van de
financiële positie

Reservespositie
(o.b.v.
signaleringswaarde
OCW)

138.653,00 -319.363,00 -517.777,00 -287.151,00 -138.854,00 Bovengrens: >0

Toelichting op de financiële positie

Op niveau

Kengetallen (incl. netto werkkapitaal, huisvestingsratio en weerstandsvermogen PO)

(Afbeelding zie link hieronder naar de jaarrekening. De jaarrekening zelf is apart

toegevoegd, deze link is gebruikt voor een tweetal afbeeldingen.)

De financiële positie van de Akker is gezond. De meeste kengetallen ten opzichte van
2019 wel afgenomen maar vallen op de rentabiliteit na nog wel binnen de grenzen van
de signaleringswaarde. De prognose laat een stijging zien door een positiever resultaat
in de meerjarenbegroting.

De Akker zit ook ca. € 300.000 onder de signaleringswaarde voor bovenmatig publiek
eigen vermogen van OCW en ca. € 480.000 onder de berekening van PO/VO.

Zie ook de toelichting bij toekomstige ontwikkelingen. Hierover zijn gesprekken
gevoerd met raad van toezicht, gmr en directieberaad. Daarnaast is de gmr vroegtijdig
gevraagd om advies over de meerjarenbegroting en is de begroting en wordt de
jaarrekening ter accordering voorgelegd aan de raad van toezicht. Het gesprek is
gevoerde over de hoogte van de reserve in relatie tot de signaleringswaarde, de
bestemming van de reserve, de investeringen in duurzaamheid van gebouwen, de
begrotingscyclus en de monitoring daarvan en de planmatige/projectmatige opbouw en
besteding van reserves.

Klik hier voor de jaarrekening.

https://www.bestuursverslagpo.nl/wp-content/uploads/reportUploads/6254/upload-hieronder-de-jaarrekening-meerjarenbalans en kengetallen.pdf

