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Voorwoord 

Jaarlijks verschijnt in het voorjaar een jaarverslag van het kalenderjaar daarvoor, bestaande uit een 
bestuursverslag (de tekst) en de jaarrekening (de cijfers). In tegenstelling tot hetgeen wordt gedacht is het 
bestuursverslag niet een document dat enkel rapporteert over de afgelopen periode, maar dat middenin de 
bedrijfsvoering staat. Het heeft nl. de volgende functies: 
 
1 Verantwoordingsdocument 

- verticale en horizontale verantwoording 

- uitvoering bekostigingsbeleid 

- rechtmatigheid besteding 
2 Informatiedocument 

- intern 

- extern 

- benchmarking 
3 Beleidsdocument 

- wat gaan we anders doen / bijstellen? 

- bekostigingsbeleid en allocatie 
 
Het verslag start met de zakelijke gegevens in hoofdstuk 1. Het strategisch beleid wordt geëvalueerd in hoofdstuk 
2. Vervolgens in hoofdstuk 3 de communicatie en samenwerking. Hoofdstuk 4 handelt over de verantwoording 
van het gevoerde beleid. In hoofdstuk 5 wordt de toekomstparagraaf beschreven door het college van bestuur. 
Het verslag van de raad van toezicht bevindt zich in hoofdstuk 6. En de GMR is akkoord gegaan met de integrale 
opname van zijn jaarverslag in hoofdstuk 7.  
 
Ons motto was, is en blijft: samen werken aan eigen wijsheid!  
 
Zevenaar, april 2021 
 
P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler    J.P.J. (Jos) Boonman 
voorzitter college van bestuur   lid college van bestuur  
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1 ORGANISATIE 

1.1 Samenwerkingsbestuur LiemersNovum  

LiemersNovum is een stichting voor openbaar, katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen-
bijzonder onderwijs en ontstaan uit de besturenfusie van Stichting Primair Onderwijs De Liemers en Stichting 
Proles. De stichting is opgericht op 1 augustus 2018. Tot 1 augustus 2018 vormde Stichting ABOL een personele 
unie met Stichting Proles. Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 bestond deze personele unie met 
LiemersNovum. Per 1 januari 2019 zijn Stichting ABOL en Stichting Katholiek Basisonderwijs Babberich toegetreden 
tot LiemersNovum.  
De 26 scholen/locaties zijn gelegen in de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar. Een over-
zicht van de scholen is opgenomen in bijlage 8.1. 
 

N
A

W
 

• Naam: Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum 
• Adres: Voltastraat 21, 6902 PT Zevenaar 
• Telefoonnummer: 0316 – 226514 
• E-mail: info@liemersnovum.nl 
• Website: www.liemersnovum.nl 
• Bestuursnummer: 77235 

• KvK-nummer: 41046206 
 

1.2 Organigram  

 



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 11

1.3 Bestuur en intern toezicht   

Het bevoegd gezag van LiemersNovum bestaat uit een tweehoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. 
Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet. Het toezicht is belegd bij de raad van toezicht. 
In het verslagjaar 2020 vonden er enkele wijzigingen in de samenstelling van het college van bestuur plaats. 
Vooruitlopend op het vertrek van Toon Geluk per 1 september 2020 is Jos Boonman per 1 augustus 2020 tot  
bestuurder benoemd. Een specificatie van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is opgenomen in 
het bestuurs- en directiereglement. De scheiding van functies is uitgewerkt middels het two-tier model. De raad 
van toezicht maakt zijn eigen jaarverslag – zie hoofdstuk 6.  
 

1.3.1 Handboek Code Goed bestuur   

De raad van toezicht heeft de code “Goed bestuur in het Primair Onderwijs” van de PO-Raad integraal 
overgenomen. Deze code is vertaald in een aantal documenten (bestuursreglement, managementstatuut, 
reglement auditcommissie, reglement remuneratiecommissie etc.) die zijn samengebundeld in het Handboek 
Code Goed Bestuur. De raad van toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 
(VTOI).  

1.4 Bestuursbureau  

Het bestuursbureau wordt gevormd door de bestuurders, secretariaat/BMO en stafmedewerkers. De 
personeels- en salarisadministratie en financiële administratie is uitbesteed aan administratiekantoor Cabo, 
gevestigd te Doetinchem. De stafmedewerker huisvesting wordt extern ingehuurd (*).  
 

BEZETTING BESTUURSBUREAU  WTF NAAM 
voorzitter college van bestuur 1,0 De heer P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler MES 

lid college van bestuur  1,0 De heer J. (Jos) Boonman 

controller 0,2 De heer B. (Bram) Ruesink  

stafmedewerker personeel 1,0 Mevrouw drs. O.H.M. (Olga) Weenink 

stafmedewerker onderwijs 0,7 Mevrouw L. (Lottie) Gerritsen 

stafmedewerker financiën 1,0 De heer D. (Dick) Stam 

stafmedewerker huisvesting*  0,6 De heer A. (Ad) de Bruin 

multimediacoach  0,4 Mevrouw M. (Manouk) van ’t Wel  

Innovatie ict’er  0,4 De heer J. Aaldering 

bestuurs- en managementondersteuning 0,6 Mevrouw H. (Hanneke) Wiegerinck 

secretaresse bestuursbureau 0,7 Mevrouw E. (Erica) van Son 

senior administratief medewerker 0,2 Mevrouw C. (Cathy) Bouwens  

1.5 Technische dienst 

Binnen de technische dienst werken drie medewerkers (wtf 2,64) met als hoofdtaak het lopende technische 
onderhoud aan alle scholen (wtf 2,14) en ict-activiteiten (wtf 0,5). 

1.6 Directeurenoverleg  

De scholen worden geleid door integraal verantwoordelijke directeuren. De taken en bevoegdheden van de 
directeuren zijn vastgelegd in een managementstatuut.   
De directeuren vormen als directeurenoverleg een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur van de stichting. 
Het directeurenoverleg vergaderde in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 12 keer tezamen 
met de directeuren en medewerkers bestuursbureau. De geplande tweedaagse in het najaar vond helaas in 
verband met corona geen doorgang.  Op de agenda staan niet alleen actuele onderwijskundige en 
organisatorische zaken, maar ook beleidsontwikkelingen. Doordat de directeuren zitting hebben in de diverse 
werkgroepen verloopt terugkoppeling en overleg over de verschillende zaken soepel. Alle zaken die in dit 
jaarverslag aan de orde komen zijn ook met de directeuren besproken en van advies voorzien.  
In 2020 is veel aandacht besteed aan het nieuwe resultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs 
(referentieniveaus) en corona-gerelateerde onderwerpen. Dit naast de onderwerpen die gebruikelijk zijn in de 
jaarcyclus.  
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1.7 GMR 

Iedere school kent haar eigen medezeggenschapsraad. Overkoepelend is er de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de scholen: 50% ouders en 50% 
teamleden.  
De GMR toetst het stichtingsbeleid en geeft instemming dan wel advies op voorliggende beleidsnotities. De 
bestuurder is bij een aantal agendapunten van de vergaderingen aanwezig voor verdere toelichting. 
 
Het jaarverslag van de GMR is te lezen in hoofdstuk 7. 

1.8 Marktaandeel 

Binnen het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers wordt met onderstaande besturen en scholen 
intensief samengewerkt om vorm te geven aan passend onderwijs. Wegens krimp hebben diverse scholen binnen 
regio de Liemers de deuren moeten sluiten. Op basis van de bestuurlijke situatie per  1 januari 2020 en het aantal 
leerlingen per 1 oktober 2020 is de marktverdeling als volgt:  
 

BESTUREN  SCHOLEN  1-10-2020 

MEERPITTERS LOCATIES LLN  %SB 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum  
Scholen Duiven, Montferland, Westervoort en 
Zevenaar  

4.722 61,61% 

Stichting Innerwaard  Scholen Duiven en Westervoort 2.010 26,23% 

subtotaal   6.732 87,84% 

EENPITTERS     

Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden Overlaat, Tolkamer  270 3,39% 

Stichting SBO De Schilderspoort Schilderspoort, Zevenaar 238 2,99% 

Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer Albert Schweitzerschool, Didam  245 3,20% 

Rooms Katholieke Onderwijs Stichting Giesbeek-Lathum Paulusschool, Giesbeek 179 2,34% 

subtotaal   932 12,16% 

TOTAAL    7.664 100% 

1.9 Overzichtskaart Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers 
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2 STRATEGISCH BELEID  

2.1 Missie en visie 

De missiekern 
LiemersNovum is een toonaangevende scholengroep in regio de Liemers in Gelderland. Het belang van 
hoogwaardig 
onderwijs aan kinderen is voor ons leidend. De missie van LiemersNovum is: 
 

 
“Binnen LiemersNovum is een veelkleurig aanbod van scholen met professionele teams  

die nieuwsgierige kinderen en ouders betekenisvol onderwijs willen aanbieden  
om samen te werken aan de ontwikkeling van eigen wijsheid op alle niveaus”. 

 
 
Deze missie kan LiemersNovum uitsluitend realiseren door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. 
Dit passend onderwijs erkent dat kinderen verschillende leerstijlen hebben. Onze missie om de eigen wijsheid 
van elk kind vorm te geven kan uitsluitend slagen, wanneer er voldoende mogelijkheden zijn in het 
scholenaanbod van levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. LiemersNovum koestert deze 
verschillende stromingen en richt haar organisatie en processen zo in dat dit diverse aanbod zich blijft 
ontwikkelen en verdiepen. 
Onze stichting heeft een slogan. Deze luidt: Samen Werken aan Eigen Wijsheid . 
 
Wat zijn onze kernwaarden? 
Onze missie willen wij realiseren vanuit onze vier belangrijke kernwaarden. Deze vormen de basis voor ons 
bestaan, 
ons handelen en onze keuzes. Zij sturen onze strategie en de manier waarop wij ons werk doen. Onze 
kernwaarden zijn: 

Veelkleurig: Wij zijn veelkleurig! 
Professioneel: Wij zijn professioneel! 
Nieuwsgierig: Wij zijn nieuwsgierig! 
Betekenisvol: Wij zijn betekenisvol! 

 
Onze Ambities 
LiemersNovum heeft de ambitie om haar missie vanuit haar kernwaarden en haar visie van 'samen werken aan 
eigen 
wijsheid' daadwerkelijk te realiseren. 
 

persoonlijke betekenis als maatstaf 
eigen wijsheid verder ontwikkelen 
diversiteit en onderwijskwaliteit hand in hand 
lerende professionele cultuur als bindmiddel 
dynamisch en behoeftegestuurd onderwijs 
de kracht van de leergemeenschap 
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2.2 Strategische doelstellingen 

LiemersNovum heeft de bovengenoemde ambities vertaald naar strategische doelen voor de komende 4 jaar. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in drie domeinen; onderwijs, samenwerken en organisatie. 
 

 
De belangrijkste speerpunten zijn: 
1 De directeuren, het bestuur en het toezicht ontwikkelen een gemeenschappelijke taal zodat oordeelsvor-

ming en besluitvorming plaatsvindt zoals in de governancestructuur is beoogd. 
2 Wij ontwikkelen “collectieve wijsheid” op alle niveaus van samenwerking. 
3 Wij investeren tijd en geld in het professionele regionale en landelijke netwerk om onze maatschappelijke 

betekenis te vergroten. 
4 LiemersNovum ziet binnen bepaalde kaders ook voor kleine scholen bestaansrecht 
5 Wij leveren kwalitatief hoogwaardig onderwijs met opbrengsten die gelijk zijn aan of hoger liggen dan het 

landelijke gemiddelde van de eigen schoolgroep. 
6 Wij stellen het welbevinden van kinderen centraal door middel van een positief schoolklimaat. Kinderen 

voelen 
zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd. 

7 Wij streven naar een passende plek voor ieder kind waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden 
en talenten. 

8 Wij bieden passend onderwijs aan dat aansluit op de expertise van de verschillende scholen en waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van het professionele netwerk. 

9 LiemersNovum is trots op haar diversiteit en koestert verschillen op haar scholen, haar medewerkers en 
haar leerlingen. 

10 Medewerkers worden geboeid en verbonden met de organisatie. 
11 Wij streven naar een bindende professionele cultuur van leren, samenwerken, solidariteit, eigenaarschap 

en autonomie. 
12 LiemersNovum zet zich actief in voor de vitaliteit van haar medewerkers zodat medewerkers duurzaam 

inzetbaar blijven. 
13 LiemersNovum is een goede werkgever voor haar medewerkers. 
14 Nieuwe medewerkers worden proactief en met succes geworven. 
15 Elke school heeft een gezonde bedrijfsexploitatie en bedrijfsvoering. 
16 LiemersNovum wil haar scholen duurzaam renoveren en bouwen. 
17 LiemersNovum realiseert een optimale verdeling van financiën tussen bestuur en scholen 
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3.4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

LiemersNovum is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich bevindt en de 
noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de organisatie vorm te geven. 
De scholen onderhouden actief contacten met instellingen en verenigingen uit de lokale gemeenschap: o.a. 
de bibliotheek (op school), de lokale gemeenschappen, de peuterspeelzaal/ kinderopvang en overige orga-
nisaties/verenigingen.  
LiemersNovum investeert in het kader van MVO en duurzaamheid voortdurend in het menselijk kapitaal: 
medewerkers en kinderen, goed en gezond werkgeverschap, kwaliteit van onderwijs en de sociale en ethi-
sche aspecten van de organisatie.  
Op diverse scholen is er bovendien aandacht geweest voor de ecologische ontwikkeling: milieu, energiebe-
sparing, afvalverwerking en de omgevingsaspecten waarbij kinderen de wijk in zijn gegaan om afval te ver-
wijderen. Bij elke renovatie of verbouwing wordt kritisch gekeken of er energiebesparende maatregelen 
kunnen worden toegepast. Inmiddels worden er circa 15 locaties van LiemersNovum de komende jaren 
verduurzaamd.  

3 Communicatie en samenwerking  

3.1 Communicatie na de fusie   

In september 2019 is het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 ‘Samen werken aan eigen wijsheid’ definitief 
vastgesteld en breed gedeeld binnen alle geledingen van LiemersNovum. 

3.2 Jaarlijkse scholendag  

De jaarlijkse scholencontactdag die normaliter in november wordt georganiseerd en waarbij alle leden van 
de raad van toezicht en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een aantal scholen bezoeken en  daar-
bij spreken met  de teamleden, is door corona uiteraard niet doorgegaan. In november 2020 werd wel fysiek 
onderwijs geboden, zij het met de nodige aanpassingen en beperkingen. Het college van bestuurachtte het 
echter niet veilig genoeg om de scholendag door te laten gaan.  

3.3 Afhandeling van klachten 

De stichting maakt gebruik van een geactualiseerde en in overleg met de GMR vastgestelde klachtenrege-
ling. In 2020 is er geen klacht zoals bedoeld in de regeling aan de orde geweest.  

3.4 Verantwoording  

3.4.1 Interne verticale verantwoording 

Het College van bestuurlegt verantwoording af aan de RvT middels de periodieke managementrapportage, 
externe audits, aanwezigheid (jaarlijks) van de accountant en de interne controller tijdens een vergadering 
van de RvT, jaarverslag, jaarbegroting en meerjaren formatieplan (waaronder begrepen een risicoanalyse). 
De directies van de scholen leggen verantwoording af aan het College van bestuurmiddels jaarlijkse ontwik-
kelgesprekken, cijfers uit ParnasSys/Ultimview, jaarrekening en exploitatie via Datapas/Capisci, kwaliteits-
instrumenten en jaarverslag. 
Personeelsleden leggen verantwoording af middels hun vaardigheidsdossier, functioneringsgesprekken en 
uitslagen van het leerlingvolgsysteem. 
In het kader van "good governance" wordt soms bewust bovengenoemde structuur doorbroken. Tenminste 
eén maal per jaar bezoekt (een afvaardiging van) de RvT de GMR. Eenmaal per jaar bezoekt de RvT de 
scholen met een kijkwijzer.  

3.4.2 Externe verticale verantwoording 

De scholen leggen via jaarverslag, ouderklankbordgroep (op sommige scholen), ouderraad en medezeggen-
schapsraad verantwoording af van het gevoerde beleid, de kwaliteit en de behaalde resultaten. De scholen 
zijn vertegenwoordigd in lokale werkgroepen en netwerken waarbij er beïnvloeding is door de stakeholders. 
Het bestuur legt verantwoording af aan de omgeving door het formele jaarverslag. Het bestuur is vertegen-
woordigd in relevante netwerken, zoals de Veldadviesraad HAN Pabo, het bestuur van het samenwerkings-
verbanden Passend Onderwijs Op Maat, bestuur van SBO De Schilderspoort, Opleiden in School (zowel HAN 
Pabo als Iselinge). Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd aan partners in het onderwijs en andere 
belangenorganisaties. Daarnaast is er jaarlijks overleg met de inspectie over de stand van zaken op alle 
scholen. 
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4 Verantwoording beleid  

4.1 Onderwijs en kwaliteit  

Het bestuur van LiemersNovum heeft bij het ontstaan van de nieuwe organisatie in samenspraak en samenwerking 
met staf, directeurenoverleg en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een handboek onderwijs en kwali-
teit opgesteld waarin wordt geduid hoe het bestuur aankijkt tegen onderwijskwaliteit, de manier waarop het be-
stuur zicht heeft op onderwijskwaliteit en hoe het bestuur aan onderwijskwaliteit werkt. 
 
Aan het einde van elk schooljaar maakt het bestuur van LiemersNovum een document met de naam De staat van 
LiemersNovum. In dit document wordt uitvoerig verslag gedaan van de resultaten op het gebied van onderwijs, 
personeel en financiën. 
 
Kalenderjaar 2020 kenmerkt zich uiteraard door het gegeven dat wereldwijd te maken kregen met een pandemie, 
Covid-19, corona. Dientengevolge hebben we twee keer een lockdown gehad te weten van 16 maart 2020 tot en 
met 24 april en daarna van 15 december tot 5 februari 2021. Dat zijn twee keer zes weken scholensluiting en 
afstandsonderwijs. Desalniettemin hebben we er alles aan gedaan de ontwikkeling van onze leerlingen en onze 
organisatie niet te onderbreken.  

4.1.1 Basistoezicht inspectie 

Er heeft in 2020 op twee scholen een herstelonderzoek door de inspectie plaatsgevonden n.a.v. het kwaliteitson-
derzoek van een jaar daarvoor. Na onderzoek door de inspectie in 2019 was op zowel IKC Het Klokhuis als obs 
Wereldwijzer, beiden in Duiven, gebleken dat de kwaliteit tekort schoot. Op 1 december 2020   bezocht de inspec-
tie obs Wereldwijzer in Duiven en op 7 december IKC Het Klokhuis. Beide scholen kregen van de onderwijsinspectie 
een positieve beoordeling, een voldoende. Zicht op ontwikkeling is sterk verbeterd en de onderwijsresultaten zijn  
in orde.  
Verder heeft de inspectie bijna alle LiemersNovum scholen kort bezocht met als onderzoekthema’s kwaliteitsver-
betering en leerlingenpopulatie. Van deze bezoeken is geen verslag gemaakt en de verkregen informatie dient als 
input voor het jaarverslag van de onderwijsinspectie; de staat van het onderwijs 

4.1.2 Onderwijsresultaten 

Een van de duidelijkste effecten van de scholensluiting door corona was dat de eindtoets voor groep 8 in schooljaar 
2019-2020 niet door kon gaan. Deze zware maatregel was onontkoombaar. Omdat de eindtoets niet doorging 
werd het schooladvies voor de leerling nog belangrijker dan het al was. De overheid vroeg de scholen nadrukkelijk 
om het schooladvies met de nodige ambitie af te geven. In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs wordt 
nader gekeken of het afgegeven advies passend is.  
Omdat er geen eindtoets is gemaakt is het onderdeel resultaten bij de beoordeling van de scholen door de inspec-
tie ook anders dan anders.  
De inspectie heeft besloten de scores van de eindtoets van de scholen 2017-2018 en 2018-2019 te middelen en 
2019-2020 te benoemen als niet te meten. Mocht een school door de inspectie als een risicoschool worden be-
stempeld zal de inspectie kijken naar criteria als zicht op ontwikkeling en  didactisch handelen en daarmee bepalen 
of een school al dan niet onvoldoende scoort.  
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Zoals aangegeven is er dit schooljaar geen eindtoets afgenomen. De inspectie gaat kijken naar het gemiddelde 
van schooljaar 2017-2018 en 2018-2019. In bovenstaand overzicht is te zien hoe de scholen van LiemersNovum 
er volgens het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor staan. Tabel 1 laat de resultaten zien t.o.v. de vorige 3 
schooljaren. Tabel 2 laat de eindtoets van 2018-2019 zien met de nieuwe schoolweging afgezet tegen de 
referentieniveaus per vakgebied.  
 

4.1.3 Mijn Schoolplan en Ons Beleidsplan (MSP en OBP) 

Omdat we in het kader van de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan en de diverse schoolplannen hebben 
gekozen voor het instrument en de methodiek van MSP en OBP hebben we in 2020 verschillende 
scholingsmomenten gehad.  
Directies, IB-ers en staf zijn geschoold door Cees Bos op 15 en 16 september en op 14 december. Het ging bij die 
training om het maken van jaarverslagen en het jaarplan. Daarnaast zijn de schoolnormen vastgesteld op basis 
van referentieniveaus en de behaalde resultaten.  
Leon van Dalen heeft de IB-ers en directie op verschillende momenten getraind in het gebruik van MSP en OBP. 
Deze trainingen lopen door in 2021.  
 

4.1.4 Onderwijsgesprekken 

LiemersNovum, heeft een kwaliteitscirkel ontwikkeld waarin de samenhang tussen onderwijsgesprek- 
professionalisering en onderwijsresultaat wordt getoond.  

 
 
Er zijn een viertal gestructureerde gesprekken tussen bestuur en school (-directeur en of team) waarin 
onderwijskwaliteit centraal staat. Het schooljaar start met een presentatie, vervolgens volgt er een 
onderwijsgesprek met een groep scholen op basis van de schoolweging. Daarna hebben we een 
tussenresultatengesprek en we sluiten het jaar af met een opbrengstengesprek.  
 

4.1.5 Scholing 

LiemersNovum is een dynamische organisatie die vol in ontwikkeling is. Naast de ontwikkeling als organisatie 
geldt die ontwikkeling voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd en die ontwikkeling betreft ook de 
werknemers van LiemersNovum. De werknemers worden gestimuleerd zich te scholen en verder te 
professionaliseren.  
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4.1.6 LiemersNovum Academy 

Sinds een aantal jaren wordt de LN Academy ingezet om het professionaliseringsaanbod op stichtingsniveau aan 
te bieden aan alle medewerkers. De LN Academy is een online omgeving waar eenvoudig de ontwikkeling van de 
medewerkers in wordt gefaciliteerd en beheerd. In de LN Academy wordt het scholingsaanbod dat incompany 
wordt ingekocht georganiseerd en geregistreerd. De LN Academy motiveert en stimuleert de medewerkers om 
hun kennis te vergroten en te delen. Daarnaast biedt het de schoolleiders helder inzicht in de voortgang van de 
ontwikkeling van de medewerkers. Alle medewerkers van LiemersNovum kunnen gebruik maken van de LN 
Academy en zich inschrijven voor een training. 
  
De LN Academy biedt op stichtingsniveau veel kansen om aan de professionalisering van de medewerkers te 
werken. Dit is ook van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. In het kader van kwaliteitsverbetering gaat 
LiemersNovum sturen op de professionalisering en wordt vanaf 2020 het gebruik van de LN Academy (deels) 
minder vrijblijvend. De verwachting is dat hier zowel op stichtings- als schoolniveau kansen liggen om tot 
verbetering en verdieping van de kwaliteit van de medewerker te komen wat invloed heeft op de kwaliteit van 
het onderwijs.    
De keuze voor de leergangen zijn bepaald n.a.v. landelijke ontwikkelingen, inventarisatie onder het personeel, 
evaluaties voorgaande trainingen, de vlootschouw, de onderwijsgesprekken en onderwijsresultaten op school- 
en stichtingsniveau. Vervolgens is gekeken hoe de leergangen aansluiten bij de bekwaamheidseisen voor de 
leerkrachten. Voor 2020 -2023 is het volgende aanbod samengesteld:   

- Meer en hoogbegaafdheid 
- Werk maken van welbevinden en betrokkenheid 
- Computational thinking en ict-vaardigheden 
- Een grondhouding van verbondenheid en vertrouwen 
- Rekenen, effectief rekenonderwijs 

4.1.7 Passend Onderwijs 

Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 werken schoolbesturen samen in geografisch 
afgebakende samenwerkingsverbanden. LiemersNovum maakt deel uit van Samenwerkingsverband Onderwijs 
op Maat de Liemers. (Concreet: de basisscholen uit gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en wat betreft 
Montferland; de scholen uit Didam. Daarnaast SBO De Schilderspoort en wat betreft SO; de Christoffelschool in 
Didam). 
 
Het samenwerkingsverband maakt een beleidsplan, het ondersteuningsplan, waarin het strategisch beleid staat 
beschreven voor de periode van 4 jaar. In dit ondersteuningsplan worden de activiteiten, procedures en 
besteding van middelen van het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers beschreven. Het 
strategisch beleid is een integraal onderdeel van het ondersteuningsplan.  
 
Om de ontwikkelingen te monitoren en de kwaliteit te verbeteren is voor de processen in het 
Samenwerkingsverband een handboek kwaliteit ontwikkeld.  

4.1.8 Lokaal Educatieve Agenda 

Alle vier gemeenten waarin de stichting betrokken is kent een eigen LEA-agenda. Onderwerpen die op de agenda 
staan zijn: VVE (in verband met bijvoorbeeld onderwijsachterstanden), warme overdracht voorschool - 
vroegschool, burgerschap en onderwijsprogramma’s voor specifieke aandachtsgebieden zoals overgewicht.  

4.1.9 Opleiden in School 

LiemersNovum heeft samenwerkingscontracten met beide pabo’s uit het werkgebied te weten HAN en Iselinge. 
Studenten van beide pabo’s worden geplaatst op onze opleidingsscholen en begeleid door eigen schoolopleiders. 
In de toekomst wil LiemersNovum opleidingsbestuur worden bij beide pabo’s en zo nog meer invloed krijgen op 
de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten. Nota bene; bijna al de LiemersNovum scholen zijn al opleidingsscholen 

4.1.10 TechnoPlaza 

TechnoPlaza is een initiatief van de ondernemersvereniging Lindus, het Liemers College, de Liemerse gemeenten 
en LiemersNovum. TechnoPlaza laat leerlingen van de groepen 7 & 8 kennis maken met techniek.   
Vanuit de sterk toenemende vraag naar technisch geschoold personeel in de regio heeft LiemersNovum het 
penvoerderschap van TechnoPlaza overgenomen van het Liemers College. Zo kunnen alle bovenbouwleerlingen 
een paar keer per jaar gebruik maken van het technieklokaal. Uiteraard blijft LiemersNovum als 
vertegenwoordiger van het onderwijs verdere verbinding zoeken met overheid (gemeenten) en ondernemers. 
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4.2 Personeel en professionalisering 

4.2.1 Mobiliteit  
Door goed personeelsbeleid en samenwerking met de PON-besturen (zie 4.2.4) hebben we al ons personeel 
een plaats kunnen bieden en is verplichte mobiliteit uitgebleven. We hebben nauwgezet het vooraf opgestelde 
IPB schema gevolgd. In maart/april zijn bovenschools leraren benoemd (wtf 12,4) die een plaats hebben 
gekregen op onze scholen met vacatureruimte en op de loonlijst LN PON. Deze vacatureruimte is ontstaan door 
natuurlijk verloop en vrijwillig vertrek. Er is aan het vaste personeel de mogelijkheid geboden om vrijwillig 
mobiel te zijn. Evenals vorig jaar is daar minimaal gebruik van gemaakt. Twee leraren hebben een andere plek 
gevonden. 

 
4.2.2 Aantal medewerkers per 31 december van het betreffende jaar  

  2018 2019 2020 

LEEFTIJDSCATEGORIE VROUW MAN TOT % VROUW MAN TOT % VROUW MAN TOT % 

15 tot 25 jaar 22 5 27 5,90% 25 6 31 6,47% 27 9 36 7,13% 

25 tot 35 jaar 65 14 79 17,10% 82 17 99 20,67% 88 18 106 20.99% 

35 tot 45 jaar 104 13 117 25,40% 98 15 113 23,59% 111 18 129 25,54% 

45 tot 55 jaar 88 13 101 21,90% 92 11 103 21,50% 83 12 95 18,81% 

55 tot 65 jaar 106 22 128 27,80% 108 22 130 27,14% 110 19 129 25,54% 

65+ jaar 6 3 9 2,00% 2 1 3 0,63% 8 2 10 1,98% 

Totaal 391 70 461 100% 407 72 479 100% 427 78 505    100% 

 
Specificatie 60-plus medewerkers: er zijn 71 medewerkers boven de 60 jaar, overeenkomend met bijna 48 fte’s. 
Komende jaren zullen er vacatures ontstaan.  
 

LEEFTIJDSGROEP 60/64 >= 65 

AANTAL 64 7 

FTE’s  43,6811 3,9282 

 

4.2.3 Personeelszorg 

Onze medewerkers weten de weg naar het bestuursbureau te vinden. De stafmedewerker personeel voert veel 
gesprekken om uitval te voorkomen. Soms is het nodig te verwijzen naar externe bureaus.  

- De stichting heeft een contract afgesloten met HSK te Arnhem. Met HSK (cognitieve gedragstherapie) is 
afgelopen jaar geen behandelcontract afgesloten. 

- We hebben afgelopen jaar goed samengewerkt met Passusadvies. Op dit moment sluit het bureau goed 
aan bij hetgeen onze medewerkers nodig hebben als het gaat om een re-integratietraject of tweede 
spoortraject. Er zijn vier trajecten afgenomen. 

- Bij het Loopbaancentrum PON kunnen onze medewerkers terecht voor loopbaangesprekken of 
coaching.   

4.2.4 Beheersing uitkeringen na ontslag  

LiemersNovum is lid van Personeelscluster Oost-Nederland (PON). PON is een vereniging van schoolbesturen 
voor primair onderwijs in Oost-Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen ongeveer 120 
basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende 
regio zoveel mogelijk te behouden. Solidariteit is daarbij de kerngedachte. PON fungeert voor de scholen als 
kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim. 
 
Het beleid is er op gericht tijdelijk werkzaamheden vooral op te dragen aan medewerkers die werkzaam zijn op 
PON-scholen. Ook in 2020 is het wederom gelukt instroom in de WW te minimaliseren.  
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4.2.5 Arbo en verzuim 

LiemersNovum heeft de begeleiding van het ziekteverzuim collectief ondergebracht bij PON (PON mantelcontract: 
Beter aan het werk). Er wordt gebruikgemaakt van de diensten van een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige/ ge-
zondheidscoach.  
 
Hieronder is het (voortschrijdend) ziekteverzuim in kaart gebracht. De eerste tabel geeft inzage in het verzuim van 
LiemersNovum totaal; de tweede tabel betreft de Flex Pool van PON.  
 

77235 - Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum   
Verzuimpercentage   
2020-

01 
2020-

02 
2020-

03 
2020-

04 
2020-

05 
2020-

06 
2020-

07 
2020-

08 
2020-

09 
2020-

10 
2020-

11 
2020-

12 

< 25 VP 1,38 1,91 0,78 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,38 0,64 0,00 0,93 

VVP 1,39 1,35 1,15 0,97 0,64 0,50 0,50 0,50 0,48 0,52 0,45 0,52 

25 - 34 VP 4,62 5,47 5,17 3,34 4,31 5,96 4,23 3,14 4,98 4,52 5,54 4,25 

VVP 3,19 3,13 3,21 3,20 3,31 3,52 3,70 3,87 4,21 4,42 4,62 4,63 

35 - 44 VP 2,61 3,38 4,22 2,06 3,82 3,39 1,91 1,20 3,49 2,97 4,56 4,28 

VVP 2,26 2,20 2,36 2,36 2,55 2,71 2,84 2,92 3,11 3,14 3,17 3,17 

45 - 54 VP 5,13 5,69 8,56 6,43 9,13 7,34 4,80 3,76 4,19 5,23 9,72 8,54 

VVP 3,62 3,71 4,12 4,41 4,85 5,22 5,44 5,58 5,73 5,89 6,29 6,53 

55 - 64 VP 7,56 6,82 6,79 5,51 11,57 12,48 9,81 7,81 9,49 8,32 8,48 8,67 

VVP 8,25 7,71 7,20 6,76 6,89 7,32 7,78 7,97 8,18 8,32 8,49 8,62 

> 64 VP 0,00 0,00 0,48 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 0,00 

VVP 13,30 11,50 9,07 7,25 5,46 3,51 1,04 1,08 0,96 1,27 0,78 0,46 

Totaal VP 4,76 5,07 5,61 3,91 6,57 6,80 4,99 3,78 5,18 4,88 6,23 5,79 

  VVP 4,42 4,24 4,18 4,07 4,20 4,43 4,63 4,77 4,96 5,08 5,24 5,30 

 
ER-Vervangingspool 

  Verzuimpercentage          

  2020-
01 

2020-
02 

2020-
03 

2020-
04 

2020-
05 

2020-
06 

2020-
07 

2020-
08 

2020-
09 

2020-
10 

2020-
11 

2020-
12 

< 25 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 1,61 

VVP 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,65 0,60 0,48 0,40 0,49 0,25 0,38 

25 - 34 VP 9,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,50 7,69 0,00 

VVP 3,88 4,01 4,18 4,18 4,18 2,23 2,43 2,20 2,02 1,69 1,73 1,69 

35 - 44 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 1,09 0,78 11,18 

VVP 10,48 7,04 4,04 2,15 0,73 0,66 0,68 0,64 0,92 0,75 0,71 1,86 

45 - 54 VP 0,68 3,78 6,80 0,00 14,26 36,67 42,20 33,33 33,78 33,33 33,33 33,33 

VVP 13,05 12,65 12,91 12,84 13,52 14,42 15,74 16,95 18,22 19,45 20,29 19,22 

55 - 64 VP 12,35 8,48 10,74 9,46 9,46 8,62 8,26 8,59 13,62 9,19 16,97 22,29 

 VVP 8,91 7,81 6,88 6,18 5,58 5,92 6,60 7,29 8,32 8,97 9,93 11,40 

> 64 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 VVP 5,12 5,66 4,26 4,89 5,78 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal VP 6,39 5,08 7,03 4,66 8,35 10,91 11,46 8,48 10,91 8,88 11,98 15,96 

 VVP 9,62 8,50 7,69 7,12 6,90 7,13 7,68 8,10 8,69 8,88 9,12 9,40 

VP = Verzuimpercentage, VVP = Voortschrijdend verzuimpercentage 

 
Met PON is LiemersNovum geregeld in gesprek over de beheersing en het terugdringen van de verzuimcijfers. Voor 
onze stichting kunnen we constateren dat de diverse maatregelen ter beheersing van de werkdruk (werkdrukmiddelen 
en de 3% extra formatie) een behoorlijke invloed hebben gehad op de verzuimcijfers.  



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 21

4.2.6 Verantwoording middelen werkdrukmiddelen  

Ultimo 2020 is er € 1.153.398 aan werkdrukmiddelen (als onderdeel van het budget Personeels- en arbeidsmarkt-
beleid) ontvangen. Dit bedrag is volledig toebedeeld aan de scholen. Door de schooldirectie zijn deze middelen 
als volgt onder de aandacht gebracht van het personeel: Uitleg doel van de middelen, de hoogte van het budget, 
het plan van aanpak (met rol schoolteam en P-MR), de (on)mogelijkheden van besteding en de verantwoording. 
De schooldirecteur hebben vervolgens het bestuur geïnformeerd over de inzet van deze middelen. Door de scho-
len is dit bedrag volledig ingezet voor extra handen in de klas en klassenverkleining.  Naast de inzet van deze 
middelen wordt getracht door het aanbieden van scholing via de LiemersNovum Academy scholing nabij en laag-
drempelig te houden.  
 

 Besteed bedrag Toelichting 

Personeel   €                    1.153.398  Klassenverkleining en extra handen 
Materieel  €                                     -   
Professionalisering   €                                     -   
Overig  €                                     -   
Totaal  €                      1.153.398   

 
4.2.7 Verantwoording middelen prestatiebox 

Door de scholen zijn er vanuit deze middelen, in 2020 € 1.153.398, diverse teamscholingen gedaan op basis van 
het schoolplan. Denk hierbij aan: Actief ouderschap, Expertis (Leergang directe instructie), CPS (Coaching on the 
Job en The Leader in me), Kanjertraining, Thinking for Learning, Daltontrainingen, etc. 
 
In de LiemersNovum Academy is volop individuele scholing aangeboden aan medewerkers. Deze scholing is, 
naast BHV en certificering voor bewegingsonderwijs, gericht op passend onderwijs en leren en lesgeven met ICT. 
Voorbeelden hiervan zijn Netwerk Meer- en Hoogbegaafdheid, Geef me de 5, Snappet, Aan de slag met Zuludesk 
en de scholing vanuit SWV PO de Liemers. 
 
Naast deze in de LiemersNovum Academy opgenomen scholingen heeft er ook individuele scholing plaatsgevon-
den, zoals schoolleidersopleidingen, opleidingen tot Intern Begeleider en beeldcoaching.  

 
4.2.8 Verantwoording middelen Onderwijsachterstanden 

Deze middelen zijn één op één doorgezet aan de scholen die het betreft. Het besluit om dit op deze wijze te doen 
past binnen de besturingsfilosofie van LiemersNovum en is besproken in het directeurenoverleg. Op de scholen 
die deze middelen ontvangen is met name gekozen voor extra inzet om de achterstandsleerlingen te begeleiden. 
 

4.2.9 Verantwoording middelen uit contractactiviteiten en derden activiteiten 

LiemersNovum heeft in 2020 net als voorgaande jaren middelen ontvangen uit huur/medegebruik en detache-
ringen. De gehanteerde tarieven hiervoor zijn kostendekkend. 
 

4.2.10 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 

Los van het in het jaarverslag veelvuldig aan de orde komende corona, hebben er zich in 2020 geen zaken met 
een behoorlijke impact voorgedaan. 
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4.3 Verantwoording huisvestingsbeleid 

STRATEGISCH DOEL  ACTIEPUNTEN 19/20 20/21 21/22 22/23 19/23 

WERKGROEP FINANCIËN/ 
HUISVESTING  

      

A    LiemersNovum wil 

haar scholen duurzaam re-

noveren en bouwen. 

1) Er is in kaart gebracht wat er nodig is 
aan regulier onderhoud van de scholen 

    X 

2) Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
is actueel  

    x 

3) In kaart brengen waar aanpassingen no-
dig en mogelijk zijn t.a.v. isolatie en 
energiebesparing (zonnepanelen en led-
verlichting e.d.) 

x x x X  

4) In kaart brengen wat er nodig is om een 
goed binnenmilieu tot stand te brengen 

 X    

 
LiemersNovum wil haar scholen duurzaam renoveren en bouwen 

 
1. Er is in kaart gebracht wat er nodig is aan regulier onderhoud van de scholen 
2. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is actueel 

Begin 2020 is het meerjarenonderhoudsplan van geactualiseerd. Hiermee is in kaart gebracht wat de scholen 
aan meerjarig en dagelijks onderhoud nodig hebben. Dit meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor het 
bepalen van het niveau van de onderhoudsvoorziening. In 2022 zal het met het meerjarenonderhoudsplan 
wederom geactualiseerd worden. Actiepunten 1 en 2 zijn  uitgevoerd.  
 

3. In kaart brengen waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn t.a.v. isolatie en energiebesparing 
(zonnepanelen en ledverlichting e.d.) 

Begin 2019 is door is door ICS adviseurs het programma van eisen voor verduurzaming van de schoolgebouwen 
van LiemersNovum in de markt gezet middels een aanbesteding. Deze aanbesteding resulteerde in een gunning 
aan Slim Opgewekt uit Arnhem in juli 2019 met als opdracht: De verduurzaming met zonnepanelen en 
ledverlichting van ca. 15 locaties van LiemersNovum in de periode 2020-2023. Inmiddels zijn er 9 scholen 
opgeleverd, is er 1 in uitvoering en 2 in voorbereiding. Op basis van het aantal opgeleverde locaties is dit 
actiepunt voor ongeveer 2/3 deel uitgevoerd. Het opleveren van alle ten doel gestelde locaties in 2023 lijkt 
vooralsnog geen probleem. LiemersNovum heeft voor deze investering financiële ruimte vrijgemaakt door het 
vormen van een bestemmingsreserve Duurzaamheid in 2018 van € 1.800.000.  
 

4. In kaart brengen wat er nodig is om een goed binnenmilieu tot stand te brengen 
In september 2020 heeft LiemersNovum Willems Technisch Adviesbureau opdracht gegeven een inventarisatie 
te doen van de ventilatievoorzieningen op de scholen die afhankelijk zijn van natuurlijke ventilatie. 
Zij hebben berekeningen uitgevoerd om de aanwezige ventilatie in kaart te brengen en te beoordelen of deze 
ventilatie voldoet aan diverse normen, eisen en adviezen. Ook heeft op deze scholen nog een CO2 meting 
gedurende 24 uur in twee groepen. Gedurende een schooldag is de CO2-concentratie gemeten. De uitkomsten 
hiervan zijn verwerkt in een notitie ‘Ventilatie en kwaliteit lucht basisscholen’ welke is opgesteld door de 
stafmedewerker Huisvesting. Deze notitie met conclusies en aanbevelingen is besproken met het college van 
bestuur. Daar waar het opvolgen van de aanbevelingen niet leidt tot het gewenste binnenklimaat zullen er 
nadere acties ondernomen worden. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de SUVIS-Regeling. Deze  specifieke 
uitkering ventilatie in scholen is een uitkering die wordt uitgereikt aan gemeenten. Dit om het binnenklimaat 
van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De SUVIS-Regeling voorziet in een maximale bijdrage van 30% 
van de kosten. Over de resterende 70% zullen gemeenten en schoolbestuur met elkaar in gesprek moeten. Dit 
vormt een potentieel financieel risico. Dit actiepunt is in het schooljaar 2020/2021 volledig uitgevoerd. 
 

4.3.1 Toekomstige ontwikkelingen 

LiemersNovum heeft de komende jaren naast bovenstaande onderwerpen de nog meer op de agenda 
staan. Zie hiervoor paragraaf 4.3.3 Integraal huisvestingplan. Grootste risico bij de uitvoering van deze 
plannen blijft het wel/niet toereikend zijn van de bouwbudgetten.  
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4.3.2 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

LiemersNovum probeert daar waar het kan een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Dit is echter vrijwel niet verankerd in beleid. Voor een volgend Strategisch Beleidsplan 
zal dit specifiekere aandacht krijgen.    
 

4.3.3 Jaarlijks onderhoud 

Het jaarlijks onderhoud wordt veelal uitgevoerd door de technische dienst bestande uit drie eigen medewerkers. 
De regierol (aansturing, planning en het in opdracht geven van onderhoud) neemt de stafmedewerker huisvesting 
voor zijn rekening. Naast de duidelijk zichtbare werkzaamheden, verricht de technische dienst ook vele onzicht-
bare. Hierbij valt te denken aan verhuizingen, vervaardigen meubilair, eerste aanspreekpunt installateurs, alarm-
opvolging, technische inspecties, keuringen, etc. 
 

4.3.4 Groot onderhoud 

In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd onder regie van de stafmedewerker huisvesting. Het vol-
gende onderhoud per locatie boven de € 20.000 heeft plaatsgevonden: 

• IKC De Trompetter: Het deels herstellen en vervangen van de dakbedekking en het buitenschilderwerk  
(circa € 76.000) 

• IKC De Tragellijn: Het uitvoeren van buiten- en binnenschilderwerk (circa € 77.000) 

• Basisschool Sprankel: Het deels herstellen en vervangen van de dakbedekking en het buitenschilderwerk  
(circa € 102.000) 

• IKC Het Ravelijn: Het deels herstellen en vervangen van de dakbedekking en het buitenschilderwerk  
(circa € 95.000) 

• Basisschool Lindenhage: Het uitvoeren van onderhoud bestaande bouw (circa € 64.000) 
• Basisschool het Kofschip: Het uitvoeren van onderhoud bestaande bouw (circa € 64.000) 
• IKC Het Klokhuis: Het deels herstellen en vervangen van de dakbedekking en het buitenschilderwerk  

(circa € 102.000) 

• IKC Het Veer: Het deels herstellen en vervangen van de dakbedekking, het buitenschilderwerk, vervan-
gen vloerbedekking 3 lokalen en plaatsen keukenblokken (circa € 137.000) 

• OBS Toermalijn: Het uitvoeren van buitenschilderwerk (circa € 56.000). 

4.3.5 Integraal huisvestingsplan 

In afstemming met de vier gemeenten waarin LiemersNovum zich begeeft dient er een IHP opgesteld te worden 
waarin de strategische keuzes met betrekking tot onderwijshuisvesting meerjarig zichtbaar zijn.  
 
Gemeente Duiven 
November 2018 is het IHP (uitvoeringsperiode: 2018-2035) in deze gemeente definitief vastgesteld. In 2019 is 
vanuit de hierin omschreven visie de werkgroep Wiekslag/Wereldwijzer opgestart. Vanuit de gemeente is op-
dracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke locaties voor realiseren van nieuwbouw. In 2020 is definitief 
de aanvraag voorziening onderwijshuisvesting gedaan voor het nieuw te realiseren IKC.   
 
Gemeente Montferland 
Het IHP 2015-2023 van de gemeente Montferland kent in 2020 kent voor LiemersNovum geen bijzondere zaken. 
 
Gemeente Westervoort 
In 2020 is er een IHP 2020-2040 vastgesteld. Voor LiemersNovum bevinden zich hier op korte en middellange 
termijn de volgende onderwerpen: 
 
IKC Het Ravelijn 
In 2024 is het gebouw van De Ravelijn 40 jaar oud. In dit stadium dient middels een quickscan te worden geïn-
ventariseerd wat de huidige staat van het gebouw is op het gebied van veiligheid, functionaliteit, gezondheid en 
duurzaamheid. Op basis van de quickscan en een beknopte businesscase kan worden bepaald of renovatie naar 
energieneutraal een haalbare optie is. 
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Montessori Kindcentrum Wesetervoort 

De capaciteit van het gebouw zit aan z’n top. De school heeft een Da Vinci-afdeling, waarin 20 leerlingen als 
maximum groepsgrootte geldt. Voor de regeling voor de onderwijshuisvesting (verordening) ligt deze norm 
(ruim) hoger. Bijbouwen is derhalve -op basis van de geldende regelgeving- in relatie tot het huidige 
leerlingenaantal (vooralsnog) niet aan de orde. Extra ruimte blijft echter wel een wens van het schoolbestuur. 
Ook voor dit gebouw wordt een quickscan uitgevoerd en eventueel een businesscase opgesteld om 
renovatiescenario te onderbouwen 
 
Gemeente Zevenaar 
2019 is gebruikt om te komen tot een nieuw IHP. Voor LiemersNovum kent dit IHP diverse majeure onderwerpen 
waarmee gestart is in 2020: 

• Uitbreiding en start realisatie IKC Carrousel/De Maatjes 

• Aanvraag capaciteit 7 groepen basisschool De Bem in combinatie met huisvesting Sterrenschool 
In 2020 is er gestart met de realisatie van nieuwe huisvesting voor de Sterrenschool op de Guido 
Gezellestraat in Zevenaar. Dit houdt in dat met ingang van het schooljaar 2021/2022 basisschool De 
Bem enig bewoner is van Brede School Groot Holthuizen.  

• Ingebruikname per augustus 2020 van IKC Platanenlaan (basisschool Het Kofschip en basisschool 
Lindenhage) 

• Opstart haalbaarheidsstudie nieuwbouw IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn op locatie Vestersbos in 
Zevenaar. Dit proces is gestart december 2020 en moet in mei 2021 aan de gemeenteraad van Zevenaar 
voorgelegd worden. 

4.3.6 Ver-/nieuwbouw 

IKC Platanenlaan 
Augustus 2020 is de ver-/nieuwbouw van IKC Het Kofschip en basisschool Lindenhage (tezamen IKC Platanenlaan) 
opgeleverd. 
 
Huisvesting basisschool De Bem en Sterrenschool 
Om de acute huisvestingnood van deze school op te vangen, zijn in juli 2018 portakabins bij de school geplaatst. 
Omdat dit op de korte en middellange termijn niet in de huisvestingsbehoefte voorziet is in 2019 in het IHP van 
de gemeente Zevenaar een aanvraag voor 7 groepen gedaan. Omdat de Sterrenschool ook in gehuisvest is in de 
Brede School Groot Holthuizen is deze onderdeel van dit traject. Besloten is om voor de Sterrenschool een 
nieuwe locatie binnen Zevenaar te zoeken. Dit is gelukt in het bestaande schoolgebouw aan de Guido 
Gezellestraat in Zevenaar. Na renovatie/verbouw van dit gebouw zal in augustus 2021 de Sterrenschool haar 
intrek hierin nemen. Vanaf dan is basisschool De Bem enig bewoner van de Brede School Groot Holthuizen. 
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4.4 Verantwoording financieel beleid 

 
STRATEGISCH DOEL  ACTIEPUNTEN 19/20 20/21 21/22 22/23 19/23 

WERKGROEP FINANCIËN/ 
HUISVESTING  

      

A Elke school heeft een 

gezonde bedrijfsex-

ploitatie en bedrijfs-

voering. 

1) De kaders van de financiële reserves 
worden vastgesteld (min-max) 

x     

2) Op bestuursniveau worden de financiën 
gemonitord (afdeling financiën) voor-
zien van risicoanalyse. Deze risicoana-
lyse wordt jaarlijks opgesteld door Cabo. 

    x 

B LiemersNovum reali-

seert een optimale fi-

nanciële bijdrage aan 

het onderwijs op de 

scholen 

3) Er wordt vastgesteld hoeveel er op 
schoolniveau nodig is om goed onder-
wijs te geven. Lasten op bestuursniveau 
worden in kaart gebracht. Inzichtelijk 
wordt wat is er nodig om scholen goed 
te faciliteren op het gebied van huisves-
ting, personeel, administratie en be-
stuur (afdrachtpercentage). 

x x x x  

4) Baten en oormerken worden in kaart 
gebracht (rijksbekostiging en derden) 

    x 

 
Elke school heeft een gezonde bedrijfsexploitatie en bedrijfsvoering. 

1. De kaders van de financiële reserves worden vastgesteld (min-max) 
In de financiële kaders staan een minimum- en maximumpercentage van de reserves opgenomen. Slechts ge-
motiveerd en met een onderliggend plan (nieuwbouw, nieuw onderwijsconcept, fusie, etc.) kan hiervan worden 
afgeweken. Dit actiepunt is uitgevoerd. 
 

2. Op bestuursniveau worden de financiën gemonitord (afdeling financiën) voorzien van risicoanalyse. 
Deze risicoanalyse wordt jaarlijks opgesteld door Cabo 

Maandelijks wordt door Cabo middels haar rapportagetool Datapas/Capisci de managementrapportage be-
schikbaar gesteld. Deze wordt dan door de controller met het college van bestuur en stafmedewerker financiën 
digitaal doorgenomen en geanalyseerd. De schooldirectie wordt per kwartaal gevraagd een korte analyse te 
maken op de ontstane afwijkingen.  
In december 2020 is door Cabo het risicoprofiel van LiemersNovum geactualiseerd. In februari 2021 is deze 
door het college van bestuur en controller met de auditcommissie van de raad van toezicht en Cabo besproken. 
Dit heeft geleid tot een oplegger bij dit document waarbij de onderwerpen scenario-denken, meerjarenbegro-
ting en ICT specifieker aan de orde kwamen. In het risicoprofiel is de financiële ruimte van LiemersNovum be-
paald door de benodigde omvang van het kapitaal (bufferfunctie) te berekenen op basis van de risicoanalyse. 
Dit actiepunt is uitgevoerd.  
 

LiemersNovum realiseert een optimale financiële bijdrage aan het onderwijs op de scholen 
3. Er wordt vastgesteld hoeveel er op schoolniveau nodig is om goed onderwijs te geven. Lasten op be-

stuursniveau worden in kaart gebracht. Inzichtelijk wordt wat is er nodig om scholen goed te facilite-
ren op het gebied van huisvesting, personeel, administratie en bestuur (afdrachtpercentage). 

In 2020 en 2021 door de werkgroep Financiën van LiemersNovum dit onderwerp frequent onderwerp van ge-
sprek geweest in haar vergadering ter voorbereiding voor het directeurenoverleg. Hierbij is met name gediscus-
sieerd over het beter in evenwicht brengen van de bestuursbegroting en  schoolbegrotingen. Dit zal medio 
2021 moeten leiden tot een herijking van en voorstel voor het afdrachtpercentage in de financiële kaderafspra-
ken. Dit actiepunt zit dus nog in proces en ligt op schema. Realisatie moet plaatsvinden voor de start van de be-
groting 2022. 
 

4. Baten en oormerken worden in kaart gebracht (rijksbekostiging en derden) 
Dit actiepunt is en wordt stelselmatig in samenspraak en afstemming met Cabo uitgevoerd.  
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In vergelijking met haar scholengroep BO6 (>20 scholen, peiljaar 2019) doet LiemersNovum het als volgt: 
 

 2020 Signaleringswaarde Scholengroep BO6 gemiddeld 

Solvabiliteit 0,79 < 0,55 0,71 

Weerstandsvermogen 0,36 < 0,05 0,256 

Liquiditeit 2,63 < 1,00 2,33 

Rentabiliteit -0,05 < 0,05 0,018 

Huisvestingsratio 0,07 > 0,10 0,075 

Bovenmatig eigen vermogen € 2.654.436   

Ratio eigen vermogen 1,31   

Reservepositie 0,08 >0%  

 
Ook hier kan de financiële positie van LiemersNovum als goed gekwalificeerd worden. De kengetallen voldoen 
aan de signaleringsgrenzen en liggen vrijwel allen op of boven het gemiddelde in haar scholengroep. 

4.4.1 Toekomstige ontwikkelingen 

Als gevolg van corona verwacht LiemersNovum de komende jaren vanuit de rijksoverheid een sterke(re) focus 
op de onderwijsopbrengsten. Dit zal gepaard gaan met incidentele investeringen in het onderwijs, dat bij struc-
turele inzet een potentieel risico kan zijn.  
De door de Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde nieuwe signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig ei-
gen vermogen zal ertoe leiden dat de vermogens van schoolbesturen een nog groter onderwerp zullen zijn in de 
verantwoording aan derden.   

4.4.2 Financiële kaders en opstellen begroting 

Financiële kaders zijn er om de financiële gezondheid van LiemersNovum te bewaken. De kaders geven duidelijk-
heid en bevatten de te stellen eisen aan vermogen, exploitatie, solidariteit enzovoorts. Ze geven ook aan hoe 
binnen een meerschoolse organisatie de middelen over de individuele scholen verdeeld worden. En bovenal dra-
gen ze bij aan inzet die leidt tot een goed onderwijs op basis van een duidelijke en aansprekende identiteit. 
Deze kaderafspraken worden jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. In deze kaders staat ook de alloca-
tie van de middelen opgenomen.   
In deze financiële kaders zit ook de planning en control-cyclus opgenomen waar het begrotingsproces onderdeel 
van is. Naast een cijfermatige begroting wordt in dit proces ook de financiële vertaling gemaakt van het strate-
gisch beleid in de begroting.    

4.4.3 Algemeen beeld financiële positie 

Uit de jaarrekening 2020 kan worden vastgesteld dat LiemersNovum een financieel gezonde organisatie is op 
basis van haar kengetallen en in staat is om de continuïteit van de LiemersNovum-scholen te waarborgen. Het 
werkelijk resultaat bedroeg negatief € 1.499.454 en week in negatieve zin € 952.654 van begroot negatief  
€ 546.800. Dit komt met name door de loonkosten van de eenmalige uitkeringen in februari 2020, ca.  
€ 813.000. Een uitgebreide verschillenanalyse bevindt zich in de jaarrekening.   
 
Risicoanalyse 
In december 2020 heeft er actualisatie van de risicoanalyse plaatsgevonden. Dit risicoprofiel is met de auditcom-
missie van de raad van toezicht in  besproken. Zij heeft op dit document enkele aanbevelingen gemaakt. Dit heeft 
geresulteerd in oplegger bij het risicoprofiel (zie ook paragraaf 4.4)  

4.4.4 Financiële kengetallen 

Ultimo 2020 bedraagt het balanstotaal van LiemersNovum € 16.741.128. Dit is een daling van € 1.991.020 ten 
opzichte van 2019. De financiële kengetallen en streefwaarden staan hieronder en zijn in de jaarrekening opge-
nomen.  
De solvabiliteit, het weerstandsvermogen en liquiditeit liggen ruim boven de minimale streefwaarden en signale-
ringswaarden. De huisvestingsratio ligt onder de maximale streefwaarde/signaleringswaarde. De rentabiliteit ligt 
onder de signaleringswaarde als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat. Naast deze bekende financ iële 
kengetallen heeft de Inspectie van het Onderwijs een nieuw kengetal (signaleringswaarde) toegevoegd. Dit ont-
wikkelde kengetal moet een signaleringswaarde zijn voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Dit kengetal zal 
specifiek worden toegelicht in de volgende paragraaf. 
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4.4.6 Beoordeling van voorzieningen 

Naast weerstandsvermogen zijn voorzieningen noodzakelijk ter egalisatie van uitgaven in de tijd (o.a. de onder-
houdsvoorziening) of ter dekking van toekomstige betalingsverplichtingen die hun oorzaak vinden in de bedrijfs-
voering van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. De omvang van de voorzieningen wordt afgestemd op het 
(verwachte) uitgavenpatroon.  

• Voorziening groot onderhoud op basis van meerjarenonderhoudsbegroting (zie jaarverslag Toelichting 
behorende tot de balans onderdeel 2.2 Voorzieningen)  

• Voorziening jubilea (zie jaarverslag Toelichting behorende tot de balans onderdeel 2.2 Voorzieningen)  
• Voorziening duurzame inzetbaarheid (zie jaarverslag Toelichting behorende tot de balans onderdeel 2.2 

Voorzieningen) 

LiemersNovum voldoet op basis van het bovenstaande aan haar doelstelling: Zorg dat de continuïteit van Lie-
mersNovum wordt gewaarborgd door het vormen van adequate reserves en voorzieningen en het realiseren van 
een duurzaam sluitende exploitatie. 

4.4.5 Signaleringswaarde voor bovenmatige reserves 

Zoals eerder beschreven heeft de Inspectie van het onderwijs een signaleringswaarde ontwikkeld voor mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen. In november 2020 hebben alle schoolbesturen die op basis van de 
vermogenspositie over 2019 een mogelijk bovenmatig eigen vermogen hebben een brief ontvangen; 
LiemersNovum ook. Strekking van deze brief is dat er in gesprek gegaan moet worden met de intern 
belanghebbenden, er een bestedingsplan gemaakt moet worden indiende reserves niet onderbouwd kunnen 
worden en dat de reserves verantwoord moeten worden als vast onderdeel van het jaarverslag vanaf 2020. De 
berekening van de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig  is als volgt: 
 
Normatief publiek eigen vermogen -/- Feitelijk publiek eigen vermogen = Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 

€ 8.632.040 -/- € 11.286.476 = -/- € 2.654.436 
Dit houdt in dat LiemersNovum een bovenmatig eigen vermogen heeft van € 2.654.436.  
Op basis van de overige kengetallen is goed zichtbaar dat LiemersNovum financieel gezond is. In de 
meerjarenbegroting is echter zichtbaar dat dit vanaf het verslagjaar 2020 niet meer het geval is. Voorts is op 
basis van het geactualiseerde risicoprofiel al bekend dat LiemersNovum beschikt over financiële ruimte. Bij een 
bufferfunctie van 14% bedroeg de ruimte over 2019 al € 3.130.400. In de meerjarenbegroting is op basis van dit 
kengetal reeds geanticipeerd.  
Naast het feit dat LiemersNovum met “mogelijk bovenmatig eigen vermogen” aan de slag is gegaan, delen wij 
de opmerkingen van de PO-Raad met betrekking tot deze signaleringswaarde: 

• Er is één specifieke signaleringswaarde opgesteld voor alle onderwijssectoren, dus niet sectorspecifiek. 
• In de signaleringswaarde is geen rekening gehouden met de discussie over de voorziening onderhoud 

en het wegvallen van de vordering OCW als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging. 

• De hele onderwijssector is niet rijk, omdat er in het primair onderwijs rijke schoolbesturen zijn.  
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4.5 Treasury 

 
Binnen LiemersNovum heeft treasury primair het doel het beheersen van financiële risico’s en secundair het 
reduceren van financieringskosten en inzicht in de omvang en samenstelling van de liquide middelen. 
LiemersNovum heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin de Regeling Beleggen en Belenen is geïntegreerd. 
LiemersNovum heeft gedurende de verslagperiode geen risicodragende beleggingen. De overtollige liquide 
middelen zijn weggezet in spaarproducten die direct opeisbaar zijn. 
 
Op basis van het voor LiemersNovum opgestelde risicoprofiel is het noodzakelijk dat er reserves worden 
opgebouwd. Het past de eigen verantwoordelijkheid van LiemersNovum om risicobeperkend met de beschikbare 
middelen om te gaan. Door LiemersNovum wordt daarom geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals 
renteswaps) om risico’s af te dekken. Tevens worden er geen belangrijke prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s onderkend. 
 
Jaarlijks wordt bij het vervaardigen van de begroting het treasuryplan op basis van het geldende treasurystatuut 
getoetst. 
 
LiemersNovum blijft de komende jaren financieel beleid voeren op basis van visie en consistentie. Dit houdt in 
een risicomijdend financieel beleid. Tijdelijke overtollige middelen worden op een spaarrekening gezet. 
De afgelopen jaren zijn de rentebaten echter sterk gedaald. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt. Ultimo 
2020 waren nog niet alle bank-/spaarrekeningen ondergebracht bij de Rabobank.  
 
In het verslagjaar 2020 hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan binnen LiemersNovum. De 
rentebaten waren voor 2020 terecht terughoudend begroot. Over 2020 is er geen rente ontvangen.  

4.6 Investeringen en afschrijvingen 

LiemersNovum richt zich bij het doen van haar investeringen in activa op innovatie, verduurzaming en ver-
vanging. Deze investeringen dienen te passen binnen het op dat moment geldende Strategisch Beleidsplan 
en zichtbaar te zijn in de schoolplannen. Voor het bepalen van de omvang van de investeringen zijn de fi-
nanciële kaderafspraken van toepassing. 
 
Gebouwen en terreinen 
In 2020 heeft er een investering in en activering van gebouwen en terreinen plaatsgevonden. De begrote 
investering in IKC Platanenlaan heeft plaatsgevonden. Deze investering was lager dan begroot. De investe-
ring in zonnepanelen (€ 500.000 begroot) is vooralsnog niet in gerealiseerd vanuit dit budget. Daarnaast 
dient de investering in zonnepanelen als overige inventaris te worden geboekt.   
 
Verbouwingen 
De afwijking in afschrijvingskosten op deze wordt veroorzaakt door het activeren van het verbouwdeel van 
de verbouwing op IKC De Platanenlaan.  
 
ICT 
De investering in ICT ad € 345.663 ligt redelijk in lijn met de begrote investering van € 376.00.  
 
Meubilair 
De begrote investering bedroeg €1.095.000. In 2020 is er €.1014.219 geïnvesteerd. Dit ligt redelijk in lijn. 
Dit geldt ook voor de afschrijvingskosten. 
 
Overige inventaris 
Aan overige inventaris bedroeg de investering € 648.070. Dit wijkt fors af van de begroting van € 70.000. 
Oorzaak hiervan is investering in zonnepanelen welke begroot stond onder gebouwen.. De afschrijvings-
kosten wijken nog positief af, omdat het investeringsmoment laat in het kalenderjaar ligt.  
 
Leermiddelen    
In 2020 bedroeg de investering leermiddelen € 115.336. Dit is aanzienlijk minder dan de begrote investe-
ring van € 292.000. De verklaring wordt gevonden in de verschuiving van investering in leermiddelen naar 
ICT-licenties.  



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 29

4.7 Balanspositie 

Materiële vaste activa 
Einde boekjaar is de balanswaarde van de materiële vaste activa toegenomen met € 2.555.803 als gevolg van 
met name de activering van de eigen bijdrage in IKC Platanenlaan. De afschrijvingslast over 2020 is ca. € 122.000 
lager dan hetgeen begroot.   
 
Financiële vaste activa 
Ultimo 2020 stond er allen nog borg van Snappet open als overige vordering.  
 
Vorderingen 
Ultimo 2020 waren de vorderingen € 612.304 lager dan vorig jaar. Deze daling wordt met name veroorzaakt door 
de geïnde vordering op de gemeente Zevenaar inzake IKC Platanenlaan, lager debiteurensaldo en minder 
vooruitbetaalde kosten.  
 
Liquide middelen 
Het saldo liquide middelen is met € 3.922.219 gedaald. Debet aan deze daling is met name de uitbetaling in 
februari 2020 van de eenmalige uitkering aan medewerkers welke in 2019 ontvangen is, de eigenbijdrage aan 
IKC Platanenlaan en de investering in zonnepanelen. 
   
Eigen vermogen 
Ultimo 2020 is het eigen vermogen met € 1.499.454 afgenomen. Dit wijkt aanzienlijk af van hetgeen begroot. 
Voorts zijn gevormde bestemmingsreserves die geen specifieke bestemming meer hadden overgeheveld naar 
de algemene reserve  overeenkomstig het memo Herschikking en overheveling bestemmingsreserves 
LiemersNovum.  
 
Voorzieningen 
De totale balanswaarde is met € 98.595 afgenomen.   
 
Kortlopende schulden 
De daling van de kortlopende schulden in 2020 bedraagt € 392.971. Deze afname wordt grotendeels verklaard 
door de afname van de post crediteuren en minder vooruit gefactureerde opbrengst medegebruik.  
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4.8 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

Leerlingen 

  
Vorig jaar 

Verslag-
jaar T+1 T+2 T+3 

(T-1) (T) 

Aantal leerlingen 4.786 4.730* 4.811 4.798 4.759 

*In de meerjarenbegroting zijn deze aantallen opgenomen. Op teldatum 1 oktober 2020 bedraagt het aantal niet 4.730 leerlingen 
maar 4.722 leerlingen.  

 
De scholen LiemersNovum bevinden zich in de Liemers. Een regio met duidelijk grenzen, waar LiemersNovum 
het grootste schoolbestuur ontvangen en er slechts op een beperkt aantal plekken concurrentie is van niet-Lie-
mersNovumscholen. Daarnaast is het aandeel van LiemersNovum vrij stabiel in haar voedingsgebied en kan er 
dus goed geprognotiseerd worden op geboortecijfers.  
 
FTE 

Aantal FTE 
Vorig jaar Verslagjaar 

T+1 T+2 T+3 
(T-1) (T) 

Bestuur / management 19,74 23,07 25,67 25,43 25,43 

Onderwijzend personeel 289,86 290,34 284,46 272,78 267,53 

Ondersteunend personeel 42,45 44,18 49,46 39,24 38,74 

Totaal 352,05 357,59 359,59 337,45 331,7 

 
In meerjarig perspectief zal de reguliere formatie moeten krimpen om de meerjarenbegroting sluitend te krij-

gen. Extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en subsidies om onderwijsachterstanden als ge-

volg van corona weg te werken zullen deze krimp vertragen.  

4.9 Staat van baten en laten en balans 

Staat van baten en lasten 

  Vorig jaar (t-1) 
Begroting ver-

slagjaar (T) 
Realisatie ver-

slagjaar (T) 
T+1 T+2 T+3  

Verschil ver-
slagjaar t.o.v. 

begroting 

Verschil ver-
slagjaar t.o.v. 

vorig jaar  

 
BATEN €  €  €  €  €  €   € €   

Rijksbijdragen 
         

29.649.825  
          

29.958.900  
        

30.237.695  
           

30.121.052  
        

29.977.444  
        

29.987.972  
              

278.795  
             

587.870  
 

Overige overheidsbijdragen en subsi-
dies 

                
285.582  

                 
147.400  

              
163.829  

                 
52.800  

                
28.500  

                 
14.500  

                
16.429  

             -
121.753  

 

Baten werk in opdracht van derden 
                             

-  
                              

-  
                            

-  
                             

-  
                            

-  
                           

-  
                           

-  
                          

-  
 

Overige baten 
              

1.412.544  
               

1.325.100  
             

1.275.057  
              

1.517.900  
           

1.500.400  
           

1.500.500  
              -

50.043  
            -

137.487  
 

TOTAAL BATEN     31.347.951      31.431.400     31.676.581     31.691.752    31.506.344    31.502.972         245.181       328.630   

LASTEN                   

Personeelslasten 
          

25.528.844  
           

26.598.100  
         

27.668.139  
          

27.534.472  
        

26.522.869  
        

26.403.797  
           

1.070.039  
          

2.139.295  
 

Afschrijvingen 
                

867.413  
              

1.061.600  
              

939.661  
             

1.126.270  
            

1.154.022  
            

1.089.170  
             -

121.939  
               

72.248  
 

Huisvestingslasten 
            

2.162.492  
            

2.222.200  
            

2.340.518  
           

2.369.500  
          

2.283.400  
          

2.273.900  
              

243.318  
            

303.026  
 

Overige lasten 
            

2.440.885  
            

2.098.300  
            

2.227.717  
           

2.230.300  
           

2.196.200  
          

2.192.600  
               

129.417  
            -

213.168  
 

TOTAAL LASTEN   30.999.634     31.980.200    33.176.035    33.260.542    32.156.491    31.959.467      1.320.835     2.301.401   

SALDO                   

Saldo baten en lasten 
                

348.317  
               -
548.800  

          -
1.499.454  

           -
1.568.790  

              -
650.147  

            -
456.495  

          -
1.075.654  

          -
1.972.771  

 

Saldo financiële baten en lasten 
                      

2.715  
                     

2.000  
                            

-  
                       

300  
                      

300  
                     

300  
                -

2.000  
                 -

2.715  
 

Saldo buitengewone baten en lasten 
                             

-  
                              

-  
                            

-  
                             

-  
  

                           
-  

                           
-  

                          
-  

 

TOTAAL RESULTAAT         351.032        -546.800    -1.499.454     -1.568.490       -649.847       -456.195     -952.654    -1.850.486   
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Meerjarig gezien zal het begroot exploitatietekort van LiemersNovum verder terug gedrongen dienen te worden. 
Extra gelden voor het wegwerken van corona-achterstanden mag de noodzaak hiervan niet camoufleren. 
 
Balans in meerjarig perspectief 

  

Realisatie vorig 
jaar 

Realisatie ver-
slagjaar Begroting T+1 Begroting T+2 Begroting T+3 

(T-1) (T) 

ACTIVA           

VASTE ACITVA €  €  €  €  €  

Immateriële vaste activa 
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  

Materiële vaste activa 
           

4.639.020  
           

7.194.823  
           

7.762.803  
           

7.444.081  
           

7.072.911  

Financiële vaste activa 
               

139.599  

               

127.299  

               

127.299  

               

127.299  

               

127.299  

Totaal vaste activa     4.778.619      7.322.122      7.890.102      7.571.380      7.200.210  

VLOTTENDE ACTIVA           

Voorraden 
                                 

-  
                                 

-  
      

Vorderingen 
           

3.752.084  
           

3.139.780  
           

3.139.780  
           

3.139.780  
           

3.139.780  

Kortlopende effecten 
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  
                                 

-  

Liquide middelen 
        

 10.201.445  
           

6.279.226  
           

4.257.156  
           

3.963.731  
           

4.184.006  

Totaal vlottende activa  13.953.529      9.419.006      7.396.936      7.103.511      7.323.786  

TOTAAL ACTIVA  18.732.148   16.741.128   15.287.038   14.674.891   14.523.996  

PASSIVA           

EIGEN VERMOGEN           

Algemene reserve 
           

9.158.932  

           

9.497.201  

           

7.972.706  

           

7.374.469  

           

6.969.884  

Bestemmingsreserves 
           

3.749.894  
           

1.912.171  
           

1.868.176  
           

1.816.566  
           

1.764.956  

Overige reserves en fondsen   
                                 

-  
      

Totaal eigen vermogen 
         

12.908.826  

         

11.409.372  

           

9.840.882  

           

9.191.035  

           

8.734.840  

VOORZIENINGEN 
           

1.842.327  
           

1.743.732  
           

1.858.132  
           

1.895.832  
           

2.201.132  

LANGLOPENDE SCHULDEN 
                                 

-  
                                 

-  
      

KORTLOPENDE SCHULDEN 
           

3.980.995  
           

3.588.024  
           

3.588.024  
           

3.588.024  
           

3.588.024  

TOTAAL PASSIVA  18.732.148   16.741.128   15.287.038   14.674.891   14.523.996  

 

Als gevolg van de exploitatietekorten zal het balanstotaal meerjarig ruim € 2.100.000 dalen.  
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4.10 Financiële positie 

Kengetallen 

Kengetal 

Realisatie  
Vorig jaar 

Realisatie  
Verslag-aar 

Begroting Begroting Begroting 
Signalering 

(T-1) (T) T+1 T+2 T+3 

Solvabiliteit 2 0,79 0,79 0,77 0,76 0,75 Ondergrens: <0,30 

Weerstandsvermogen 0,41 0,36 0,31 0,29 0,27 Ondergrens: < 5% 

Liquiditeit 3,51 2,63 2,06 1,98 2,04 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 0,01 -0,05 -4,95 -2,06 -1,45 
Afhankelijk van reser-
vepositie van het 

schoolbestuur. 

Huisvestingsratio 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07   

Bovenmatig eigen vermogen €       6.305.011 €       2.654.436 €       395.000 €       -48.976 €       -253.169   

Ratio eigen vermogen 1,97 1,31 1,04 0,99 0,97   

Reservepositie* 0,2 0,08 0,01 0,00 -0,01 Bovengrens: >0%. 
 

* (feitelijk publiek eigen vermogen -/- signaleringswaarde publiek eigen vermogen) gedeeld door totale baten  
 

 
Toelichting:  
Meerjarig voorziet LiemersNovum een stabilisatie van het leerlingenaantal. De begroting 2021-2023 laat in totaal 
een begroot resultaat zien van negatief € 3.168.267. Deels wordt dit resultaat ten laste van gevormde bestemmings-
reserves gebracht. Ondanks de negatieve resultaten meerjarig laten de financiële kengetallen nog steeds een positief 
beeld zien in vergelijking met de signaleringswaarden en scholengroep.  
 
Belangrijke onderwerpen meerjarig zijn de diverse huisvestingsvraagstukken en de extra gelden vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs.  

4.11 Risicomanagement  

 

4.11.1 Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Bij de beleidsvorming en evaluatie maken we zoveel mogelijk gebruik van de zogeheten Plan, Do, Check & Act-cyclus. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat we beleidsplannen op gemeenschappelijk of op schoolniveau vertalen in gedetail-
leerde begrotingen. We zorgen er vervolgens voor dat we driemaandelijks een voortgangsrapportage krijgen zodat 
we realisatie en begroting kunnen vergelijken. Daarnaast vinden er minimaal 2 x per jaar afstemmingsgesprekken 
plaats tussen schooldirecteuren en bestuurder. In die gesprekken wordt ook stil gestaan bij de begrotings- en rap-
portagecyclus, zodat niet alleen de financiële resultaten maar ook het financiële begrotings- en bewakingsproces 
blijvend aandacht krijgen. 
Ons treasurybeleid en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in 
een treasurystatuut.  
De accountant controleert in ieder geval de rechtmatigheid van onze bestedingen en stelt een verklaring op bij de 
jaarrekening met een managementrapportage voor het bestuur/interne toezichthouder(s). (zie onderstaande para-
graaf uit het accountantsverslag). LiemersNovum heeft alle relevante financiële kaderafspraken vastgelegd. 
 
Voorts laat LiemersNovum jaarlijks door haar accountant een verslag opstellen. Tijdens de interim-controle heeft 
met name de beoordeling van de opzet en werking van de voor de jaarrekening belangrijke processen inclusief in-
terne beheersing plaatsgevonden.  



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 33

4.11.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
LiemersNovum kent risico’s die realisatie van haar strategische doelstelling in de weg kunnen staan. Deze risico’s 
dienen tijdig te worden herkend en gesimuleerd. Indien nodig moet er vervolgens geanticipeerd worden.  
Hiertoe heeft LiemersNovum een risicoprofiel opgesteld. Deze zal medio 2020 in samenspraak met 
directeurenoverleg worden geactualiseerd.  
 
De gekozen methodiek: 
Ten behoeve van het risicoprofiel zijn uitsluitend risico's gekwantificeerd die niet beheersbaar zijn en die niet 
voorzien kunnen worden. Risico's die zijn afgedekt door middel van adequate beheersmaatregelen, zoals 
managementmaatregelen en een goede planning & controlcyclus zijn niet opgenomen in het risicoprofiel. 
Dit geldt ook voor risico's die verzekerd zijn of waarvoor een voorziening is getroffen. De post "Algemeen 
restrisico" is een verzameling van kleinere individuele risico's, waarvan de kwantificering per afzonderlijk risico 
leidt tot een gering of zeer gering risicopercentage, maar die opgeteld een relevant risicopercentage 
vertegenwoordigen. Er is een cumulatiecorrectie opgenomen, omdat de kans dat alle geïdentificeerde risico's 
zich tegelijkertijd zullen voordoen verwaarloosbaar klein is. Voor de kwantificering van de risico's is aansluiting 
gezocht bij de methodiek en de inschattingen uit de rapporten van PriceWaterhouseCoopers en de commissie 
Don. 
Daarnaast zijn in het risicoprofiel eigen inschattingen gemaakt, op basis van de specifieke situatie en omgeving 
van LiemersNovum. 
 
Risico’s uit het vastgestelde risicoprofiel: 
Daling leerlingenaantallen 
Aangezien LiemersNovum een redelijk afgebakend voedingsgebied heeft en een groot marktaandeel, is de toe-
/afname van leerlingen op basis van de geboortecijfers goed in te schatten. Verwachting voor de komende jaren 
is dat het leerlingenaantal redelijk stabiel zal blijven.  
 
Onderwijskundige vernieuwing 
Het is van belang om te blijven investeren in onderwijskundige vernieuwingen, om de scholen binnen onze 
stichting te profileren. Het risico dat dit binnen zo’n regio niet gebeurt dient voortdurende aandacht te hebben. 
LiemersNovum heeft hiervoor in de meerjarenbegroting een budget opgenomen. Voorts kent LiemersNovum 
een breed palet aan onderwijsconcepten. 
 
Instabiliteit in de bekostiging 
Voornaamste risico hierin voor LiemersNovum is de overheid. De vereenvoudiging van de bekostiging zal, als 
gevolg van de hoge gemiddelde gewogen leeftijd binnen LiemersNovum, een negatief effect. De invloed op 
landelijke ontwikkelingen is voor LiemersNovum zeer beperkt.      
 
Onvolledige indexatie bekostiging 
Effecten vanuit de cao PO worden niet altijd in zijn geheel in de bekostiging gecompenseerd. Ook andere 
overheidsregelingen, zoals de Wet Werk en Zekerheid, kunnen een negatief effect hebben. Ook hier is de invloed 
die LiemersNovum op landelijke ontwikkelingen heeft zeer beperkt   
 
Wegvallen van overige bijdragen/baten 
Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2015, ontvangen samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs de bekostiging voor passend onderwijs (gefaseerd) rechtstreeks. Schoolbesturen zijn voor de 
doorbetaling van (een deel van) de bekostiging voor passend onderwijs afhankelijk van het beleid van het 
betreffende samenwerkingsverband. Daardoor lopen schoolbesturen het risico dat deze bijdragen onverwacht 
dalen. Ook bij gemeentelijke bijdragen bestaat het risico op onverwachte daling of zelfs het volledig wegvallen 
van deze bijdragen, door gewijzigd gemeentelijk beleid en/of benodigde bezuinigingen. Dit risico is moeilijk door 
eigen beheersmaatregelen op te vangen. De invloed hierop is dan ook zeer beperkt.  
 
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
Dit risico op onvoorziene extra kosten als gevolg van arbeidsconflicten (productieverlies, bemiddeling, 
juridische ondersteuning, ontslaguitkering en transitievergoeding) ondervangt LiemersNovum het voeren van 
pro-actief personeelsbeleid (arbodienst, scholingsacademie) en het creëren van een budget voor sociaal beleid 
(personeelszorg). 
 



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 34

Krapte op de arbeidsmarkt 
Door het lerarentekort loopt LiemersNovum een potentieel risico op extra kosten voor extern persneel. 
LiemersNovum voert echter sinds jaar en dag een actief wervings- en selectiebeleid. Het maakt gebruik van het 
Personeelscluster Oost-Nederland. Daarnaast worden de opleiders in school goed geoutilleerd om zicht te 
krijgen en te houden op onze stagiair(e)s en zo parels binnen te halen voor LiemersNovum. 
 
Kosten ziektevervanging 
Het ziekteverzuim binnen LiemersNovum kende door proactief handelen in 2019 een dalende trend. In 2020 is 
deze trend helaas weer stijgende. Oorzaak is met name corona en enkele langdurige ziektegevallen. Voorts 
zorgen de medewerkers die werken via de pool van het Personeelscluster Oost-Nederland voor een aanzienlijk 
de van het ziekteverzuim. Liemers blijft actief verzuimbeleid voeren in om het ziekteverzuim terug te dringen.  
 
Remanentiekosten/leegstand 
In een krimpregio is het risico van remanentiekosten en leegstand groter dan gemiddeld. De kosten van leegstand 
kunnen in een krimpregio niet of niet volledig worden opgevangen door verhuurbaten, omdat de vraag naar 
ruimte veel kleiner is dan het aanbod. Dit is binnen sommige scholen/locaties van LiemersNovum het geval.  
 
Overschrijding budget huisvestingsprojecten 
Bij de diverse huisvestingsprojecten blijkt dat het bouw budget krap is om bepaalde wensen van de uiteindelijke 
gebruikers te realiseren. LiemersNovum huurt voor de kennis met betrekking tot met deze onderwerpen en de 
uitvoering en begeleiding hiervan expertise in. Enerzijds door de inhuur van een stafmedewerker huisvesting met 
specifieke kennis over deze onderwerpen, anderzijds door bij grote bouwprojecten zich te laten begeleiden door 
een extern bureau.  
 
Aanvullende risico’s 
ICT-risico 
Het risico op hacking en datalekken bij ondeugdelijke opslag van data, onvoldoende back-up en slechte borging 
privacygegevens. LiemersNovum ondervangt deze risico’s door het onderbrengen van haar ICT-beheer bij 
Actacom. De opslag van date en back-up is geregeld in Europa. De privacy van de persoonsgegevens is geborgd 
middels verwerkersovereenkomsten. Voor Visma/Raet en Datapas is dit door Cabo gedaan. LiemersNovum is als 
lid van de coöperatie van Cabo hieraan verbonden. Voor wat betreft ParnasSys is dit vindbaar op de site van 
ParnasSys. Met de overige leveranciers van leerpakketten zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten.     
 
Corona 
Het blijft lastig om de impact van het coronavirus in te schatten en een goede analyse van de situatie te geven.   
Voor LiemersNovum lijkt het coronavirus een positief effect te hebben op de rijksvergoeding. De extra gelden 
uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn fors. 
  
De coronacrisis heeft binnen LiemersNovum wel invloed hebben op extra uitgaven voor het geven van onderwijs 
op afstand, lagere huuropbrengsten, inzet van extra formatie om door de coronacrisis veroorzaakte 
onderwijsachterstanden weg te werken, hogere vervangingskosten als gevolg van ziekte. 
LiemersNovum verwacht gezien haar gezonde financiële positie en bovengenoemde extra gelden, deze risico’s 
te kunnen dragen.   

4.12 Inkoop 

LiemersNovum kent formeel geen inkoopbeleid. In 2020 is ten aanzien van de grote inkoopdossiers gehandeld 
overeenkomstig het bij SPO De Liemers (rechtsvoorganger LiemersNovum) geldende beleid. Bij Europese 
aanbestedingen en meervoudige onderhandse aanbestedingen is er gebruikt van meerdere externe 
inkoopadviesbureaus.  
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5 TOEKOMSTPARAGRAAF 

Het Strategisch beleidsplan 2019—2023 
Hoewel LiemersNovum in augustus 2018 is gestart, is op 20 september 2019 het eerste Strategisch beleidsplan 
(SBP) van onze jonge organisatie vastgesteld. Het eerste jaar werd de koers van de stichting nog vooral bepaald 
door de richtinggevende uitspraken uit het fusierapport. In schooljaar 2018-2019 is met brede input van alle 
relevante gremia en betrokkenen gewerkt aan het nieuwe richtinggevende document, het SBP 2019-2023. 
Kalenderjaar 2020 was het eerste jaar waarin het hele jaar met dit SBP is gewerkt.  
 
Drie strategische hoofddoelstellingen 
Het SBP verwoordt vier hoofddoelgebieden die de koers en daarbij behorende doelstellingen de komende jaren 
zal bepalen; governance, onderwijs, personeel en financiën & huisvesting.   
Die doelgebieden zijn uitgangspunt voor de geconcretiseerde doelen die we beschrijven. We gebruiken daarvoor 
de verdeling in vier werkgroepen zoals we die al vanaf het fusieproces hanteren. 

5.1 Governance 

De stichting heeft in 2020 een ingrijpende wisseling van de wacht dorgemaakt. De rvt is teruggegaan van 9 leden 
naar 5 leden waarvan 2 nieuw, de ander rvt-leden kwamen voort uit een van beide fusiepartners.  
Het college van bestuuris deels vernieuwd, een van de bestuurders heeft de organisatie verlaten. Na een 
uitgebreide procedure is er een nieuwe bestuurder toegetreden die naast de zittende bestuurder het nieuwe 
college van bestuur vormt. 
De gmr tenslotte heeft eind 2020 een transformatie ondergaan. Na verkiezingen zijn 7 van de 12 leden vervangen 
door nieuwe gmr-leden.  
LiemersNovum wil een relevante partij zijn in de regio. De samenwerking met de vier gemeenten waarin 
LiemersNovum actief is, wordt verder verstevigd zowel op het gebied van onderwijshuisvesting als op het gebied 
van de lokaal educatieve agenda. De intensieve samenwerking met drie grote externe partners te weten de 
Pabo’s (Iselinge en HAN) en het Personeelscluster Oost Nederland, is diep in LiemersNovum vervlochten. Deze 
samenwerking wordt regelmatig met diverse gremia van LiemersNovum geëvalueerd.  
Wat betreft kinderopvang werkt LiemersNovum samen met diverse kinderopvangorganisaties zoals 
Zonnekinderen, Puck&Co en Human Kind. Sommige scholen werken samen met een kleine lokale partij. Daar 
waar er IKC’s ontstaan, worden de samenwerking geformaliseerd middels samenwerkingsovereenkomsten die 
de integraliteit van de IKC’s benadrukken.  
LiemersNovum heeft de ambitie om vanuit de gedachte dat er een doorgaande ontwikkellijn voor onze leerlingen 
moet zijn, daarom investeren wij in een goede en intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs in de 
regio.  

5.2 Onderwijs 

Onderwijs 
Natuurlijk heeft het coronavirus veel impact gehad op ons onderwijsaanbod. De beide lockdown perioden en de 
tussenliggende fase van aangepast onderwijs, heeft geleid tot een ingrijpende wijze van aanbieden van leerstof. 
Daar waar de eerste lockdown-periode vooral in het tekens stond van het vormgeven aan digitaal onderwijs, 
onderwijs op afstand, stond de tweede fase in het teken van het optimaliseren van thuisonderwijs met digitale 
middelen. Vanzelfsprekend is het dan van groot belang dat het zicht op ontwikkeling van hoog niveau is. Het 
monitoren van de ontwikkelingslijnen van de leerlingen en daarbij per kind in beeld brengen van de mogelijke 
leerstofachterstanden, is essentieel. Uit die analyse kunnen conclusies en plannen van aanpak worden gemaakt 
die richting geven aan het handelen van de leerkracht. 
 
Een structureel doel van LiemersNovum is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Concreet gaan we verder 
met het reeds ingezette programma van interne audits en trainen we de leerkrachten in het analyseren van data 
en het omzetten van deze data in passende onderwijsplannen. 
Scholen gaan schoolstandaarden formuleren gerelateerd aan uitstroomperspectieven en gebaseerd op 
leerlingenpopulatie. LiemersNovum wil dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling. Dat uit zich op 
vele gebieden.  
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Drie gebieden bevinden zich de komende jaren meer in de focus: 

• Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten een passend aanbod krijgen in plusklassen of bin-
nen het fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 

• LiemersNovum start een pilot om in samenwerking met het vo het 10-14 onderwijs te optimaliseren en 
de doorgaande lijn verder te ontwikkelen. 

• Leerlingen met een taalachterstand worden eerder gesignaleerd en krijgen een afgestemd aanbod.  

Ook de komende jaren wil LiemersNovum, zoals gesteld in de vorige paragraaf, de ontwikkeling van Brede Scho-
len en IKC’s verder stimuleren waarbij onderwijs en opvang vanuit hetzelfde pedagogische concept leiden tot 
één aanpak voor de hele organisatie. 
Tot slot wil LiemersNovum, zeker door de invloed van de coronabeperkingen, veel aandacht  blijven geven aan 
de opdracht om eigentijds onderwijs aan te bieden waarbij scholen kunnen aantonen hoe ze 21e-eeuwse vaar-
digheden vormgeven binnen hun aanbod. De door corona veroorzaakte perioden van scholensluiting en dien-
tengevolge thuisonderwijs hebben een enorme boost gegeven aan de kennis van en vaardigheid in digitaal on-
derwijs. Deze verworvenheden willen we niet allen borgen maar ook verder uitbouwen. 

5.3 Personeel 

LiemersNovum wil vooral ook de komende jaren medewerkers boeien en aan de organisatie binden. Wij streven 
naar een professionele cultuur van leren, samenwerken, solidariteit, eigenaarschap en autonomie. LiemersNo-
vum is belangrijke regionale werkgever met bijna 500 medewerkers. Medewerkerstevredenheid is van belang 
alsmede het steven naar een lager ziekteverzuim. Vanuit personeelszorg gaat er veel aandacht uit om uitval te 
voorkomen. 
Het landelijke lerarentekort maakt dat wij pro actief nieuwe medewerkers willen werven. De arbeidsmarkt vraagt 
om een onderscheidende aanpak om nieuwe medewerkers op te leiden en te laten instromen. Wij zijn een op-
leidingsbestuur en werken daarvoor samen met de Hogeschool Iselinge en de Pabo Hogeschool Arnhem-Nijme-
gen. 
 
Met name de komende periode wordt ingezet op collegiale consultatie in het kader van deskundigheidsbevor-
dering en mobiliteit. Daartoe wordt onder meer de gesprekkencyclus herzien en de mogelijkheden voor mobili-
teit worden actief ingezet en structureel gepromoot.  
Het functieboek van LiemersNovum wordt herzien, geactualiseerd en aangevuld daar waar nodig. Ook wordt er 
beleid ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, promotiebeleid L10-L11 en ontwikkelen we een 
LiemersNovum visie met betrekking tot beloningsbeleid en de vergoedingsregeling.   
 
Het motto ‘Een leven lang leren’ wordt ook door LiemersNovum omarmd en in de praktijk gebracht: via de Lie-
mersNovum Academy worden trainingen en workshops aangeboden op basis van zowel strategisch beleid als op 
vraag vanuit het veld. Komende jaren wordt dit aanbod steeds verder verfijnd.  

5.4 Financiën en huisvesting 

Wat betreft financiën wil LiemersNovum de gezonde bedrijfsexploitatie die er nu is handhaven en zo nodig ver-
sterken. De financiële kaderafspraken zullen de komende periode opnieuw tegen het licht worden gehouden en 
indien wenselijk worden bijgesteld. 
De scholen van LiemersNovum worden de komende jaren verduurzaamd middels het aanbrengen van zonnepa-
nelen en ledverlichting. Deze operatie neemt meerdere jaren in beslag en vraagt niet allen wat van de staat van 
onderhoud van het gebouw, maar vooral ook van het toekomstperspectief.  
LiemersNovum is zeer actief daar waar het scholen(ver)bouw aangaat. Aan de Platanenlaan is medio 2020 het 
nieuwe schoolgebouw van Lindenhage en ‘t Kofschip gerealiseerd.  
Voor Sterrenschool wordt in 2021 begonnen met een grootscheepse vernieuwbouw van het schoolgebouw aan 
de Guido Gezellestraat dat in juli 2021 moet worden afgerond. IKC Carrousel wacht al jaren op vernieuwbouw 
en de verwachting is dat dat ook in 2021 zal plaatsvinden, naar verwachting in september. Voor IKC De Wissel en 
IKC De Tamboerijn loopt er een haalbaarheidsonderzoek om te onderzoeken of eventuele nieuwbouw op locatie 
Vestersbos in Zevenaar realistisch en haalbaar is. In 2021 worden de resultaten van dat onderzoek gepresen-
teerd. Een van de onderzoeksvragen is of er samen met kinderopvang en voortgezet onderwijs gebouw kan wor-
den. Dit is een bouwtechnische uitdaging en vooral ook een onderwijskundige kans. De doorgaande ontwikke-
lingslijn wordt zo verder geoptimaliseerd. Of deze kans kan worden gerealiseerd hangt af van de ruimtelijke, 
financiële en inhoudelijke mogelijkheden. In 2024 moet de nieuwbouw op Vestersbos zijn afgerond.   
In 2020 heeft de aanbesteding voor bouwmanagement voor nieuwbouw van basisschool De Wiekslag en basis-
school  de Wereldwijzer (Duiven) geleid tot en positief resultaat. Toen bekend werd dat beide scholen op één en 
dezelfde locatie gaan bouwen, is er en ontwikkeling gestart die moet leiden tot vergaande inhoudelijke samen-
werking, wellicht tot samensmelting van beide scholen. In de loop van 2021 moet dat duidelijk worden. In 2023 
moet de nieuwbouw voor Wereldwijzer-Wiekslag zijn afgerond.  
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5.5 Corona 

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving en dus ook 
voor het onderwijs. Sinds 16 maart 2020 waren de scholen als locatie gesloten en wordt er thuisonderwijs op 
afstand verzorgd. De eerst lockdown duurde tot de meivakantie. Pas na de meivakantie, acht weken na de 
lockdown, op 11 mei 2020 gingen de scholen weer open.  
Aan het einde van kalenderjaar 2020, op 16 december 2020, sloten de scholen wederom, nu tot 5 februari 2021. 
Wat de uiteindelijke gevolgen van deze situatie voor de leeropbrengsten en financiën zijn, is op dit moment 
moeilijk in te schatten. Wat LiemersNovum wel weet, is dat zij vanuit haar zicht op ontwikkeling, haar investering 
in kennis en facilitering zo goed mogelijk  aan wil sluiten bij datgene wat onze leerlingen en medewerkers nodig 
hebben.  
 
 
Zevenaar, april 2021 
college van bestuur 
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6 JAARVERSLAG 2020 RAAD VAN TOEZICHT 

6.1 Inleiding 

Op 1 augustus 2018 is door fusie van stichting Proles en stichting SPO De Liemers de stichting LiemersNovum 
ontstaan. 2020 is het tweede jaar dat de gefuseerde stichting volledig operationeel is geweest. Door middel van 
dit jaarverslag wil de raad van toezicht verantwoording afleggen over de uitgevoerde taken in het jaar 2020. 

6.2 Rol en positie raad van toezicht 

De raad van toezicht vormt het toezichthoudend orgaan. De raad van toezicht heeft als bevoegdheden het goed-
keuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het financieel verslag en het algemeen 
jaarverslag van de Stichting. Ook zorgt de raad van toezicht voor de aanwijzing van de externe accountant en 
adviseert zij het college van bestuur inzake het gehele beleid van de Stichting en de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast vervult de raad de werkgeversrol ten opzichte van het college van bestuur.  

6.3 Code Goed Bestuur 

De bestuursvorm van stichting LiemersNovum is een two tier model bestaande uit twee statutaire bestuursor-
ganen: het college van bestuur en een raad van toezicht. Met deze governancestructuur beschikt Stichting Lie-
mersNovum over een formele (organieke) scheiding van bestuur en intern toezicht conform artikel 17 van de 
Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Behalve als toezichthouder fungeert de raad van toezicht ook als werkge-
ver en als adviseur en klankbord voor het college van bestuur. De bestuursfilosofie van de Stichting is gebaseerd 
op de WPO en de Code Goed Bestuur van de PO-raad. Voor een exacte en gedetailleerde weergave van de taken, 
verantwoordelijkheden en werkwijzen van de raad van toezicht verwijzen wij naar de statuten van de stichting, 
het managementstatuut en het bestuursreglement van de stichting. Deze documenten zijn opgenomen in het 
handboek governance van de stichting en is te vinden op de website van de organisatie.  

6.4 Samenstelling raad van toezicht 

De raad van toezicht bestond per 31 december 2020 uit 5 personen. De raad kent een samenstelling die vol-
doende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De omvang van de raad 
is in de loop van 2020 teruggebracht van 10 tot 5 personen conform de intentie na het samenvoegen van de 
beide Raden van Toezicht na de fusie van 2018. Per 31 december 2020 maken de volgende leden deel uit van de 
raad: 
 

naam commissie nevenfuncties 
Mevrouw drs. A. Wassink-Giesbers, 
voorzitter 

remuneratie Senior beleidsmedewerker ministerie OCW 

Mevrouw ing. M.T.M. (Manon) Haan-
epen-Witkamp, Vicevoorzitter 

remuneratie (Clinical) Research Coördinator at Slingeland Ziekenhuis  

De heer dr. J.A.M. de Kruijf audit Eigenaar Voor raad & Bestuur, Universitair docent Rad-
bouduniversiteit kerndocent MPM Universiteit Twente, 
lid rekenkamercommissie  Enschede.   

Mevrouw mr. K.I.M. (Kim) Goedhart-van 
Sadelhoff 

audit Ondernemer, juriste, omgangsbegeleider en stiefplan-
coach 

De heer drs. H.F. (Harry) Klein Koerkamp onderwijs ontwikkelaar TECHNOPLAZA Liemers College, bestuur vv 
DVOV 
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6.5 Rooster van aftreden raad van toezicht 

NAAM  2020  2021  2022  2023  2024  

Kruijf, de, J.A.M.    
1-9-2019  
herbenoembaar 

 

Wassink-Giesbers, A    
1-9-2019  
herbenoembaar 

 

Klein Koer-
kamp, H.F.  

  
15-3-2021 NIET  
herbenoembaar   

NIEUW LID     

Goedhart-van Sa-
delhoff, K.I.M.  

8-6-2020  
herbenoembaar   

      NIEUW LID  

Haanepen-Wit-
kamp, M.T.M.  

8-6-2020  
herbenoembaar  

      NIEUW LID  

 
In december 2020 is de sollicitatieprocedure gestart voor de werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht 
ter invulling van de vacature die ontstaat na het aftreden van de heer Klein Koerkamp. 

6.6 De onderwerpen op de agenda van de raad van toezicht in 2020  

(op basis van agenda en/of beleidsstukken) 
 
De raad van toezicht is in 2019 acht keer bijeengeweest als geheel. Daarnaast zijn er nog commissiebijeenkomsten 
geweest. Van elke bijeenkomst van de raad als geheel zijn notulen en een besluitenlijst gemaakt. Het college van 
bestuur informeert hierbij de raad over de diverse actuele ontwikkelingen aan de hand van een opgestelde agenda. 
De raad werkt met een jaarkalender met daarop onderwerpen die periodiek aan de orde komen.  
 
De raad van toezicht is in 2020 acht keer bijeengeweest als geheel. Daarnaast zijn er nog commissiebijeenkomsten 
geweest. Van elke bijeenkomst van de raad als geheel zijn notulen en een besluitenlijst gemaakt. Het college van 
bestuur informeert hierbij de raad over de diverse actuele ontwikkelingen aan de hand van een opgestelde agenda. 
De raad werkt met een jaarkalender met daarop onderwerpen die periodiek aan de orde komen.  
 
Hieronder staat een overzicht op hoofdlijnen van de besproken onderwerpen en thema's.  
 

1) Aanpak en gevolgen Corona 
2) Werkgeverschap college van bestuur 
3) Ontwikkeling professioneel handelen binnen Liemers Novum 
4) Goedkeuren begroting 2021 en vooruitblik op meerjarenbegroting 
5) Goedkeuren jaarrekening 2019 
6) Financiële en materiële posities: - Kwartaalrapportage (financieel, ziekteverzuim) – Personeelsontwikke-

ling 
7) Onderwijs en ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit 
8) Huisvesting en spreiding en samenvoeging schoollocaties. 
9) Procedure werving en benoeming nieuw lid college van bestuur. 
10) Herijking gesprekscyclus RvT en College van bestuur 
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6.7 Toezichtsrol  

Jaarverslag en begroting  
De raad van toezicht van LiemersNovum hebben goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening 
over 2019. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de raad van toezicht besproken. Voor LiemersNo-
vum is een begroting opgesteld voor 2021. De raad van toezicht heeft op 15 december deze begroting goedge-
keurd.  
De begroting is niet sluitend, maar de vermogenspositie van LiemersNovum laat extra uitgaven voor kwaliteits-
verbetering toe. Tegelijkertijd heeft de raad van toezicht gevraagd om meer aandacht voor scenario-denken bij 
toekomstige planning zodat kansen en risico’s nog beter inzichtelijk zijn. 
 
Overleg en contacten met scholen. 
Een onderdeel van de informatievoorziening van de RvT betstaat uit het bezoeken van de scholen en contact van 
de gehele RvT met de gehele GMR. Door de coronacrisis hebben activiteiten op dit gebied in 2020 geen doorgang 
kunnen vinden en hebben andere overleggen vooral digitaal moeten plaats vinden. Als de omstandigheden het 
toelaten zal de RvT deze activiteiten zo snel mogelijk weer oppakken. 

6.8 Werkgeversrol  

De raad van toezicht en  het college van bestuur hebben afgesproken de cyclus van functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken voor het college van bestuur opnieuw vorm te geven. Door de veranderingen in het College van 
bestuur, de RvT en de nodige aandacht voor de coronacrisis is bijstelling en het eerste gesprek in de nieuwe 
cyclus doorgeschoven naar begin 2021. In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met de bestuurders. De raad 
van toezicht heeft over het salaris van de bestuurders, gebaseerd op de wet normering topinkomens onderwijs 
en de cao bestuurders PO 2018, in 2019 een besluit genomen en de beide bestuurders werden vanaf 1 augustus 
2019 ingeschaald in schaal B4 van de cao voor bestuurders PO. Daarnaast krijgen beide bestuurders een reiskos-
tenvergoeding. In het derde kwartaal van 2020 hebben wij afscheid genomen van Toon Geluk als voorzitter van 
het college van bestuur. De heer Pieter-Jan Buhler is vervolgens benoemd tot voorzitter van het college van 
bestuur en in het voorjaar van 2020 is de heer Jos Boonman benoemd tot lid van het college van bestuur. 

6.9 Adviesrol  

Naast zijn taken als toezichthouder en werkgever voor het bestuur heeft de raad van toezicht ook een klankbord-
functie voor het college van bestuur. De leden van de raad worden hierbij vooral geraadpleegd vanuit hun ex-
pertiserol. Dominante thema's in 2020 waren, coronamaatregelen, huisvesting en spreiding van scholen , finan-
cieel beleid  en ontwikkeling van een professionele organisatie en onderwijskwaliteit. 

6.10 Honorering, evaluatie en deskundigheidsbevordering raad van toezicht  

Toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang bepalen zelf de honorering van hun inzet binnen de ge-
stelde kaders van de wet Normering Topinkomens (WNT). Om de hoogte van de honorering te bepalen kan de 
raad van toezicht houvast vinden in de classificatie van de onderwijsinstelling in de WNT. Deze wordt bepaald 
door omvang van de onderwijsinstelling (het aantal leerlingen resp. studenten), de omvang van de begroting, en 
het aantal onderwijssoorten dat wordt aangeboden. De WNT-classificatie is een graadmeter voor de complexiteit 
van de instelling en de reikwijdte die de raad van toezicht moet omspannen in het werk. Het bepaalt mede de 
omvang van de bestuurlijke aansprakelijkheid waar de raad van toezicht onder valt.  
 
Op basis van de WNT zou dit voor leden van de raad van toezicht LiemersNovum uitkomen op een honorarium 
in de categorie € 10.700 - € 16.050,- per jaar per lid van de raad van toezicht. Dit wordt echter door de raad niet 
als maatschappelijk verantwoord gezien. De raad van toezicht van LiemersNovum onderschrijft het belang van 
‘goed ontwikkelde’ intern toezichthouders in het onderwijs, die op een professionele manier verschillende rollen 
moeten kunnen vervullen als toezichthouder, werkgever, sparringpartner van de bestuurders. Dit zeker in de 
context van de fusieorganisatie LiemersNovum. Daarom acht zij een bedrag van € 4.036,- bruto passend. Voor 
de voorzitter en de vicevoorzitter wordt, in verband met een hogere tijdsbesteding, een honorarium gehanteerd 
van € 6.054 per jaar. Dit komt overeen met het gemiddelde in het primair onderwijs. Het honorarium is inclusief 
eventueel te maken onkosten, deze worden niet vergoed. Wel wordt het lidmaatschap van de vereniging voor 
toezichthouders in het onderwijs (de VTOI) betaald door de stichting. Ten slotte is een opleidingsbudget van 
gemiddeld € 500 per jaar, in samenspraak met de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur 
van LiemersNovum beschikbaar voor ieder lid aan verdere professionalisering. 
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Jaarlijks evalueren heeft als doel om als bestuur en intern toezichthoudend orgaan verder te professionaliseren. 
Doel is dat de intern toezichthouders en bestuurders evalueren of de structuur van het bestuursmodel heeft 
gewerkt en het bijbehorende gedrag in de praktijk tot uiting is gekomen. Onderwerp van evaluatie is het 
functioneren als orgaan evenals het functioneren van de individuele leden van het bestuur en het intern 
toezichthoudend orgaan.  
 
In 2020 heeft er geen evaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden omdat de raad van toezicht in de loop 
van dit jaar een hele andere samenstelling heeft gekregen. Deze nieuwe raad van toezicht zal in de eerste helft 
van 2021 de rolverdeling tussen RvT en College van bestuuren de werkverdeling binnen de RvT herijken . 
 
De raad van toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI). Door 
regelmatige, doch selectieve deelname aan bijeenkomsten van de VTOI wordt actief gewerkt aan de eigen 
professionalisering. 

6.11 Driehoeksoverleg 

Eens per 6 weken vindt er een driehoeksoverleg plaats: de voorzitter en vicevoorzitter van zowel de GMR als de 
raad van toezicht nemen er aan deel, alsmede de voorzitter en het lid van het college van bestuur. 

6.12 Tot slot 

Zoals aangegeven hebben in het afgelopen jaar een bestuurder en vijf leden van de Raad van toezicht afscheid 
genomen van Liemers Novum. Langs deze weg wil de Raad van Toezicht hen van harte bedanken voor hun 
betrokkenheid bij en hun inzet voor LiemersNovum. 
 
Vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 20 april 2021 
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7 JAARVERSLAG 2019/2020 GMR 

7.1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting 
LiemersNovum over de periode augustus 2019 tot en met juli 2020. Vanaf het schooljaar 2018/2019 bestaan de 
jaarverslagen uit een schooljaarverslag.  
 
LiemersNovum is op 1 augustus 2018 ontstaan na een fusie tussen de scholenstichtingen SPO De Liemers en 
Stichting Proles. De scholengroep bestaat momenteel uit zesentwintig scholen in de regio De Liemers. Om precies 
te zijn in Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. 
 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een overkoepelend orgaan, waarin alle scholen 
worden vertegenwoordigd. Zij geeft het college van bestuur advies en heeft  – op onderdelen – instemmingsrecht 
voor zover het gaat om op stichtingsniveau (voor)genomen beleid, dat de meerderheid van de scholen aangaat.   
 
In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden van de GMR in de periode augustus 2019 
- juli 2020. Dit is overeenkomstig het reglement Medezeggenschap, waarin de verslagverplichting is vastgelegd. 
 Het verslag is een communicatiemiddel richting de Medezeggenschapsraden van de aangesloten 
scholen, de bestuurder, de Raad van Toezicht en overige belangstellenden over de activiteiten van de GMR. 
 
De GMR bedankt het college van bestuur voor de samenwerking het afgelopen jaar. Het is fijn om in openheid 
te kunnen sparren met elkaar. 

Daarnaast wil ik namens het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Stichting Liemers Novum de leden van de GMR bedanken voor het harde werken de afgelopen 
maanden. De maanden na de fusie zijn zeer intensief en tegelijkertijd zeer vruchtbaar gebleken.  
 
Zevenaar, december 2020 
 
Mariska de Groot,  
Renske Kemperman 
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7.2 Samenstelling en taakverdeling 

7.2.1 Leden GMR  

Op 31-07-2020 waren de onderstaande personen lid van de GMR. In de periode augustus 2019– juli 2020 zijn er 
geen nieuwe leden toegetreden. Dit schooljaar waren 3 posities vacant, deze zijn nog niet ingevuld maar worden 
meegenomen bij de verkiezingen voor schooljaar 2020-2021.  

 

Personeelsgeleding Oudergeleding 

Mw. R. Kemperman, IKC de Tragellijn Lobith Mw. A. van Alst, Lindenhage, Zevenaar         

Mw. M. de Groot, obs IKC Het Klokhuis Duiven Dhr. E. Bruggeman, obs Toermalijn, Duiven 

Mw. I. van der Elsen, De Expeditie, Didam              Dhr. B. Jansen, De Trompetter, Angerlo 

Dhr. J. Bergervoet, De Expeditie, Didam    Mw. C. Berens, IKC De Wissel, Zevenaar      

Mw. M. Storkhorst, 't Scathe, Pannerden vacant   

vacant vacant 
 

    

 
In goed overleg en rekening houdend met o.a. de leeftijd van de kinderen van de oudergeleding en het voor lan-
gere periode behouden van het dagelijks bestuur (voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester) is 
een rooster van aftreden vastgesteld. 

    

 

7.2.2 Taakverdeling 

De taakverdeling binnen de GMR is ultimo juli 2020 als volgt: 

Functie Naam  

voorzitter  mw. A. van Alst 

vicevoorzitter dhr. E. Bruggeman 

penningmeester mw. R. Kemperman 

secretaris mw. C. Berens 

 

7.2.3 Werkgroepen 

Om beleidsstukken goed te kunnen voorbereiden werkt de GMR met de volgende werkgroepen: 
1 Personeel en organisatie; 
2 Onderwijs en kwaliteit;  
3 Financiën en beheer; 

4 Organisatie en communicatie. 

De werkgroepen bereiden de stukken voor en zijn ook verantwoordelijk voor de advies- en instemmingsbrieven 
op dit deelgebied.  
 
De werkgroepen zijn als volgt samengesteld: 

 Personeel en organisatie Onderwijs en Kwaliteit Financiën en beheer Organisatie en  
communicatie 

Jos Bergervoet (voorzitter) 
PG 
 

Mariska de Groot  (voorzit-
ter) PG 

Barri Jansen (voorzitter) OG Ingrid van der Elsen 
(voorzitter) PG 

Margriet Storkhorst PG Chantal Berens OG Evert Bruggeman OG Margriet Stokhorst PG 

Chantal Berens (reserve) OG Jos Bergervoet (reserve) PG Renske Kemperman PG Renske Kemperman (re-
serve) PG 

 

Er is, gezien de bezetting, bewust gekozen om een kartrekker per werkgroep aan te wijzen.  
Er is een afspraak gemaakt ten aanzien van de bezetting, er wordt onderling ondersteuning geboden waar nodig.  
Ook dit schooljaar is weer gekozen om de voorzitter geen zitting te laten nemen in de werkgroepen i.v.m. over-
zicht en belasting en rol als kartrekker voor de Governance-tak.  
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7.3 Vergaderingen 

De agenda van de GMR vergadering wordt vooraf door de voorzitter opgesteld en besproken met de bestuurders, 
de heer T. Geluk en de heer P.J. Buhler. De vice-voorzitter haakt ook aan bij het bespreken van de agenda. Dit 
overleg wordt intern als vooroverleg bestempeld.  
 
Gedurende het eerste deel van de vergaderingen zijn beide bestuurders, te weten dhr. Geluk en dhr. Buhler 
aanwezig om toelichting te geven aan de GMR over beleidsvoorstellen en lopende zaken. 
 
In de periode augustus 2019 - juli 2020 heeft de GMR zes keer vergaderd.  
Naast de reguliere vergaderingen heeft de GMR ook twee maal per jaar een overleg met de Raad van Toezicht 
en wordt er een zogeheten 'Scholencontactdag' gepland. 

7.4 Ter instemming of advies voorgelegde beleidsnotities 

In het reglement medezeggenschap is vastgelegd dat de GMR op een aantal beleidsterreinen instemmings- of 
adviesrecht heeft.  
 
In de periode augustus 2019 – juli 2020 is de GMR instemming gevraagd op de volgende beleidsstukken: 
 

A. Beleid zij-instromers (domein formatie en personeel) 
B. Bestuursformatieplan 2020-2021 (domein formatie en personeel) 
C. Functieboek wijzigingen (domein domein formatie en personeel) 
D. Inschaling directeuren (domein formatie en personeel) 
E. Managementfuncties LN nieuwe stijl (domein formatie en personeel) 
F. Stage leraar in opleiding (domein formatie en personeel) 
G. Strategisch beleidsplan (domein onderwijs en kwaliteit) 
H. Onkostenvergoeding  (domein financien en huisvesting) 
I. Verhoging afdracht bestuursbureau  (domein financiën en huisvesting) 

 
Daarnaast is de GMR advies gevraagd op de volgende stukken: 

J. Bedrijfsfitness regeling (domein Governance) 
K. Advies GMR werving en selectie lid College van bestuur(domein Governance) 
L. Advies benoeming lid College van bestuur (domein Governance) 
M. Advies samenwerking Zonnekinderen (domein Governance) 

           Ad. A. Beleid zij-instromers (domein formatie en personeel) 
De GMR geeft instemming ten aanzien van het stuk. Er wordt hierbij wel de opmerking gemaakt de er een 
aantal aanpassingen gedaan moeten worden in de tekst. Er is er nadrukkelijk gevraagd om een aanvulling t.a.v. 
de verplichtingen die jegens de stichting geldt na afronding opleiding.  
 
        Ad B. Bestuursformatieplan 2020-2021 (domein formatie en personeel) 
Er zijn in versie ‘2020 04 14 bestuursformatie plan versie 4.0’ twee wijzigingen aangebracht. Op basis van 

eerdergenoemd stuk en de mondelinge toelichting hierop tijdens de vergadering is instemming verleend voor 

beide wijzigingen door de PGMR.  

 
        Ad C. Functieboek wijzigingen (domein formatie en personeel) 
De wijzigingen functieboek zoals voorgelegd op 25-6-2020 betreft ‘procedure waardering onderwijsassistenten 
schaal 4,5 en 6’,  ‘procedure waardering administratief medewerkers schaal 4,5 en 6’ en ‘managementassistent 
Liemers Novum’. Na voorlegging van de stukken en bijbehorende mondelinge toelichting is er instemming 
verleend door de PGMR.  
 
         Ad D. Inschaling directeuren (domein formatie en personeel) 

Naar aanleiding van het document 2020 03 02 inschaling directeuren Liemers Novum en de mondeling 
toelichting die hierop gegeven is geeft de GMR haar instemming. De mondelinge toelichting had onder 
andere betrekking op de inschaling op niveau, het compromis om indien nodig twee jaar op de oude 
voet verder te gaan en het blijven bieden van ‘loon naar werken’, de ondertitel van het document.  Het 
meerscholenbeleid en de verantwoordelijkheid IKC zullen hierbij een rol spelen.  
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Ad E. Managementfuncties Liemers Novum 2020-2022 (domein formatie en personeel) 
Tijdens het overleg van 30-01-2020 worden de nieuwe managementfuncties die zijn opgenomen in het functie-
boek uitgelicht. 
De GMR stemt tijdens het overleg in met het overnemen van het voorbeeldfunctie-beschrijvingen zoals aangele-
verd door bonden en de PO-raad.  
 
         Ad F. Stage leraar in opleiding (domein formatie en personeel) 
Op 16-03-2020 is dit stuk voor het eerst bij de GMR neergelegd. Het is uiterst zorgvuldig bekeken en riep nog een 
aantal vraagstukken en toelichtingen op. Hierdoor was het op dit moment nog niet mogelijk instemming te verle-
nen op het stuk.  
Tijdens een volgend overleg, op 25-6-2020 is hetzelfde stuk ons, aangevuld, nogmaals voorgelegd en heeft de 
GMR instemming verleend.  
 
            Ad G. Strategisch beleidsplan (domein) 
Het document strategisch beleidsplan is eerder besproken in de GMR. De huidige versie is qua inhoud hetzelfde 
als de vorige versie die door de RVT is goedgekeurd.  
Op 17-09-2020 heeft het bestuur gevraagd aan de GMR om instemming te verlenen aan de aangegeven richting. 
Bij de uitwerking komt het op onderdelen gedetailleerd terug in de GMR.  
 
           Ad. H. Onkostenvergoeding  (domein financiën en huisvesting) 
De instemming is gebaseerd op het instemmingsverzoek ib’ers en de hierop mondelinge toelichting tijdens de ver-
gadering. Tijdens de vergadering is ook door de GMR gevraagd of dit ook voor schoolopleiders gaat gelden. We 
hebben afgesproken dat deze groep ook net als de ib’ers in aanmerking komt voor deze vergoeding.  

Ad. I. Verhoging afdracht bestuursbureau  (domein financiën en huisvesting) 
Tijdens het laatste overleg wordt besloten dat de GMR voor nu instemt met een verhoging van de afdracht naar 
2% voor 1 jaar. Voor het besluit over 4% daarna wil de GRM in het proces betrokken worden. Dhr. Jansen neemt 
hierover telefonisch contact op met dhr. Buhler. Krijgt een vervolg in schooljaar 2020-2021.  

 
Ad. J. Bedrijfsfitness regeling (domein Governance) 

Het gegeven advies is gebaseerd het rapport ‘EEN GEZONDE SAMENWERKING BEDRIJFSFITNESS VOOR 
LIEMERSNOVUM’ opgesteld door de heer Mike Rappard van Bedrijfsfitness Nederland. Daarnaast heeft de heer 
Dick Stam de GMR van een inhoudelijke toelichting voorzien.  
De PGMR geeft positief advies met de aanvulling dat zij benieuwd zijn hoeveel animo ervoor is en stelt voor om 
de regeling na 2 jaar te evalueren.  
Aangezien het een optionele keus voor de individuele medewerker is, is het voorstel om deze regeling na 2 jaar 
te evalueren om te zien hoeveel animo er vanuit de medewerkers is. Tijdens deze evaluatie periode kost het de 
stichting geen geld (het levert zelfs iets op). De medewerkers die er gebruik van maken besparen wel (veel) 
geld. Immers gaat het om een bruto inhouding i.p.v. nette en de 5 euro die de stichting erbij doet. Daarmee 
kom je zo maar op een besparing van 50%.  
 

Ad. K. Advies GMR werving en selectie lid College van bestuur(domein Governance) 
De GMR geeft positief advies mits onderstaande punten worden gewijzigd en de GMR een toelichting ontvangt 
op onderstaande aanvulling: 

- Op de voorkant van het document ontbreekt de verwijzing naar de huidige situatie; het betreft een vacature. 

Er wordt nu de indruk gewekt dat het een algemeen document is. 

- 2.5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: toevoegen: maandelijks vindt er een driehoeksoverleg plaats 

tussen de voorzitters en vicevoorzitters van de Raad van Toezicht, College van bestuuren GMR. Dit zorgt voor 

korte lijnen en snelle informatie uitwisseling. 

- 2.6 Huidige situatie: Op het gebied van onderwijs kwaliteit zijn er grote verschillen tussen de scholen waar te 

nemen. 

- een tweetal scholen heeft op het gebied van het onderwijs het predicaat onvoldoende toebedeeld gekregen.  

- 2.7 Opdrachten: onduidelijk is of de opsomming van taken gebeurt samen met de voorzitter College van 

bestuurof dit taken zijn van het nieuwe lid College van bestuur. Bij 2.10 wordt nadrukkelijk naar de samenwerking 

tussen beiden verwezen. 

- 2.8.6 (speciaal): Welke scholen worden hiermee bedoeld? 



Bestuursverslag 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 46

Aanvulling 

De GMR acht het van belang dat de toekomstige portefeuille verdeling, tussen beiden leden College van bestuur, 

gebeurt op basis van expertise. Wij stellen ons de vraag of op dit moment voldoende duidelijk is welke 

aanvullende expertise er nodig is, om een goede portefeuille verdeling te krijgen en voorafgaande aan de werving 

te anticiperen. Wij kunnen dit niet terugvinden in het document. 

Ad. L. Advies benoeming lid College van bestuur (domein Governance) 
De GMR heeft tijdens haar vergadering van 21-4-2020 positief geadviseerd over de procedure 'Werving nieuw 
lid College van Bestuur' (artikel 19).  
Het stemt de GMR verheugd dat zowel de Selectiecommissie als de BAC unaniem achter het voorgenomen 
besluit staan, dat geeft ons vertrouwen.  
De GMR kijkt er naar uit nader kennis te maken met het nieuwe lid College van Bestuur en kijkt uit naar 
samenwerking.  
 

Ad. M. Advies samenwerking Zonnekinderen (domein Governance) 
De GMR geeft een positief advies ten aanzien van de samenwerking met Zonnekinderen waarbij onderstaande 
punten worden meegegeven:  

• De waardering vanuit de GMR dat er niet is gekozen voor exclusiviteit maar dat diversiteit blijft. 

• Het IKC De Expeditie is i.p.v. IKC de Zuidzon. 

• 2.2. Dan wel gedelegeerd aan de locatieleider. 

• Toevoeging van een jaarlijkse evaluatie aan de samenwerkingsovereenkomst. 
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7.5 Overige gespreksonderwerpen 

7.5.1 Evaluatie eerste jaar liemersnovum (domein Governance) 

Onder leiding van dhr. Dimitri van Hekken, die het gehele fusietraject heeft begeleidt, wordt er een evaluatie 
van het eerste jaar uitgevoerd. Met diverse geledingen en stakeholders: terugkijkend en vooruitblikkend.  
 

7.5.2 Veiligheidsplan (domein Governance) 

Dhr. Bruggeman zal vanuit zijn expertise het veiligheidsplan van 2004 vanuit SPO de liemers beoordelen. Er is 
input gegeven en het is wenselijk om toe te voegen een alinea over gewenste/ongewenste omgangsvormen, bij 
voorkomen discriminatie deel over sekse. Het is de bedoeling om te komen tot een soort blauwdruk voor de 
scholen. 

7.5.3 Bestuurlijke schooljaarevaluatie “De staat van LN” (domein Onderwijs en Kwaliteit) 

Dit document geeft inzicht in opbrengsten op allerlei gebieden en stimuleert het kwaliteitsdenken. Het is een 
dynamisch en compact geheel dat in alle geledingen wordt besproken (ook medezeggenschapsraden) en tot 
nieuwe inzichten kan leiden. Punten die vanuit de GMR kwamen. Hangt de dalende trend op het gebied van 
spellingsresultaten samen met de invoering van digitale leermiddelen en dus minder schrijven? Het bestuur geeft 
aan dat er kritisch gekeken wordt naar trends in resultaten.  
3) De checklist (Hoog)begaafdenwijzer is ingevuld; wordt toegevoegd. 

7.5.4 Conceptbegroting 2020 (domein Financiën en Huisvesting)) 

De begroting 2020 is onverhoopt niet gedeeld. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar ontbrak 
het agendapunt. Daarna is het aan ieders aandacht ontsnapt door de coronapandemie en alle bijbehorende 
gevolgen voor het onderwijs.  

7.6 Overige activiteiten 

7.6.1 Vooroverleg GMR voorzitter, GMR vicevoorzitter en College van bestuur 

Het betreft een afstemmingsgesprek ten aanzien van de eerstvolgende GMR-vergadering. Er wordt een agenda 
opgesteld en de agendapunten worden doorgesproken 

7.6.2 Driehoeksoverleg College van bestuur, RvT en GMR 

Het betreft een informatief overleg om elkaar scherp te houden. Vanuit de GMR en RvT nemen de voorzitter en 
vicevoorzitter deel. Er wordt niet gewerkt met een agenda en notulen. De GMR onderstreept dit belang en vindt 
het belangrijk om de lijnen kort te houden en elkaar regelmatig te blijven ontmoeten. Dit ook om verrassingen 
voor de GMR te voorkomen 

7.6.3 Scholendag 18-11-2019 

De scholencontactdag heeft een informeel karakter. Elk lid van de RvT bezoekt 4 scholen. Leden van de GMR 
zijn in de gelegenheid gesteld om mee te gaan.  
De dag is als waardevol ervaren, met name omdat er een goed beeld van de praktijk ontstaat. Voor de 
scholencontactdag van volgend schooljaar een aandachtspunt of de PG die op deze dag werkt mogelijk 
(roulerend) kan worden vervangen uit GMR-budget. 

7.6.4 Avond GMR en MR’s 

Deze avond heeft dit schooljaar niet plaatsgevonden. Er is bij de verschillende MR’s geïnformeerd of er behoefte 
lag en zo ja welke gespreksonderwerpen op de algemene agenda geplaatst konden worden. Er was onvoldoende 
animo, een aantal ingebrachte gespreksonderwerpen lagen ook op schoolniveau. Alle ingekomen reacties is al 
dan niet beantwoord of doorgezet.  

7.6.5 Basiscursus MR 

De GMR organiseerde een basiscursus Medezeggenschap voor leden van de MR. Dit gebeurde in samenwerking 
met het CNV. 
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7.6.6 Functioneren GMR 

Gaandeweg het jaar bespreekt de GMR ook haar eigen functioneren.  
 
Verkiezingen 
Gezien de huidige werkwijze positieve en een paar kleine aandachtspunten aan het licht brengt worden de 
verkiezingen van einde schooljaar 2019-2020 over de vakantie heen getild. Voordat deze uitgezet worden wordt 
er eerst gekeken hoe we de bezetting/vertegenwoordiging van de GMR willen invullen.  
 
Bezetting GMR schooljaar 2020-2021 
Er zou een overbruggingsperiode van twee jaar zijn, waarna het rooster van aftreden zou beginnen. We hebben 
een nieuwe situatie nu er tussentijds naast de al bekende wijzigingen nog twee wijzigingen zijn ontstaan.  
Om de GMR tot aantreding van de nieuwe mensen als volwaardig orgaan in stand te houden is aan dhr. 
Bergervoet, dhr. Jansen en mw. Storkhorst gevraagd om tot januari 2021 als GMR-lid te blijven dienen.  
De indeling van de werkgroepen wordt geagendeerd voor het nieuwe schooljaar, wanneer de GMR weer uit een 
voltallig aantal zal bestaan. 
Voor de taak van secretaris wordt specifiek geworven.  
 
Verandering werkwijze GMR schooljaar 2020-2021. 
Per komend schooljaar zal de werkwijze van de GMR anders zijn.   
Dhr. J. Boonman deelt hierover het volgende mede: 
Omdat wij het belangrijk vinden om vanuit het College van bestuurkorte lijntjes te houden met de GMR en jullie 
tijdig en volledig te informeren, hebben wij gedacht in de map van de betreffende vergadering een toelichting 
toe te voegen wat betreft de bijlagen.  
Op deze wijze proberen wij helder te zijn in hetgeen we van elkaar verwachten, met name ook wat betreft de 
status van een document.  
 
Scholingsbehoefte GMR, financiën.  
Vanuit de GMR blijkt er behoefte aan het opdoen van inzicht in begroting en jaarrekening. 
Het CNV verzorgt een training op maat op basis van eigen gegevens. Het is de vraag of dit past in het 
voorgestelde tijdsbestek van 2 uur of dat dit uitgebreid kan worden naar wens. Scholingsbehoefte op dit vlak 
en de daadwerkelijke invulling/uitvoering wordt meegenomen naar schooljaar 2020-2021. 

7.6.7 Tarief oudervergoeding GMR 

De vergoedingen blijven zoals afgesproken.  
Dit jaar wordt de taak van notulist ingevuld door Mevr. A. Aaldering met bijbehorende vergoeding. 

7.6.8 Benoemingsprocedure College van bestuur 

Dhr. Geluk heeft persoonlijk en middels een brief geïnformeerd dat hij dit voorjaar stopt bij LiemersNovum. Zijn 
vertrek vindt gefaseerd plaats. In januari start de werving en selectie voor een opvolger. Dhr. Buhler wordt 
voorzitter van het college van bestuur. Vandaag is door dhr. Buhler een memo verstuurd waarin de te doorlopen 
stappen staan. De toekomstige portefeuilleverdeling wordt nog nader bekeken.  
De GMR neemt plaats in de sollicitatiecommissie. Dat kan een ouder of leerkracht zijn. Het mogen ook twee 
personen zijn. Dit mag de GMR zelf bepalen. 

Mw. Van Alst en mw. Van der Elsen hebben een prettig gesprek met bureau Eric Versteegen gehad.  
Op het uitgebrachte advies is gereageerd: dat is goed en duidelijk opgepakt.  
De werving is uitgezet tot 10 februari. Daarna zullen mw. Van Alst en mw. Van der Elsen weer deelnemen in de 
commissies. Ze blijven de GMR informeren. 

Door de coronacrisis is de werving wat uitgesteld. De eerste sollicitatierondes hebben daardoor ook digitaal 
plaatsgevonden. Daarna is er een fysieke ronde geweest. Mw. Van Alst en mw. Van der Elsen waren hierbij vanuit 
de GMR en zijn zeer tevreden over het verloop en de uitslag. De selectie is unaniem gemaakt en heel zorgvuldig 
gedaan. Het advies van de GMR is het voorgenomen besluit op te volgen en te kiezen voor de voorgedragen 
kandidaat. Mw. Van Alst koppelt dit vanavond terug aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze week 
volgen persberichten en brieven naar buiten. De ouders worden geïnformeerd. 
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7.6.9 Corona 

Dit schooljaar zijn we geconfronteerd met het coronavirus. In de persconferentie van 15 maart werd bekend dat 
de scholen vanaf 16 maart dichtgaan.  Snel na de persconferentie van de overheid heeft het bestuur 
gecommuniceerd richting scholen.  
in een vergadering is besproken wat we gaan doen: opvang, aanbod: wat willen we blijven aanbieden en hoe? 
Ook is besproken hoe we later in de week verder communiceren. 
Snel was er contact met alle ICT-ers. Binnen deze groep is veel dynamiek,  er zijn plannen en bereidheid om te 
delen. Op alle scholen zijn  werkgroepen ontstaan om lesmaterialen om te zetten naar digitaal. Alle aanbieders 
hebben hun middelen opengezet. We zullen zoveel mogelijk aansluiten bij het lesaanbod. Vanaf 16 maart is er 
afstandsonderwijs geboden aan de kinderen.  
Het zojuist in de persconferentie uitgebrachte advies is als verwacht; de basisscholen zullen per 11 mei a.s. open 
gaan. Op een aangepaste manier krijgen leerlingen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in 
kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.  
LiemersNovum heeft een denktank gestart voor de herstart van het fysieke onderwijs. In een videogesprek is 
besproken wat dit betekent voor het onderwijsprogramma. De ideeën hieruit worden besproken in het DO en 
zijn opgeslagen in SharePoint. 
De situatie per school kan verschillen (afhankelijk van het aantal leerlingen is een andere benaderingswijze 
nodig). 
De minister-president heeft aangegeven dat de helft van het aantal leerlingen tegelijk op school mag zijn. Op 
schoolniveau wordt samen met de MR bekeken hoe dit het beste ingevuld kan worden. 
vanuit de Stichting: brieven verzonden naar ouders en medewerkers. 
In de brief aan de ouders worden de algemene maatregelen beschreven. Ook ontvangen zij vanuit hun school 
specifieke informatie over de school zelf. 
Het idee om ook een brief aan de kinderen te richten, vindt het bestuur een goede aanvulling. Het wordt een 
brief met een opgewekte en positieve toon. 
 
Mw. Gerritsen heeft in een document beschreven hoe nu verder te gaan. Het start vooral met het sociaal/ 
emotionele gedeelte en gaat niet uit van allerlei inhaalmanoeuvres. Dit  document helpt de leerkrachten om 
juiste dingen te doen. 
Alle leerkrachten kunnen hun materialen opslaan in SharePoint. Dit is inmiddels een groot podium van 
materialen en kennisuitwisseling. 
 
De inspectie gaat de komende tijd vooral monitoren: ons helpen om de juiste dingen te doen vanuit een positieve 
grondhouding. De zwakke scholen krijgen de gelegenheid hun stappenplan af te maken. 
Themaonderzoeken waren uitgesteld en worden weer opgepakt als het mogelijk is, ook qua capaciteit bij de 
inspectie. 
De eindtoetsen van Cito zijn ook niet afgenomen aan het einde van het schooljaar.  
Corona zal een vast agendapunt worden tijdens de vergaderingen 
 
Zevenaar, december 2020 
 
Mariska de Groot,  
Renske Kemperman 
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8 Scholen en leerlingenprognoses 

8.1 Scholen   

Ultimo 2020 ressorteren de volgende scholen onder het bevoegd gezag van LiemersNovum 
 

LiemersNovum Scholen 
   

BRIN RICHTING SCHOOL ADRES POSTCODE PLAATS 

00DW RK De Trompetter Margrietlaan 8 6986 AT ANGERLO 

03QQ RK De Tragellijn Graaf Ottoweg 91 6915 VT LOBITH 

03QQ RK Willibrordusschool (dislocatie Tragellijn) Willibrordusweg 1 6917 AM SPIJK 

05BU RK Sprankel Carvium 1 6914 AP HERWEN 

05ZZ OB IKC Het Ravelijn Steenderens 1 6932 CA WESTERVOORT 

06QF RK Brede School St. Martinus Martinusweg 6 6905 AR OUD-ZEVENAAR 

06VL PC Ds. Jonkersschool (dislocatie Wiekslag) Kerkstraat 1 6988 AE LATHUM 

06VL PC IKC De Wiekslag Goudhaanstraat 38 6921 KC DUIVEN 

07QB RK IKC De Expeditie Reinskamp 2a 6942 RZ DIDAM 

07SI RK ‘t Scathe Schoolstraat 1 6911 AX PANNERDEN 

08FH OB Montessori Kindcentrum Westervoort Paepestraat 23 6931 CP WESTERVOORT 

08FH OB Da Vinci Westervoort Paepestraat 23 6931 CP WESTERVOORT 

08JY RK Lindenhage Platanenlaan 3 6903 DK ZEVENAAR 

08XV RK BS De Ontdekking Polstraat 62 6942 VM DIDAM 

09JU PC IKC De Wissel Westeinde 101 6904 AC ZEVENAAR 

09VH RK IKC De Toorts Marsweg 5 6941 BG DIDAM 

11DN RK Daltonbasisschool St. Jozef Wehlseweg 48 6941 DM LOIL 

11MW IC IKC De Tamboerijn Paganinistraat 17 6904 EG ZEVENAAR 

12NF OB Het Kofschip Platanenlaan 1 6903 DK ZEVENAAR 

13BF OB IKC De Carrousel Kardinaal de Jongstraat 2 6904 BE ZEVENAAR 

13BF OB Da Vinci Zevenaar Bizetstraat 1 6904 KL  ZEVENAAR 

23HE OB IKC Het Klokhuis Walcherenstraat 7 6922 DB DUIVEN 

24CN PC IKC Het Veer Rottumstraat 85 6922 EX DUIVEN 

24MK00 OB Toermalijn Bergkristal 19 6922 NP DUIVEN 

24MK01 OB Wereldwijzer (nevenvestiging Toermalijn) Goudenregenstraat 1 6921 EG DUIVEN 

30FM RK Daltonschool De Bem Bemlaan 5  6905 VH ZEVENAAR 

30UX AB Sterrenschool Bemlaan 3 6905 VH ZEVENAAR 
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8.2 Prognoses  

Geprognotiseerd aantal leerlingen 2020 2021 2022 2023 2024 

  1 okt 2019 1 okt 2020 1 okt 2021 1 okt 2022 1 okt 2023 

00DW - De Trompetter 124 138 133 127 122 

03QQ - De Tragellijn (incl. St. Willibrordus) 203 192 191 191 187 

03YG - St. Franciscusschool 127 130 130 126 124 

05BU - Sprankel 94 103 96 101 99 

05ZZ - IKC Het Ravelijn 148 108 110 100 100 

06QF - Brede School St. Martinus 169 176 175 172 170 

06VL - IKC De Wiekslag 167 151 127 118 103 

07QB - IKC De Expeditie 234 239 261 271 271 

07SI - 't Scathe 170 165 178 186 187 

08FH/MON - Montessori Kindcentrum 
Westervoort 

107 113 112 115 117 

VINCIWV - Da Vinci Westervoort 40 39 40 40 40 

08JY - Lindenhage 482 488 498 480 460 

08XV - De Ontdekking 298 295 299 297 305 

09JU - IKC De Wissel 267 277 290 286 286 

09VH - IKC De Toorts 212 210 216 213 212 

11DN - St. Jozefschool 100 94 101 96 94 

11MW - IKC De Tamboerijn 204 202 210 204 208 

12NF - Het Kofschip 219 215 216 215 215 

13BF - De Carrousel 137 129 133 134 135 

VINCIZV - Da Vinci Zevenaar 59 57 60 60 60 

18JM - Wereldwijzer 102 80 75 75 75 

23HE - IKC Het Klokhuis 162 156 159 158 162 

24CN - IKC Het Veer 263 270 265 265 265 

24MK - Toermalijn 121 109 109 106 91 

30FM - De Bem 430 459 496 524 525 

30UX - Sterrenschool Zevenaar 147 127 131 138 146 

Totaal aantal leerlingen 4786 4722 4811 4798 4759 

 
Kanttekening bij deze cijfers: 
Deze prognoses zijn opgesteld door de directeuren van de scholen. Op stichtingsniveau verwachten wij, gelet op 
de verdeling van het aantal leerlingen over de leerjaren, een stabilisering van het leerlingenaantal. 



Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€

Het exploitatiesaldo 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen met 1.850.486    

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2020

Het werkelijke resultaat 2020 bedraagt 1.499.454-    

Het begrote resultaat 2020 bedroeg 546.800-       
952.654-       

Dit verschil is als volgt te verklaren:

Het resultaat over 2020 valt € 952.654 lager uit dan begroot.

Dit komt grotendeels doordat de loonkosten € 1.409.900 hoger zijn dan begroot. Dit wordt voornamelijk

veroorzaakt door de loonkosten van de eenmalige uitkeringen van februari 2020, totaal ca. € 813.000. 

Als deze eenmalige uitkeringen buiten beschouwing worden gelaten zijn de loonkosten hoger dan 

begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door een hoger fte-verbruik. Er is sprake van een premieverschil. 

Verder zijn de dienstreizen en reiskosten woon-/werkvergoeding niet begroot en is er een nabetaling over 

vorig jaar. 

Daarnaast vallen de baten voor detachering PON-poolers € 116.700 lager uit dan begroot. Voor 

schoonmaakartikelen is als gevolg van Corona  € 68.000 meer uitgegeven dan begroot. Schoonmaak 

door derden overtreft de begrote uitgaven met € 57.500, met name bij De Toorts.

Verder zijn de overige huisvestingslasten (€ 57.000) niet begroot. De uitgaven voor personeel niet in

loondienst (€ 31.100), elektra/verwarming (€ 27.300), verbruiksmateriaal leermiddelen (€ 20.700) en 

ICT (€ 51.900) zijn hoger dan begroot. De dotaties aan de voorziening duurzame inzetbaarheid en 

voorziening jubilea overschrijden de begrote bedragen met respectievelijk € 53.600 en € 28.500. Uitgaven

voor drukwerk/kopieerkosten overtreffen de begrote uitgaven met € 49.100, deels door afkoop van het 

contract. Tenslotte vallen de kosten voor medegebruik gebouwen € 50.200 hoger uit dan begroot, door

een nabetaling van kapitaalslasten over de jaren 2012 t/m 2019 bij de Sint Martinusschool.

Tegenover deze negatieve afwijkingen staat ook een aantal posten met een positief effect. 

De rijksbijdragen zijn € 278.800 hoger dan begroot. Met name de vergoeding voor groeiformatie valt 

hoger uit dan begroot. Daarnaast zijn o.a. de subsidies voor prestatiebox en werkdrukvermindering hoger, 

doordat het bedrag per leerling hoger uitvalt. Verder zijn de vergoedingen voor arrangementen vanuit het 

samenwerkingsverband veel hoger dan was voorzien. Wel valt de subsidie personeels- en arbeidsmarkt- 

beleid lager uit als gevolg van een correctie op de bijzondere en aanvullende bekostiging die in 

december 2019 is ontvangen.

De overige overheidsbijdragen vallen € 16.400 hoger uit dan begroot doordat de vergoeding voor inrichting 

lokaal hoger uitvalt dan begroot. Daarnaast vallen de kosten voor onderwijsvernieuwing (€ 98.600), 

professionalisering directeur (€ 46.500), teambuilding (€ 28.300), uitgaven techniek (€ 42.800), uitgaven 

herstelonderhoud (€ 16.900) en de afschrijvingskosten (€ 121.900) lager uit dan begroot. Verder zijn de 

ontvangen UWV uitkeringen € 139.500 hoger dan begroot. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening

valt € 125.000 lager uit. Tenslotte levert de gezamenlijke PON-pool afrekening over 2019 een voordeel op

van € 134.100.

Verder zijn er afwijkingen op diverse posten, die elkaar over het geheel redelijk in evenwicht houden.
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2020 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 3.495.464€  

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2020 investeringen gepland voor een bedrag van 4.945.000€  

Langlopende leningen

Per balansdatum 31-12-2020 zijn er geen langlopende leningen.

Ondertekening

Datum: 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum

Handtekening voorzitter C.v.B.:

De heer P.J. Bühler
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Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende.

Vlottende activa € 9.419.006   
Kortlopende schulden € 3.588.024   2,63 3,51 4,01     minimaal 1,00

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk.

Eigen vermogen plus voorzieningen € 13.153.104 
Balanstotaal € 16.741.128 0,79 0,79 0,82     minimaal 0,55

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 1.499.454-   
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 31.676.581 -0,05 0,01 0,03 tussen 0,00 en 0,05

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting

wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.

Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen € 2.420.386   
Totale lasten € 33.176.035 0,07     0,07     0,07     kleiner dan 0,10

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk

Eigen vermogen € 11.409.372 
Totale baten € 31.676.581 0,36     0,41 0,42     

Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen

Normatief publiek eigen vermogen per balans 31-12-2020 € 8.632.040   

Feitelijk publiek eigen vermogen per balans 31-12-2020 € 11.286.476 
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Kengetallen

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 30.237.695 95,5 % 94,6 % 94,5 % 94,7 %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 163.829      0,5 % 0,9 % 0,9 % 0,6 %

Overige baten / baten * 100% - 1.275.057   4,0 % 4,5 % 4,6 % 4,7 %

Financiële baten / baten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 31.676.581 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% € 27.668.139 83,4 % 82,4 % 82,9 % 83,6 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 939.661      2,8 % 2,8 % 2,9 % 2,6 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 2.340.518   7,1 % 7,0 % 6,9 % 6,7 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 2.227.717   6,7 % 7,9 % 7,3 % 7,1 %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 33.176.035 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2020 4.722          

Rijksbijdragen OCW per leerling € 30.237.695 € 6.404   € 6.195   € 5.865   € 5.499   

Overige overheidsbijdragen per leerling - 163.829      - 35        - 60        - 57        - 37        

Overige baten per leerling - 1.275.057   - 270      - 295      - 288      - 275      

Financiële baten per leerling - -                 - -           - 1          - 1          - 2          
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 31.676.581 € 6.709   € 6.550   € 6.211   € 5.813   

Lasten per leerling

Personele lasten per leerling € 27.668.139 € 5.859   € 5.334   € 4.983   € 4.599   

Afschrijvingen per leerling - 939.661      - 199      - 181      - 173      - 143      

Huisvestingslasten per leerling - 2.340.518   - 496      - 452      - 414      - 366      

Overige lasten per leerling - 2.227.717   - 472      - 510      - 442      - 389      

Financiële lasten per leerling - -                 - -           - -           - -           - -           
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 33.176.035 € 7.026   € 6.477   € 6.012   € 5.497   
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Specificatie kengetallen

00DW 03QQ 03YG 05BU 05ZZ 06QF 06VL

Bestuur Trompetter De Tragellijn Franciscus Sprankel Het Ravelijn St. Martinus Wiekslag

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

% % % % % % % %

Rentabiliteit -18,7 4,5 1,4 -3,9 9,3 -4,0 -0,4 5,0

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 9,4 114,9 109,5 111,2 112,5 104,3 109,6 110,4

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige baten / baten * 100% 88,9 -15,4 -9,5 -11,2 -12,5 -4,3 -9,6 -10,4

Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% 73,7 82,5 89,0 80,2 86,0 83,3 79,0 88,4

Afschrijvingen / totale lasten * 100% 0,6 4,4 3,0 3,2 3,6 4,9 2,5 1,8

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 15,5 7,6 3,1 9,3 4,4 5,9 13,3 4,9

Overige lasten / totale lasten * 100% 10,3 5,5 5,0 7,3 6,0 5,9 5,1 4,9

Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Baten per leerling € € € € € € € €

Rijksbijdragen OCW per leerling n.v.t. 5.855         7.271         6.193         8.711         9.894         5.693         7.477         

Overige overheidsbijdragen per leerling n.v.t. 28              -                -                -                -                2                -                

Overige baten per leerling n.v.t. 787-            634-            622-            965-            408-            498-            706-            

Financiële baten per leerling n.v.t. -                -                -                -                -                -                -                
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten n.v.t. 5.096         6.637         5.571         7.746         9.486         5.197         6.771         

Lasten per leerling

Personele lasten per leerling n.v.t. 4.012         5.825         4.644         6.046         8.218         4.122         5.684         

Afschrijvingen per leerling n.v.t. 216            196            185            254            479            133            119            

Huisvestingslasten per leerling n.v.t. 370            200            539            307            583            694            314            

Overige lasten per leerling n.v.t. 267            326            420            420            585            266            312            

Financiële lasten per leerling n.v.t. -                -                -                -                -                -                -                
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten n.v.t. 4.865         6.547         5.788         7.027         9.865         5.215         6.429         
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Specificatie kengetallen

07QB 07SI 08FH VINCIWV 08JY 08XV 09JU

Ds. Jonkers Expeditie t Scathe Montessori Da Vinciwv Lindenhage Ontdekking Wissel

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

% % % % % % % %

Rentabiliteit -16,3 0,7 -5,3 -4,5 -7,7 -3,4 -1,2 2,5

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 111,6 112,6 115,1 110,7 107,1 115,2 114,6 113,7

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 1,1

Overige baten / baten * 100% -12,3 -13,1 -15,1 -10,7 -7,1 -15,4 -14,9 -14,7

Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% 87,5 84,3 89,4 86,1 87,0 88,3 86,4 87,6

Afschrijvingen / totale lasten * 100% 1,6 4,1 3,1 2,7 0,6 3,3 3,6 3,3

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 6,2 5,8 2,4 6,0 6,0 2,2 4,1 2,6

Overige lasten / totale lasten * 100% 4,6 5,8 5,1 5,2 6,4 6,2 5,9 6,4

Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Baten per leerling € € € € € € € €

Rijksbijdragen OCW per leerling 9.597         6.120         6.425         5.875         6.637         5.534         5.999         5.607         

Overige overheidsbijdragen per leerling 64              28              -                -                -                8                18              53              

Overige baten per leerling 1.060-         714-            842-            567-            443-            740-            781-            727-            

Financiële baten per leerling -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 8.601         5.434         5.583         5.308         6.194         4.802         5.236         4.933         

Lasten per leerling

Personele lasten per leerling 8.755         4.548         5.254         4.773         5.805         4.388         4.575         4.213         

Afschrijvingen per leerling 162            221            183            151            38              163            193            160            

Huisvestingslasten per leerling 623            314            141            333            402            110            217            126            

Overige lasten per leerling 462            313            301            286            426            306            313            309            

Financiële lasten per leerling -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 10.002       5.396         5.879         5.543         6.671         4.967         5.298         4.808         
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Specificatie kengetallen

09VH 11DN 11MW 12NF 13BF VINCIZV 23HE 24CN

Toorts St. Jozef Tamboerijn Kofschip Carrousel Da Vincizv Klokhuis Veer

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

% % % % % % % %

Rentabiliteit 0,3 9,0 0,7 -0,9 -2,9 2,5 -1,5 -0,6

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 112,7 114,7 110,2 114,4 106,7 98,1 111,9 114,5

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige baten / baten * 100% -13,3 -15,2 -10,2 -14,4 -6,7 1,9 -11,9 -14,5

Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% 80,6 81,0 84,8 86,0 90,2 82,6 84,5 85,0

Afschrijvingen / totale lasten * 100% 5,3 3,5 3,8 3,6 2,3 2,3 2,6 3,3

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 7,7 8,1 5,4 3,7 2,6 7,6 5,8 6,4

Overige lasten / totale lasten * 100% 6,4 7,4 6,0 6,7 4,9 7,4 7,1 5,4

Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Baten per leerling € € € € € € € €

Rijksbijdragen OCW per leerling 5.822         7.016         6.662         6.421         7.335         6.437         6.437         5.572         

Overige overheidsbijdragen per leerling 32              35              -                -                -                -                -                -                

Overige baten per leerling 686-            933-            616-            809-            461-            122            687-            704-            

Financiële baten per leerling -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 5.168         6.118         6.046         5.612         6.874         6.559         5.750         4.868         

Lasten per leerling

Personele lasten per leerling 4.152         4.509         5.087         4.870         6.379         5.282         4.933         4.162         

Afschrijvingen per leerling 275            197            231            205            162            150            153            160            

Huisvestingslasten per leerling 395            450            323            209            185            488            341            312            

Overige lasten per leerling 331            410            361            378            349            474            412            262            

Financiële lasten per leerling -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 5.153         5.566         6.002         5.662         7.075         6.394         5.839         4.896         
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Specificatie kengetallen

24MK 30FM 30UX

Toermalijn Wereldwijzer De Bem Sterrenschool

2020 2020 2020 2020

% % % %

Rentabiliteit 0,9 -16,5 -11,8 -11,0

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 113,5 113,6 112,7 117,7

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,0 0,0 1,4 0,0

Overige baten / baten * 100% -13,5 -13,6 -14,1 -17,7

Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 100,0 100,0 100,0 100,0

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% 85,4 87,1 86,3 82,1

Afschrijvingen / totale lasten * 100% 2,7 2,6 2,8 5,8

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 5,6 5,1 5,1 5,4

Overige lasten / totale lasten * 100% 6,3 5,2 5,8 6,8

Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 100,0 100,0 100,0 100,0

Baten per leerling € € € €

Rijksbijdragen OCW per leerling 6.819         7.973         5.052         6.394         

Overige overheidsbijdragen per leerling -                -                64              -                

Overige baten per leerling 813-            957-            632-            960-            

Financiële baten per leerling -                -                -                -                
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 6.006         7.016         4.484         5.434         

Lasten per leerling

Personele lasten per leerling 5.079         7.118         4.326         4.952         

Afschrijvingen per leerling 161            213            138            347            

Huisvestingslasten per leerling 333            417            257            323            

Overige lasten per leerling 377            428            292            411            

Financiële lasten per leerling -                -                -                -                
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten 5.950         8.176         5.013         6.033         
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Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de economische levensduur. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in

gebruik name. De grens voor activeren bedraagt € 500.

Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de volle eigendom ervan berust bij het

bevoegd gezag.

Economische levensduur:

Afschrijvingspercentages gebouwen 2,5%, 4% en 5% 40, 25 en 20 jaar

Afschrijvingspercentages verbouwing 10% , 6,66% en 4% 10, 15 en 25 jaar

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur:

- ICT infrastructuur 10% 10 jaar

- ICT en computers, tablets 20% en 33,33% 5 en 3 jaar

- Leermiddelen 6,7%, 8,3%, 10% en 12,5% 15, 12, 10 en 8 jaar

- Meubilair 4% en 5% 25 en 20 jaar

- Overige inventaris 5%, 10% en 20% 5, 10 en 20 jaar

Schattingswijziging afschrijvingen

In verband met het bouwproject IKC Platanenlaan is er in het jaar 2020 sprake van een schattingswijziging, 

gebaseerd op de componentenmethode. Van de totale kosten wordt 55% van de eigen bijdrage als nieuwbouw

aangemerkt met een afschrijvingspercentage van 2,5 %. De overige 45% wordt als verbouw/renovatie aangemerkt

met een afschrijvingspercentage van 4%.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt

rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van 

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit 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.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.

Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. 
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Grondslagen

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan 

worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden

voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die

voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie

van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse 

dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting

strekt.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor

onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 t/m 2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening

groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode

van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze

planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de

voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt.

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum maakt van deze overgangsregeling gebruik.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het 

gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de 

actuele waarde. De in de CAO opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,0%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Rijksbijdragen OCW/EZ

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen

op de balansdatum.
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Grondslagen

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op 

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2020 bedroeg 93,2%.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2020 bedroeg 87,6%.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Stelselwijzigingen

In het boekjaar heeft er geen stelselwijziging plaatsgevonden.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Vergelijkende cijfers

Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede

de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 7.194.823    4.639.020    

1.3 Financiële vaste activa 127.299       139.599       

7.322.122    4.778.619    

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 3.139.780     3.752.084    

1.7 Liquide middelen 6.279.226    10.201.445  

9.419.006    13.953.529  

Totaal activa 16.741.128  18.732.148  

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 11.409.372  12.908.826  

2.2 Voorzieningen 1.743.732     1.842.327    

2.3 Langlopende schulden -                   -                   

2.4 Kortlopende schulden 3.588.024    3.980.995    

Totaal passiva 16.741.128  18.732.148  
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 30.237.695  29.958.900  29.649.825  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 163.829       147.400       285.582       

3.5 Overige baten 1.275.057    1.325.100    1.412.544    

Totaal baten 31.676.581  31.431.400  31.347.951  

Lasten

4.1 Personeelslasten 27.668.139  26.598.100  25.528.844  

4.2 Afschrijvingen 939.661       1.061.600    867.413       

4.3 Huisvestingslasten 2.340.518    2.222.200    2.162.492    

4.4 Overige lasten 2.227.717    2.098.300    2.440.885    

Totaal lasten 33.176.035  31.980.200  30.999.634  

Saldo baten en lasten 1.499.454-    548.800-       348.317       

Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -                   2.000           2.715           

5.2 Waardeverandering effecten -                   -                   -                   

-                   2.000           2.715           

Resultaat 1.499.454-    546.800-       351.032       

Resultaatbestemming

Algemene reserve scholen 117.815-       327.600       725.284       

Algemene reserve bestuur 883.261-       798.500-       832.666-       

Bestemmingsreserve personeel -                   -                   -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-         70.800-         11.871-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 477.789-       -                   477.789       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-           5.100-           7.504-           
1.499.454-    546.800-       351.032       
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Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 1.499.454-    348.317       

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 939.661       867.413       

- mutaties voorzieningen 98.595-         508.530       

- mutatie algemene reserve -                   -                   

841.066       1.375.943    

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 612.304       916.684-       

- effecten -                   -                   

- kortlopende schulden 392.971-       920.758       

219.333       4.074           

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 439.055-       1.728.334    

Ontvangen interest -                   2.715           

Waardeverandering effecten -                   -                   

-                   2.715           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 439.055-       1.731.049    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 3.495.464-    961.129-       

Desinvesteringen in materiële vaste activa -                   -                   

Investeringen in financiële vaste activa 12.300         18.704-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 3.483.164-    979.833-       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                   -                   

Aflossing langlopende schulden -                   -                   

-                   -                   

Mutatie liquide middelen 3.922.219-    751.216       

Beginstand liquide middelen 10.201.445  9.450.229    

Mutatie liquide middelen 3.922.219-    751.216       

Eindstand liquide middelen 6.279.226    10.201.445  
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Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 activa 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Bestuur: eigen bijdrage lokaal Toermalijn (50%) 6.875           6.875           -                   -                   -                   -                   -                   -                   

00DW De Trompetter Angerlo 84.738         12.005         72.733         -                   -                   -                   8.474           64.259         

03QQ De Tragellijn Lobith -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

03YG St. Franciscusschool Babberich 128.862       51.787         77.075         -                   -                   -                   6.443           70.632         

05BU De Sprankel Herwen -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 434.405       225.654       208.751       -                   -                   -                   14.270         194.481       

06ZD St. Willibrordus Spijk -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

07SI t Scathe Pannerden -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

08FH Montessori Westervoort 3.381           3.381           -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Da Vinci Westervoort -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

08JY Lindenhage Zevenaar -                   -                   -                   914.784       -                   -                   12.102         902.682       

09VH De Toorts Didam 257.694       193.270       64.424         -                   -                   -                   17.180         47.244         

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 71.774         43.064         28.710         -                   -                   -                   3.589           25.121         

12NF Het Kofschip Zevenaar 20.157         19.565         592              457.392       -                   -                   6.643           451.341       

13BF De Carrousel Zevenaar 57.983         56.480         1.503           -                   -                   -                   1.503           -                   

Da Vinci Zevenaar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

De Wereldwijzer Duiven -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

23HE Het Klokhuis 7.450           3.303           4.147           -                   -                   -                   298              3.849           

24CN Het Veer Duiven 114.465       68.679         45.786         -                   -                   -                   5.723           40.063         

24MK Toermalijn Duiven 40.055         38.772         1.283           -                   -                   -                   1.283           -                   

30UX Sterrenschool Zevenaar 23.595         8.303           15.292         -                   -                   -                   2.360           12.932         
1.251.434    731.138       520.296       1.372.176    -                   -                   79.868         1.812.604    
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Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 activa 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT

Bestuur 180.613       154.438       26.175         8.210           -                   -                   10.030         24.355         

00DW De Trompetter Angerlo 52.252         25.680         26.572         14.144         -                   -                   9.775           30.941         

03QQ De Tragellijn Lobith 233.210       174.877       58.333         10.545         -                   -                   17.900         50.978         

St. Willibrordus Spijk 43.727         42.403         1.324           -                   -                   -                   1.324           -                   

03YG St. Franciscusschool Babberich 180.088       140.596       39.492         -                   -                   -                   10.086         29.406         

05BU De Sprankel Herwen 174.214       138.375       35.839         2.798           -                   -                   13.051         25.586         

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 232.947       178.449       54.498         1.308           -                   -                   18.278         37.528         

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 73.501         34.608         38.893         17.240         -                   -                   13.029         43.104         

06VL De Wiekslag Duiven 59.391         35.246         24.145         12.590         -                   -                   9.313           27.422         

Ds. Jonkersschool Lathum 18.777         11.188         7.589           -                   -                   -                   2.663           4.926           

07QB De Expeditie Didam 164.232       74.892         89.340         56.385         -                   -                   33.189         112.536       

07SI t Scathe Pannerden 234.054       196.254       37.800         8.270           -                   -                   14.012         32.058         

08FH Montessori Westervoort 160.698       133.310       27.388         1.603           -                   -                   9.159           19.832         

Da Vinci Westervoort 8.818           7.319           1.499           -                   -                   -                   1.499           -                   

08JY Lindenhage Zevenaar 191.789       116.044       75.745         28.474         -                   -                   33.132         71.087         

08XV De Ontdekking Didam 136.984       72.195         64.789         4.510           -                   -                   26.136         43.163         

09JU De Wissel Zevenaar 109.472       67.909         41.563         -                   -                   -                   19.388         22.175         

09VH De Toorts Didam 128.735       44.189         84.546         4.869           -                   -                   24.136         65.279         

11DN St. Jozefschool Loil 37.594         19.077         18.517         10.437         -                   -                   6.034           22.920         

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 103.597       49.632         53.965         11.920         -                   -                   19.915         45.970         

12NF Het Kofschip Zevenaar 240.967       193.134       47.833         12.629         -                   -                   17.444         43.018         

13BF De Carrousel Zevenaar 192.796       170.326       22.470         17.420         -                   -                   8.294           31.596         

Da Vinci Zevenaar 160.285       145.292       14.993         9.984           -                   -                   6.720           18.257         

23HE Het Klokhuis Duiven 160.718       128.021       32.697         631              -                   -                   15.263         18.065         

24CN Het Veer Duiven 110.676       59.513         51.163         17.959         -                   -                   18.757         50.365         

24MK Toermalijn Duiven 113.494       94.747         18.747         25.812         -                   -                   8.418           36.141         

De Wereldwijzer Duiven 116.270       105.378       10.892         29.337         -                   -                   8.933           31.296         

30FM De Bem Zevenaar 184.515       137.160       47.355         19.847         -                   -                   19.366         47.836         

30UX Sterrenschool Zevenaar 160.643       117.482       43.161         18.741         17.006         44.896         

3.965.057    2.867.734    1.097.323    345.663       -                   -                   412.250       1.030.736    

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 67



Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

1.2.2 Inventaris en apparatuur (vervolg) prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 activa 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € € €

Meubilair

Bestuur 71.015         35.711         35.304         1.803           -                   -                   2.855           34.252         

00DW De Trompetter Angerlo 103.455       54.794         48.661         6.388           -                   -                   5.154           49.895         

03QQ De Tragellijn Lobith 211.275       62.781         148.494       882              -                   -                   10.338         139.038       

St. Willibrordus Spijk 21.980         20.988         992              -                   -                   -                   992              -                   

03YG St. Franciscusschool Babberich 65.024         34.401         30.623         1.871           -                   -                   2.517           29.977         

05BU De Sprankel Herwen 104.186       38.272         65.914         1.144           -                   -                   4.715           62.343         

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 111.571       47.653         63.918         804              -                   -                   5.909           58.813         

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 59.555         37.123         22.432         3.253           -                   -                   2.974           22.711         

06VL De Wiekslag Duiven 4.360           2.745           1.615           -                   -                   -                   210              1.405           

Ds. Jonkersschool Lathum 20.479         11.753         8.726           -                   -                   -                   1.019           7.707           

07QB De Expeditie Didam 237.948       94.716         143.232       13.799         -                   -                   11.798         145.233       

07SI t Scathe Pannerden 92.556         17.945         74.611         -                   -                   -                   4.534           70.077         

08FH De Montessori Westervoort 61.789         27.775         34.014         11.721         -                   -                   3.608           42.127         

Da Vinci Westervoort -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

08JY Lindenhage Zevenaar 147.735       59.764         87.971         361.635       -                   -                   17.797         431.809       

08XV De Ontdekking Didam 321.980       122.879       199.101       -                   -                   -                   15.806         183.295       

09JU De Wissel Zevenaar 211.528       55.759         155.769       20.672         -                   -                   11.115         165.326       

09VH De Toorts Didam 129.156       48.505         80.651         1.274           -                   -                   6.358           75.567         

11DN St. Jozefschool Loil 110.734       39.851         70.883         32.698         -                   -                   6.716           96.865         

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 203.390       95.594         107.796       -                   -                   -                   9.272           98.524         

12NF Het Kofschip Zevenaar 52.101         32.945         19.156         272.356       -                   -                   7.751           283.761       

13BF De Carrousel Zevenaar 105.376       49.589         55.787         8.491           -                   -                   5.194           59.084         

Da Vinci Zevenaar 23.031         8.579           14.452         3.632           -                   -                   1.167           16.917         

23HE Het Klokhuis Duiven 26.524         13.625         12.899         5.405           -                   -                   1.635           16.669         

24CN Het Veer Duiven 6.414           1.154           5.260           227.566       -                   -                   8.623           224.203       

24MK Toermalijn Duiven 30.294         3.453           26.841         6.199           -                   -                   1.566           31.474         

De Wereldwijzer Duiven 34.273         4.677           29.596         -                   -                   -                   1.700           27.896         

30FM De Bem Zevenaar 379.496       105.921       273.575       32.626         -                   -                   18.281         287.920       

30UX Sterrenschool Zevenaar 116.292       39.323         76.969         -                   -                   -                   5.814           71.155         
3.063.517    1.168.275    1.895.242    1.014.219    -                   -                   175.418       2.734.043    

Meubilair eerste waardering

Bestuur 366.009       344.273       21.736         -                   -                   -                   5.113           16.623         
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Cumulatieve

afschrijvingen

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 activa 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € € €

1.2.2 Inventaris en apparatuur (vervolg)

Overige inventaris

Bestuur 157.297       30.038         127.259       399.402       -                   -                   16.390         510.271       

00DW De Trompetter Angerlo 11.126         982              10.144         3.378           -                   -                   1.646           11.876         

03QQ De Tragellijn Lobith 55.124         46.379         8.745           31.926         -                   -                   2.889           37.782         

St. Willibrordus Spijk 14.916         14.916         -                   -                   -                   -                   -                   -                   

03YG St. Franciscusschool Babberich 24.968         22.493         2.475           -                   -                   -                   460              2.015           

05BU De Berkhaag Herwen 48.634         28.159         20.475         2.276           -                   -                   3.371           19.380         

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 62.250         29.245         33.005         5.892           -                   -                   6.625           32.272         

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 1.798           1.198           600              6.413           -                   -                   488              6.525           

06VL De Wiekslag Duiven 2.590           1.337           1.253           -                   -                   -                   426              827              

Ds. Jonkersschool Lathum -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

07QB De Expeditie Didam 4.450           3.585           865              5.005           -                   -                   1.286           4.584           

07SI t Scathe Pannerden 47.146         29.184         17.962         -                   -                   -                   3.739           14.223         

08FH Montessori Westervoort 17.884         14.313         3.571           2.298           -                   -                   778              5.091           

Da Vinci Westervoort -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

08JY Lindenhage Zevenaar 7.316           4.139           3.177           51.299         -                   -                   5.022           49.454         

08XV De Ontdekking Didam 16.363         13.603         2.760           6.781           -                   -                   937              8.604           

09JU De Wissel Zevenaar 19.978         1.869           18.109         17.398         -                   -                   4.645           30.862         

09VH De Toorts Didam 5.783           3.658           2.125           4.184           -                   -                   1.312           4.997           

11DN St. Jozefschool Loil -                   -                   -                   3.602           -                   -                   270              3.332           

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 50.881         10.988         39.893         -                   -                   -                   7.061           32.832         

12NF Het Kofschip Zevenaar 28.933         25.164         3.769           34.554         -                   -                   4.108           34.215         

13BF De Carrousel Zevenaar 24.484         18.560         5.924           2.112           -                   -                   3.060           4.976           

Da Vinci Zevenaar 2.186           1.681           505              1.126           -                   -                   157              1.474           

23HE Het Klokhuis Duiven 46.311         41.710         4.601           7.283           -                   -                   2.245           9.639           

24CN Het Veer Duiven 3.418           2.467           951              5.536           -                   -                   1.148           5.339           

24MK Toermalijn Duiven 17.438         11.877         5.561           -                   -                   -                   1.068           4.493           

De Wereldwijzer Duiven 30.941         27.208         3.733           -                   -                   -                   1.375           2.358           

30FM De Bem Zevenaar 54.216         28.306         25.910         31.368         -                   -                   6.908           50.370         

30UX Sterrenschool Zevenaar 52.911         39.253         13.658         26.237         -                   -                   4.936           34.959         
809.342       452.312       357.030       648.070       -                   -                   82.350         922.750       

Totaal inventaris en apparatuur 8.203.925    4.832.594    3.371.331    2.007.952    -                   -                   675.131       4.704.152    
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Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 activa 2020 2020 31-12-2020

1.2 Materiële vaste activa € € € € € € € €

1.2.3 Leermiddelen

Bestuur 3.008           3.008           -                   -                   -                   -                   -                   -                   

00DW De Trompetter Angerlo 60.674         47.202         13.472         -                   -                   -                   4.761           8.711           

03QQ De Tragellijn Lobith 164.162       131.665       32.497         -                   -                   -                   6.437           26.060         

St. Willibrordus Spijk 51.912         48.759         3.153           -                   -                   -                   3.153           -                   

03YG St. Franciscusschool Babberich 106.306       84.261         22.045         -                   -                   -                   4.557           17.488         

05BU De Sprankel Herwen 165.357       144.426       20.931         -                   -                   -                   5.014           15.917         

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 93.497         69.906         23.591         -                   -                   -                   6.611           16.980         

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 69.951         40.294         29.657         170              -                   -                   6.908           22.919         

06VL De Wiekslag Duiven 37.439         17.621         19.818         3.545           -                   -                   4.432           18.931         

Ds. Jonkersschool Lathum 26.022         23.973         2.049           -                   -                   -                   1.174           875              

07QB De Expeditie Didam 96.183         68.167         28.016         -                   -                   -                   6.599           21.417         

07SI t Scathe 144.711       101.315       43.396         7.805           -                   -                   7.912           43.289         

08FH Montessori Westervoort 78.896         58.233         20.663         -                   -                   -                   3.543           17.120         

Da Vinci Westervoort -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

08JY Lindenhage Zevenaar 172.883       139.891       32.992         19.338         -                   -                   11.252         41.078         

08XV De Ontdekking Didam 169.878       122.209       47.669         -                   -                   -                   14.046         33.623         

09JU De Wissel Zevenaar 99.803         70.517         29.286         13.494         -                   -                   9.101           33.679         

09VH De Toorts Didam 86.920         46.895         40.025         1.268           -                   -                   8.707           32.586         

11DN St. Jozefschool Loil 72.840         51.460         21.380         -                   -                   -                   5.534           15.846         

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 91.029         70.035         20.994         11.719         -                   -                   6.773           25.940         

12NF Het Kofschip Zevenaar 149.514       115.609       33.905         6.500           -                   -                   8.159           32.246         

13BF De Carrousel Zevenaar 67.491         53.649         13.842         6.147           -                   -                   2.907           17.082         

Da Vinci Zevenaar 11.512         10.696         816              8.175           -                   -                   480              8.511           

23HE Het Klokhuis Duiven 52.742         38.337         14.405         8.882           -                   -                   4.418           18.869         

24CN Het Veer Duiven 77.222         33.326         43.896         5.465           -                   -                   8.944           40.417         

24MK Toermalijn Duiven 69.981         44.741         25.240         3.384           -                   -                   5.248           23.376         

De Wereldwijzer Duiven 88.905         69.070         19.835         2.842           -                   -                   5.038           17.639         

30FM De Bem Zevenaar 197.557       114.394       83.163         4.416           -                   -                   19.005         68.574         

30UX Sterrenschool Zevenaar 128.245       67.588         60.657         12.186         -                   -                   13.949         58.894         
Totaal leermiddelen 2.634.640    1.887.247    747.393       115.336       -                   -                   184.662       678.067       

Totaal materiële vaste activa 12.089.999  7.450.979    4.639.020    3.495.464    -                   -                   939.661       7.194.823    
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Toelichting behorende tot de balans

Boekwaarde Mutaties + Mutaties - Boekwaarde

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

1.3 Financiële vaste activa

1.3.8 Overige vorderingen

Snappet borg 139.599       -                   12.300         127.299       

Totaal financiële vaste activa 139.599       -                   12.300         127.299       
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 141.001       405.754       

1.5.2 OCW/EZ

Betaalritme lumpsumvergoeding personeel 1.313.100    1.281.959    

Betaalritme onderwijsachterstandenbeleid 44.555         32.877         

Betaalritme opvang asielzoekers -                   8.509           

1.357.655    1.323.345    

1.5.6 Overige overheden

Gemeente, verbouw St. Martinusschool -                   12.687         

Gemeente, huisvestingsvoorziening De Bem 117.181       57.254         

Gemeente, vernieuwbouw Sterrenschool 356.041       -                   

Gemeente, vernieuwbouw De Carrousel 19.456         -                   

Gemeente, huisvestingsvoorziening De Wiekslag 787              -                   

Gemeente, afrekening planontwikkeling Brede school 273.418       -                   

Gemeente, bijdrage planontwikkeling Brede school 24.198         975.549       

Gemeente, kosten tijdelijke huisvesting 78.410         31.741         

Gemeente, subsidie LOB gelden -                   5.542           

Gemeente, subsidie schoolbegeleiding -                   44.294         

869.491       1.127.067    

1.5.7 Overige vorderingen

Rente banken -                   2.715           

PON, afrekening pool 1 134.114       -                   

PON, verrekening diverse nota's -                   97.109         

UWV, compensatie transitievergoedingen 131.536       166.789       

DVEP, afrekeningen -                   41.625         

Iselinge bijdrage 1e semester 26.800         23.600         

Delta bijdrage samen opleiden 30.000         -                   

Bijdrage scholen aan Technoplaza 1.760           -                   

Uitkeringen UWV 8.974           2.204           

Medegebruik boekjaar -                   300              

SWV Liemers, diverse bijdragen -                   7.710           

Kruisposten 3.943           378              

Overige vorderingen 7.388           7.023           

344.515       349.453       

1.5.8 Overlopende activa

Project groene schoolplein De Bem -                   2.299           

Loyalis, wga-uitkeringen boekjaar -                   8.307           

Diverse vooruitbetaalde kosten 427.118       535.859       

427.118       546.465       

Totaal vorderingen 3.139.780    3.752.084    
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen

Kas 272              424              

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rabobank zakelijke rekening NL48 RABO 0327 9578 40 167.795       405.548       

Rabobank zakelijke rekening NL02 RABO 0374 8126 75 95.950         34.214         

Rabobank zakelijke rekening NL73 RABO 0314 3378 14 31.529         69.568         

Rabobank zakelijke rekening NL47 RABO 0341 6034 30 Technoplaza 3.962           7.555           

Rabobank DoelReserveren NL28 RABO 3031 5780 90 810.453       4.460.000    

Rabobank bedrijfstelerekening NL78 RABO 1263 7525 78 3.758.833    3.758.457    

Rabobank vermogensparen NL49 RABO 1515 7477 51 832.726       830.840       

Triodos Bank Internet Rendement Rekening NL86 TRIO 2025 0704 97 498.130       499.428       

Schoolrekeningen 79.576         135.411       

6.278.954    10.201.021  

Totaal liquide middelen 6.279.226    10.201.445  
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 9.158.932    1.001.076-    1.339.345    9.497.201    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Personeel

Bestuur 589.345       -                   589.345-       -                   

Duurzaamheid

Bestuur 1.788.129    15.476-         -                   1.772.653    

Eigen risicodragerschap

Bestuur 100.000       -                   100.000-       -                   

Personeelsbeleid

Bestuur 300.000       -                   300.000-       -                   

Modernisering bekostiging

Bestuur 300.000       -                   300.000-       -                   

Juridische ondersteuning

Bestuur 50.000         -                   50.000-         -                   

Convenant werkdrukverlichting

Bestuur en scholen 477.789       477.789-       -                   -                   

Eerste waardering meubilair

Bestuur 21.735         5.113-           -                   16.622         

3.626.998    498.378-       1.339.345-    1.789.275    

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Private reserve 122.896       -                   -                   122.896       

122.896       -                   -                   122.896       

Totaal bestemmingsreserves 3.749.894    498.378-       1.339.345-    1.912.171    

Totaal eigen vermogen 12.908.826  1.499.454-    -                   11.409.372   
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Specificatie eigen vermogen 2.1.1 en 2.1.3 per 31-12-2020

Algemene Private

reserve reserve Totaal

€ € €

Bestuur 3.063.300    -                   3.063.300    

00DW De Trompetter Angerlo 304.501       3.400           307.901       

03QQ De Tragellijn Lobith 423.393       -                   423.393       

03YG St. Franciscusschool Babberich 110.582       2.299           112.881       

05BU De Sprankel Herwen 429.819       -                   429.819       

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 127.997       -                   127.997       

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 126.697       3.881           130.578       

06VL De Wiekslag Duiven 435.569       11.033         446.602       

Ds. Jonkersschool Lathum 17.555         8.281           25.836         

07QB De Expeditie Didam 694.995       1.196           696.191       

07SI 't Scathe Pannerden 329.802       -                   329.802       

08FH Montessori Westervoort 72.429         -                   72.429         

Da Vinci Westervoort 23.654-         -                   23.654-         

08JY Lindenhage Zevenaar 445.666       22.992         468.658       

08XV De Ontdekking Didam 126.046       5.596           131.642       

09JU De Wissel Zevenaar 386.834       11.666         398.500       

09VH De Toorts Didam 221.369       1.281           222.650       

11DN St. Jozefschool Loil 232.388       387              232.775       

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 710.332       18.856         729.188       

12NF Het Kofschip Zevenaar 217.379       -                   217.379       

13BF De Carrousel Zevenaar 103.734       -                   103.734       

Da Vinci Zevenaar 47.700         -                   47.700         

23HE Het Klokhuis Duiven 225.557       -                   225.557       

24CN Het Veer te Duiven 433.738       14.329         448.067       

24MK Toermalijn Duiven 181.176       -                   181.176       

Wereldwijzer Duiven 244.272       -                   244.272       

30FM De Bem te Zevenaar 197.025-       17.699         179.326-       

30UX Sterrenschool te Zevenaar 5.050           5.050           
9.497.201    122.896       9.620.097    
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Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € €

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 364.483       63.462        25.771         -                   402.174        

Duurzame inzetbaarheid 135.963       73.574        -                   -                   209.537       

Spaarverlof 1.785           1.785-          -                   -                   -                   

502.231       135.251      25.771         -                   611.711       

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 1.340.096    675.000      883.075       -                   1.132.021     

1.842.327    810.251      908.846       -                   1.743.732    

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud.

er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken.

De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering.

In de berekening wordt een rekenrente van 1,0% gehanteerd.

Tevens is rekening gehouden met een vertrekkans van 7%.

Kortlopende Langlopende Totaal

deel < 1 jaar deel> 1 jaar

€ € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 66.001         336.173       402.174       

Duurzame inzetbaarheid 18.659         190.878       209.537       

84.660         527.051       611.711       

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 708.835       423.186       1.132.021    

793.495       950.237       1.743.732    
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31-12-2020 31-12-2019

€ €

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen

Opbrengst medegebruik -                   102              

Lerarenbeurs 14.814         14.814         

Arrangementen samenwerkingsverband 72.607         39.253         

Kind en Cultuur 7.851           4.645           

Subsidie reg. procesbegeleider ll.daling PO -                   794              

Impuls muziekonderwijs 9.722           34.167         

Vooruitgefactureerde opbrengst medegebruik -                   238.887       

Technoplaza 59.504         67.987         

Project groene schoolplein St. Martinusschool -                   13.495         

Project groene schoolplein Het Veer -                   20.383         

Project groene schoolplein De Bem 15.201         -                   

Gemeente Zevenaar vergoeding eerste inrichting De Bem 33.115         -                   

Overige 1.000           -                   

213.814       434.527       

2.4.3 Crediteuren 838.299       1.281.313    

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december 1.021.845    898.199       

Premies sociale verzekeringen december 63.970         57.189         

Overige schuld vervangingsfonds -                   24.025         

1.085.815    979.413       

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

ABP december 339.532       322.798       

2.4.10 Overlopende passiva

Salarissen 13e maand boekjaar 20.153         12.539         

Bankkosten en creditrente 4.341           1.465           

PON, verrekening diverse bedragen -                   1.210           

Salarissen rekening-courant 13.473         40.170         

Transitievergoeding 66.833         92.551         

St.Culturele Voorzieningen nota's bieb op school 3.987           

Overige schulden 18.065         15.536         

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 151.055       -                   

DUO, verrekening uitkeringskosten 5.626           -                   

Betaalritme prestatiebox 325              35.310         

Aanspraken vakantie-uitkering 826.706       764.163       

1.110.564    962.944       

Totaal kortlopende schulden 3.588.024    3.980.995    
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Opgave doelsubsidies

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subdsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor 

      bekostiging wordt verstrekt

Bedrag van ontvangen t/m

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € €

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 13-8-2019 25.395         25.395         nee

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 28-8-2020 25.395         25.395         nee

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogr. IOP2-77235-PO 16-10-2020 192.600       192.600       nee
totaal 243.390       243.390       

G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel

G2-A subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van Ontvangen Totale Saldo Ontvangen Totale Te 

toewijzing t/m vorig subsidiabele per in subsidiabele verrekenen

verslagjaar kosten kosten in

t/m vorig 1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

Omschrijving Toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € € €

totaal -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      

G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag van Ontvangen Totale Saldo Ontvangen Totale Saldo

Omschrijving Toewijzing toewijzing t/m vorig subsidiabele per in subsidiabele per 

verslagjaar kosten kosten in

t/m vorig 1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

totaal -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 29.224.260  29.089.700  28.654.305  

3.1.2.2 Overige subsidies OCW/EZ niet geoormerkt 97.862         29.300         113.796       

3.1.4 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 915.573       839.900       881.724       
30.237.695  29.958.900  29.649.825  

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 139.384       121.900       236.136       

3.2.2 Overige 24.445         25.500         49.446         
163.829       147.400       285.582       

   

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 259.283       264.400       284.176       

3.5.2 Detachering personeel 759.810       866.400       843.446       

3.5.5 Ouderbijdragen 60.993         70.000         106.910       

3.5.6 Overige 194.971       124.300       178.012       
1.275.057    1.325.100    1.412.544    

   

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 25.743.008  24.333.200  23.479.301  

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 135.251       55.000         69.660         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.314.863    1.283.800    1.136.253    

4.1.2.3 Overige personeelslasten 764.497       1.076.100    1.157.094    

4.1.3 Uitkeringen 289.480-       150.000-       313.464-       
27.668.139  26.598.100  25.528.844  

   

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 19.462.138  18.396.300  17.617.840  

Sociale lasten 3.401.442    3.215.163    3.041.078    

Pensioenpremies 2.879.428    2.721.737    2.820.383    
25.743.008  24.333.200  23.479.301  

   

FTE's per categorie:

Directie 23,07            19,78            19,74            

OP  290,34          292,00          289,86          

OOP en Schoonmaak 44,18            41,11            42,45            
357,59          352,89          352,04          

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 939.661       1.061.600    867.413       

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 173.770       123.500       129.323       

4.3.3 Onderhoud 224.919       241.800       183.546       

4.3.4 Energie en water 528.439       504.200       461.733       

4.3.5 Schoonmaakkosten 585.617       451.500       472.097       

4.3.6 Heffingen 41.761         42.200         36.701         

4.3.7 Overige huisvestingslasten 111.012       59.000         79.092         

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 675.000       800.000       800.000       
2.340.518    2.222.200    2.162.492    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 396.769       384.200       408.288       

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.405.494    1.292.900    1.488.279    

4.4.4 Overige lasten 425.454       421.200       544.318       
2.227.717    2.098.300    2.440.885    

   

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 13.975         -                   13.975         

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   -                   

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 1.513           -                   1.513           
15.488         -                   15.488         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten -                   2.000           2.715           
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel 18.664.402  18.630.100  18.383.184  

800005 Fusieregeling 728.108       697.800       726.594       

800070 Prestatiebox 974.595       944.500       950.952       

800090 Lumpsumvergoeding groeiformatie 226.031       189.000       158.932       

800100 Onderwijsachterstandenbeleid 558.712       504.400       199.772       

800110 Bijzondere en aanvullende bekostiging -                   -                   477.789       

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 3.105.738    3.206.800    3.072.251    

810010 PAB werkdrukvermindering 1.153.400    1.081.700    907.574       

820000 Materiële instandhouding 3.813.274    3.835.400    3.777.257    

29.224.260  29.089.700  28.654.305  

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

3.1.2.1 Geoormerkt -                   -                   -                   

3.1.2.2 Niet geoormerkt

824200 Lerarenbeurs 25.395         14.800         17.636         

826000 Bekostiging impulsgebieden -                   -                   50.523         

834000 Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma 41.545         -                   -                   

839000 Opvang asielzoekers 30.922         14.500         45.637         

97.862         29.300         113.796       

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV

837000 SWV inzake passend onderwijs 657.304       677.800       690.365       

837005 SWV inzake passend onderwijs (personeel) 50.133         46.800         48.904         

869710 Vergoeding passend onderwijs slechtzienden 20.959         20.000         22.021         

837030 SWV overige baten 187.177       95.300         120.434       

915.573       839.900       881.724       

Totaal Rijksbijdragen 30.237.695  29.958.900  29.649.825  

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

841050 Schakelklas -                   -                   31.900         

844000 Schoolbegeleiding 68.080         82.700         74.667         

848000 Vergoeding inrichting lokaal 43.848         14.000         102.310       

848900 Overige gemeentelijke bijdragen 27.456         25.200         27.259         

139.384       121.900       236.136       

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

850500 Impuls muziekonderwijs 24.445         25.500         49.446         

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 163.829       147.400       285.582       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken

864000 Opbrengst medegebruik 259.283       264.400       284.176       

3.5.2 Detachering personeel

865000 Detachering personeel 24.687         16.400         108.056       

865001 Detachering 4+ pooler 1.832           -                   -                   

865200 Detachering personeel vervangingspool 733.291       850.000       735.390       

759.810       866.400       843.446       

3.5.5 Ouderbijdragen

862000 Ouderbijdragen 60.993         70.000         106.910       

3.5.6 Overige

869000 Bijdragen scholen bovenschools -                   200              -                   

869200 Vergoeding stage en begel. opl. in school 102.626       77.000         66.665         

869600 Vrijval voorziening spaarverlof -                   -                   -                   

869900 Overige baten 92.345         47.100         111.347       

869905 Interne verrekening -                   -                   -                   

194.971       124.300       178.012       

Totaal overige baten 1.275.057    1.325.100    1.412.544    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten algemeen 22.308.794  21.504.400  20.430.699  

400100 Loonkosten bovenschools 826.138       599.700       756.205       

401000 Loonkosten ouderschapsverlof 168.435       26.000         85.760         

403400 Loonkosten schoonmaakpersoneel 176.509       183.500       177.790       

407600 Loonkosten inhaal- en ondersteuningsprogramma 12.886         -                   -                   

409000 Loonkosten bapo en duurzame inzetbaarheid 208.791       208.700       252.020       

23.701.553  22.522.300  21.702.474  

404000 Loonkosten detachering 24.687         16.400         94.075         

409500 Loonkosten 4+ poolers -                   -                   -                   

409600 Loonkosten poolers 1.024.566    999.700       928.470       

409900 Loonkosten vervanging vangnet 241.725       123.200       163.240       

409950 Loonkosten vervanging eigen rekening 750.477       671.600       591.042       

411915 Loonkosten poolers (ER PON) -                   -                   -                   

25.743.008  24.333.200  23.479.301  

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

412000 Dotatie voorziening spaarverlof 1.785-           -                   -                   

412200 Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 73.574         20.000         58.821         

412500 Dotatie voorziening jubilea 63.462         35.000         10.839         

135.251       55.000         69.660         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

413000 Loonkosten derden 192.573       229.500       165.419       

413100 Conciërge 25.219         35.100         38.767         

413160 Loonkosten vakleerkrachten hoogbegaafdheid p/flex 20.197         14.000         18.681         

413400 Vrijwilligersvergoeding 35.815         49.700         42.296         

413550 Schoolbegeleiding 117.171       92.700         21.105         

413650 Externe advieskosten 107.917       75.000         140.742       

413680 PR en marketing 51.655         32.000         26.224         

414300 Extern personeel 385.210       475.800       414.782       

414350 Extern personeel ziektevervanging 301.286       200.000       178.717       

414360 Extern personeel vangnet 77.820         80.000         89.520         

1.314.863    1.283.800    1.136.253    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.1 Personeelslasten (vervolg)

4.1.2.3 Overige personeelslasten

414000 Scholing 351.960       338.500       444.308       

414001 Scholing hoogbegaafdheid 8.398           13.600         10.252         

414002 Professionalisering directeur 7.541           54.000         43.231         

414100 Arbodienst contract en verrichtingen 50.032         60.000         60.243         

414270 Onderwijsvernieuwing 7.411           106.000       106.705       

414400 Malus vervangingsfonds -                   -                   24.025         

414800 Werving en selectie personeel 1.815           5.000           4.258           

415000 Jubilea/afscheid personeel 1.044           -                   141              

415020 Personeelszorg 9.278           25.000         17.427         

415170 Teambuilding 383              28.700         5.442           

415200 Kantinekosten 60.415         54.700         66.266         

416400 PON inzake Pool 1 134.114-       -                   94.773-         

416450 Transitievergoedingen 95.833         100.000       188.758       

416500 Vergoeding overblijfmedewerkers 2.514           5.000           4.721           

416900 Overige personele lasten 42.643         42.700         60.060         

416920 DUO verrekening uitkeringskosten 5.626           -                   775              

416950 Werkkostenregeling 125.549       127.900       96.951         

447300 Bijdrage PON 128.169       115.000       118.304       

764.497       1.076.100    1.157.094    

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkeringen Vervangingsfonds -                   -                   370-              

419015 Uitkeringen eigen poolers ER PON 5.450-           -                   -                   

419200 Uitkeringen UWV vangnet 284.030-       150.000-       273.366-       

419250 Uitkeringen UWV wia -                   -                   39.728-         

289.480-       150.000-       313.464-       

Totaal personele lasten 27.668.139  26.598.100  25.528.844  
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

422000 Afschrijving gebouwen 41.563         63.900         40.403         

422100 Afschrijving verbouwingen 38.305         29.600         28.013         

423000 Afschrijving ICT 412.250       436.800       390.652       

424000 Afschrijving meubilair 175.418       199.500       143.736       

424100 Afschrijving meubilair eerste waardering 5.113           5.100           7.504           

424700 Afschrijving overige inventaris 82.350         119.200       62.412         

425000 Afschrijving leermiddelen 184.662       207.500       194.693       
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 939.661       1.061.600    867.413       

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430000 Kosten medegebruik gebouwen 149.242       99.000         105.059       

430100 Huur kantoorruimte 24.528         24.500         24.264         

173.770       123.500       129.323       

4.3.3 Onderhoud

433100 Kosten gebruiksvergunning -                   -                   290              

433200 Herstelonderhoud scholen 224.919       241.800       183.256       

224.919       241.800       183.546       

4.3.4 Energie en water

434400 Water 15.769         18.800         12.770         

434600 Elektra en verwarming 512.670       485.400       448.963       

528.439       504.200       461.733       

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 430.300       372.800       383.857       

435400 Schoonmaakartikelen 122.408       54.400         60.944         

435800 Containers 32.909         24.300         27.296         

585.617       451.500       472.097       

4.3.6 Heffingen

436500 Publiekrechtelijke heffingen 41.761         42.200         36.701         

436510 Publiekrechtelijke heffingen dislocatie -                   -                   -                   

41.761         42.200         36.701         

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuinonderhoud 46.936         51.700         12.187         

437500 Overige huisvestingslasten 56.967         -                   61.803         

438000 Beveiliging 7.109           7.300           5.102           

111.012       59.000         79.092         

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 675.000       800.000       800.000       

Totaal huisvestingslasten 2.340.518    2.222.200    2.162.492    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Cabo 300.784       302.900       274.583       

441130 Accountantskosten 10.648         17.500         29.663         

441200 Doorbelaste kosten Raet -                   -                   28.151         

441300 Contributie besturenorganisaties 61.264         40.000         52.062         

441500 Govak-gelden en arbeidsmarktmiddelen 24.073         23.800         23.829         

396.769       384.200       408.288       

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk/kopieerkosten/huur apparatuur 233.889       184.800       187.165       

442200 Onderhoud inventaris en apparatuur 852              3.700           9.816           

442300 Kantoorbenodigdheden 14.093         10.500         13.756         

455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen 356.673       336.000       343.193       

455100 ICT 700.936       649.000       782.161       

455400 Verbruiksmateriaal rugzakleerlingen -                   -                   -                   

456000 Bibliotheek / mediatheek / orthoteek 32.657         34.600         47.592         

457000 Toetsen 12.446         22.600         12.289         

457300 Muziekimpuls 40.874         28.800         71.792         

458000 Projecten NME/NOT 13.074         22.900         20.515         

1.405.494    1.292.900    1.488.279    

4.4.4 Overige

446000 Telefoon 4.317           12.700         4.855           

446100 Portikosten 4.035           4.400           4.358           

446200 Contributies en abonnementen 48.441         42.800         45.659         

446201 Contributies en abonnementen hoogbegaafdheid -                   200              -                   

446300 Verzekeringen 34.963         33.200         33.280         

447000 Representatiekosten 12.645         14.600         16.504         

447100 Wervingskosten leerlingen -                   1.700           401              

447200 Juridische bijstand 952              5.000           26.295         

448000 Medezeggenschap 15.372         28.800         12.436         

448100 Bijdrage activiteiten ouders 437              2.400           997              

448260 Pluspakket 320-              900              1.634           

449300 Vergoeding Raad van Toezicht 36.784         31.000         45.459         

449700 Fusiekosten -                   -                   8.717           

449900 Overige kosten 157.502       82.100         159.336       

450200 Materiële lasten cultuureducatie 45.750         65.800         56.731         

451210 Materiële lasten onderwijsbegeleiding 7.689           -                   46.351         

451300 Uitgaven techniek 44.142         86.900         46.020         

451350 Materiële lasten schoollogopedie -                   1.500           -                   

451400 Materiële lasten onderwijsarrangement 40                -                   26.551         

472000 Bankkosten 12.705         7.200           8.734           

425.454       421.200       544.318       

Totaal overige lasten 2.227.717    2.098.300    2.440.885    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

00DW 03QQ 06ZD 03YG 05BU 05ZZ

Bestuur Trompetter De Tragellijn Willibrordus Franciscus Sprankel Het Ravelijn

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport

€ € € € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 483.777     807.959     1.396.028  173.416     805.062     897.211     1.068.561  5.632.014    

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 87.905       3.923         -                 -                 -                 -                 -                 91.828         

3.5 Overige baten 4.589.444  108.582-     121.687-     14.182-       80.808-       99.352-       44.056-       4.120.777    

Totaal baten 5.161.126  703.300     1.274.341  159.234     724.254     797.859     1.024.505  9.844.619    

Lasten

4.1 Personeelslasten 4.515.921  553.649     1.118.350  187.037     603.692     622.785     887.502     8.488.936    

4.2 Afschrijvingen 34.388       29.810       37.564       5.469         24.063       26.151       51.693       209.138       

4.3 Huisvestingslasten 947.077     51.102       38.487       2.689         70.118       31.665       62.997       1.204.135    

4.4 Overige lasten 629.703     36.857       62.613       6.947         54.664       43.308       63.147       897.239       

Totaal lasten 6.127.089  671.418     1.257.014  202.142     752.537     723.909     1.065.339  10.799.448  

Saldo baten en lasten 965.963-     31.882       17.327       42.908-       28.283-       73.950       40.834-       954.829-       

5 Financiële baten en lasten -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Resultaat 965.963-     31.882       17.327       42.908-       28.283-       73.950       40.834-       954.829-       

Resultaatbestemming

Algemene reserve school -                 42.503       33.647       40.318-       17.662-       81.635       24.342-       75.463         

Algemene reserve bestuur 883.261-     -                 -                 -                 -                 -                 -                 883.261-       

Bestemmingsreserve personeel -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-       -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.476-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 62.113-       10.621-       16.320-       2.590-         10.621-       7.685-         16.492-       126.442-       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-         -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.113-           
965.963-     31.882       17.327       42.908-       28.283-       73.950       40.834-       954.829-       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

06QF 06VL 07QB 07SI 08FH

St. Martinus Wiekslag Ds. Jonkers Expeditie 't Scathe Montessori

Transport 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport

€ € € € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 5.632.014   1.001.983  904.713     287.898     1.462.636  1.060.164  663.874     11.013.282  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 91.828        278            -                 1.930         6.667         -                 -                 100.703       

3.5 Overige baten 4.120.777   87.734-       85.482-       31.813-       170.556-     138.859-     64.110-       3.542.223    

Totaal baten 9.844.619   914.527     819.231     258.015     1.298.747  921.305     599.764     14.656.208  

Lasten

4.1 Personeelslasten 8.488.936   725.417     687.816     262.657     1.087.080  866.977     539.404     12.658.287  

4.2 Afschrijvingen 209.138      23.399       14.381       4.856         52.872       30.197       17.088       351.931       

4.3 Huisvestingslasten 1.204.135   122.103     38.051       18.692       75.055       23.211       37.674       1.518.921    

4.4 Overige lasten 897.239      46.851       37.753       13.855       74.869       49.692       32.367       1.152.626    

Totaal lasten 10.799.448 917.770     778.001     300.060     1.289.876  970.077     626.533     15.681.765  

Saldo baten en lasten 954.829-      3.243-         41.230       42.045-       8.871         48.772-       26.769-       1.025.557-    

5 Financiële baten en lasten -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Resultaat 954.829-      3.243-         41.230       42.045-       8.871         48.772-       26.769-       1.025.557-    

Resultaatbestemming

Algemene reserve school 75.463        11.263       51.764       38.159-       28.817       34.352-       17.098-       77.698         

Algemene reserve bestuur 883.261-      -                 -                 -                 -                 -                 -                 883.261-       

Bestemmingsreserve personeel -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-        -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.476-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 126.442-      14.506-       10.534-       3.886-         19.946-       14.420-       9.671-         199.405-       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-          -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.113-           
954.829-      3.243-         41.230       42.045-       8.871         48.772-       26.769-       1.025.557-    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Da Vinci 08JY 08XV 09JU 09VH 11DN

Westervoort Lindenhage De Ontdekking Wissel Toorts St. Jozef

Transport 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport

€ € € € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 11.013.282 258.847     2.700.712  1.769.836  1.553.157  1.222.551  659.525     19.177.910  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 100.703      -                 3.889         5.389         14.616       6.667         3.333         134.597       

3.5 Overige baten 3.542.223   17.263-       360.958-     230.348-     201.458-     144.023-     87.657-       2.500.516    

Totaal baten 14.656.208 241.584     2.343.643  1.544.877  1.366.315  1.085.195  575.201     21.813.023  

Lasten

4.1 Personeelslasten 12.658.287 226.410     2.141.582  1.349.596  1.166.879  871.839     423.869     18.838.462  

4.2 Afschrijvingen 351.931      1.499         79.305       56.925       44.249       57.693       18.554       610.156       

4.3 Huisvestingslasten 1.518.921   15.666       53.820       64.021       34.840       82.974       42.267       1.812.509    

4.4 Overige lasten 1.152.626   16.624       149.399     92.374       85.551       69.462       38.537       1.604.573    

Totaal lasten 15.681.765 260.199     2.424.106  1.562.916  1.331.519  1.081.968  523.227     22.865.700  

Saldo baten en lasten 1.025.557-   18.615-       80.463-       18.039-       34.796       3.227         51.974       1.052.677-    

5 Financiële baten en lasten -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Resultaat 1.025.557-   18.615-       80.463-       18.039-       34.796       3.227         51.974       1.052.677-    

Resultaatbestemming

Algemene reserve school 77.698        15.161-       39.275-       9.074         58.369       21.274       59.832       171.811       

Algemene reserve bestuur 883.261-      -                 -                 -                 -                 -                 -                 883.261-       

Bestemmingsreserve personeel -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-        -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.476-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 199.405-      3.454-         41.188-       27.113-       23.573-       18.047-       7.858-         320.638-       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-          -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.113-           
1.025.557-   18.615-       80.463-       18.039-       34.796       3.227         51.974       1.052.677-    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

11MW 12NF 13BF Da Vinci 23HE 24CN

IKC Tamboerijn Het Kofschip De Carrousel Zevenaar Het Klokhuis Veer

Transport 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport

€ € € € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 19.177.910 1.345.627  1.380.554  946.258     366.887     1.004.179  1.504.449  25.725.864  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 134.597      -                 -                 -                 -                 -                 -                 134.597       

3.5 Overige baten 2.500.516   124.513-     173.991-     59.485-       6.939         107.104-     190.117-     1.852.245    

Totaal baten 21.813.023 1.221.114  1.206.563  886.773     373.826     897.075     1.314.332  27.712.706  

Lasten

4.1 Personeelslasten 18.838.462 1.027.490  1.047.084  822.873     301.073     769.576     1.123.871  23.930.429  

4.2 Afschrijvingen 610.156      46.610       44.105       20.958       8.524         23.859       43.195       797.407       

4.3 Huisvestingslasten 1.812.509   65.257       44.871       23.859       27.815       53.120       84.366       2.111.797    

4.4 Overige lasten 1.604.573   72.940       81.328       45.039       27.011       64.209       70.828       1.965.928    

Totaal lasten 22.865.700 1.212.297  1.217.388  912.729     364.423     910.764     1.322.260  28.805.561  

Saldo baten en lasten 1.052.677-   8.817         10.825-       25.956-       9.403         13.689-       7.928-         1.092.855-    

5 Financiële baten en lasten -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Resultaat 1.052.677-   8.817         10.825-       25.956-       9.403         13.689-       7.928-         1.092.855-    

Resultaatbestemming

Algemene reserve school 171.811      26.950       8.344         13.177-       14.238       817            14.781       223.764       

Algemene reserve bestuur 883.261-      -                 -                 -                 -                 -                 -                 883.261-       

Bestemmingsreserve personeel -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-        -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.476-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 320.638-      18.133-       19.169-       12.779-       4.835-         14.506-       22.709-       412.769-       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-          -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.113-           
1.052.677-   8.817         10.825-       25.956-       9.403         13.689-       7.928-         1.092.855-    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

24MK 30FM 30UX

Toermalijn Wereldwijzer De Bem Sterrenschool

Transport 2020 2020 2020 2020 Totaal

€ € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 25.725.864 743.255     637.809     2.318.691  812.076     30.237.695  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 134.597      -                 -                 29.232       -                 163.829       

3.5 Overige baten 1.852.245   88.579-       76.540-       290.105-     121.964-     1.275.057    

Totaal baten 27.712.706 654.676     561.269     2.057.818  690.112     31.676.581  

Lasten

4.1 Personeelslasten 23.930.429 553.650     569.422     1.985.784  628.854     27.668.139  

4.2 Afschrijvingen 797.407      17.583       17.046       63.560       44.065       939.661       

4.3 Huisvestingslasten 2.111.797   36.244       33.369       118.036     41.072       2.340.518    

4.4 Overige lasten 1.965.928   41.091       34.244       134.218     52.236       2.227.717    

Totaal lasten 28.805.561 648.568     654.081     2.301.598  766.227     33.176.035  

Saldo baten en lasten 1.092.855-   6.108         92.812-       243.780-     76.115-       1.499.454-    

5 Financiële baten en lasten -                  -                 -                 -                 -                 -                   

Resultaat 1.092.855-   6.108         92.812-       243.780-     76.115-       1.499.454-    

Resultaatbestemming

Algemene reserve school 223.764      16.038       84.695-       209.500-     63.422-       117.815-       

Algemene reserve bestuur 883.261-      -                 -                 -                 -                 883.261-       

Bestemmingsreserve personeel -                  -                 -                 -                 -                 -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-        -                 -                 -                 -                 15.476-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 412.769-      9.930-         8.117-         34.280-       12.693-       477.789-       

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-          -                 -                 -                 -                 5.113-           
1.092.855-   6.108         92.812-       243.780-     76.115-       1.499.454-    
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Juridische Statutaire

Naam vorm zetel

Per balansdatum zijn er geen verbonden partijen.
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WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

 

De heer A. Geluk Vz. C.v.B. 2020 1/1-31/8 1 ja 85.584€       13.486€           99.070€        104.667€    -€                     99.070€     

2019 1/1-31/12 1 ja 112.861€     19.926€           132.787€      152.000€    -€                     132.787€   

Dhr. P.J. Buhler Vz. C.v.B. 2020 1/8-31/12 1 ja 50.887€       6.890€             57.777€        65.417€      -€                     57.777€     

Lid C.v.B. 2020 1/1-31/7 1 ja 63.438€       9.647€             73.085€        91.583€      -€                     73.085€     

2019 1/1-31/12 1 ja 104.000€     18.620€           122.620€      152.000€    -€                     122.620€   

De heer J. Boonman Lid C.v.B. 2020 1/8-31/12 1 ja 38.982€       6.985€             45.967€        65.417€      -€                     45.967€     

Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse D.

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum blad 93

Totaal 

bezoldiging

(Fictieve) 

dienst-

betrekking

Beloning plus 

belastbare 

onkosten 

vergoedingen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Individueel 

toepasselijk 

WNT-

maximum

-/- 

Onverschuldigd 

betaald bedrag

Naam Functie-

gegevens

Jaar Aanvang en 

einde 

functie-

vervulling in 

2020

Omvang 

dienst-

verband in 

FTE



WNT-verantwoording

Toezichthoudende topfunctionarissen

De heer. R. Hartogh Heys Voorzitter 2020 1/1-31/8 13.738€      4.540€       -€                 -€               -€                     4.540€          

2019 1/1-31/12 22.800€      6.054€       -€                 -€               -€                     6.054€          

Mevrouw A.B.S.M. Wassink-Giesbers Voorzitter 2020 1/8-31/12 9.813€        1.390€       -€                 -€               -€                     1.390€          

Lid 2020 1/1-31/7 9.158€        1.946€       -€                 -€               -€                     1.946€          

2019 1/9-31/12 5.067€        1.112€       -€                 -€               -€                     1.112€          

De heer W.F.M. Stornebrink Lid 2020 1/1-18/10 13.083€      4.540€       -€                 -€               -€                     4.540€          

2019 1/1-31/12 15.200€      6.054€       -€                 -€               -€                     6.054€          

De heer. P.H.M. Kanters Lid 2020 1/1-31/3 3.925€        1.008€       -€                 -€               -€                     1.008€          

2019 1/1-31/12 15.200€      4.034€       -€                 -€               -€                     4.034€          

De heer. J.W. Ankoné Lid 2020 1/1-31/3 3.925€        -€               -€                 -€               -€                     -€                 

2019 1/1-31/12 15.200€      4.036€       -€                 -€               -€                     4.036€          

De heer H.F. Klein Koerkamp Lid 2020 1/1-31/12 15.700€      4.000€       -€                 -€               -€                     4.000€          

2019 1/1-31/12 15.200€      4.000€       -€                 -€               -€                     4.000€          

De heer C.T.J. Gosselink Lid 2020 1/1-18/10 13.083€      3.363€       -€                 -€               -€                     3.363€          

2019 1/1-31/12 15.200€      4.036€       -€                 -€               -€                     4.036€          

Mevrouw M.T.M. Haanepen-Witkamp Lid 2020 1/1-31/12 15.700€      4.372€       -€                 -€               -€                     4.372€          

2019 1/1-31/12 15.200€      3.336€       -€                 -€               -€                     3.336€          

Mevrouw K.I.M. Goedhart-van Sadelhoff Lid 2020 1/1-31/12 15.700€      4.000€       -€                 -€               -€                     4.000€          

2019 1/1-31/12 15.200€      4.000€       -€                 -€               -€                     4.000€          

De heer J.A.M. de Kruijf Lid 2020 1/1-31/12 15.700€      4.036€       -€                 -€               -€                     4.036€          

2019 1/9-31/12 5.067€        1.112€       -€                 -€               -€                     1.112€          

Mevr. M. Roording-Janssen Lid 2019 1/1-31/7 8.867€        -€               -€                 -€               -€                     -€                 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

Datum Datum bedrag

ingang einde incl. BTW

VVE Kulturhus servicekosten 1-10-2015 tot wederop- 51.334€         

zegging

Ricoh kopieerkosten 1-1-2021 31-12-2022 23.377€         

ARP huur kopieerapparatuur 1-1-2021 31-12-2027 73.740€         

De Lage Landen Vendorlease huur kopieerapparatuur 1-1-2021 31-12-2024 5.233€           

Willemsen huur kantoorruimte 1-1-2016 31-12-2021 24.528€         

MKB lease leasekosten bestelauto 15-8-2018 15-8-2023 5.017€           

MKB lease leasekosten bestelauto 15-8-2018 15-8-2023 8.543€           

SG Equipment Finance huur apparatuur 1-12-2019 30-11-2023 495€              

Actacom ict-beheer 1-1-2020 31-12-2023 56.186€         

Duurzame inzetbaarheid

In de CAO PO 2015-2016 zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame

inzetbaarheid van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling betreffende de

duurzame inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur.

Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangs-

regeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor

de financiële verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar 2015.

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame

inzetbaarheid in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd.

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard

worden. Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet 

worden gespaard voor ouderenverlof.

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf

een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt

voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het

vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een

medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met

de loonkosten per uur (rekening houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans).

Voor de medewerkers waarvan de gespaarde uren inzichtelijk zijn, is een voorziening gevormd.

Voor de medewerkers waarvan dit inzicht ontbreekt, zullen in de toekomst, indien

aan de voorwaarden wordt voldaan, ook de gespaarde uren aan de voorziening worden toegevoegd.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum 31-12-2020 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2020

belangrijk beïnvloed zouden hebben.
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursgegevens

Naam bestuur: Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum

Bestuursnummer: 77235

Inschrijvingsnummer KvK: 41046206

Raad van Toezicht

Voorzitter: Mevrouw A.B.S.M. Wassink-Giesbers

Overige leden: Mevrouw K.I.M. Goedhart - van Sadelhoff

Mevrouw M.T.M. Haanepen-Witkamp

De heer H.F. Klein Koerkamp

De heer J.A.M. de Kruijf

College van bestuur

Voorzitter: De heer P.J. Bühler

Lid: De heer J. Boonman

Scholen

Naam: De Trompetter

Adres: Doesburgseweg 9

Postcode/plaats: 6986 AB  Angerlo

Directeur: Mevrouw A. Waters-Peters

Brinnummer: 00DW

Naam: De Tragellijn 

Adres: Gr. Ottoweg 91

Postcode/plaats: 6915 VT  Lobith

Directeur: Mevrouw M. van de Kamer

Brinnummer: 03QQ

Naam: St. Franciscusschool

Adres: Babborgaplein 3b

Postcode/plaats: 6903 DW Babberich

Directeur: Mevrouw M. van Ampting

Brinnummer: 03YG

Naam: Sprankel

Adres: Carvium 1

Postcode/plaats: 6914 AP Herwen

Directeur: Mevrouw K. Klompmaker

Brinnummer: 05BU

Naam: Het Ravelijn

Adres: Steenderens 1

Postcode/plaats: 6932 CA  Westervoort

Directeur: De heer L. Janssen

Brinnummer: 05ZZ

Naam: St. Martinusschool

Adres: Martinusweg 6

Postcode/plaats: 6905 AR  Oud-Zevenaar

Directeur: Mevrouw M. van Ampting

Brinnummer: 06QF
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Gegevens over de rechtspersoon

Scholen (vervolg)

Naam: De Wiekslag

Adres: Goudhaanstraat 38

Postcode/plaats: 6921 KC  Duiven

Directeur: De heer F. de Bruin

Brinnummer: 06VL

Naam: De Expeditie

Adres: Reinskamp 2

Postcode/plaats: 6942 RZ  Didam

Directeur: De heer G.M. Buiting

Brinnummer: 07QB

Naam: 't Scathe

Adres: Schoolstraat 1

Postcode/plaats: 6911 AX  Pannerden 

Directeur: Mevrouw D.Max

Brinnummer: 07SI

Naam: Montessorischool Westervoort/DaVinci Westervoort

Adres: Paepestraat 23

Postcode/plaats: 6931 CP  Westervoort

Directeur: Mevrouw T. Geluk

Brinnummer: 08FH

Naam: Lindenhage

Adres: Platanenlaan 3

Postcode/plaats: 6903 DK  Zevenaar

Directeur: De heer F.G.J. Sessink

Brinnummer: 08JY

Naam: De Ontdekking

Adres: Polstraat 62

Postcode/plaats: 6942 VM  Didam

Directeur: De heer A.H. van der Ent

Brinnummer: 08XV

Naam: De Wissel

Adres: Westeinde 101

Postcode/plaats: 6904 AC  Zevenaar

Directeur: Mevrouw A.J.M. ten Broeke

Brinnummer: 09JU

Naam: De Toorts

Adres: Marsweg 5

Postcode/plaats: 6941 BG  Didam

Directeur: De heer G.M. Buiting

Brinnummer: 09VH

Naam: St. Jozefschool

Adres: Wehlseweg 48

Postcode/plaats: 6941 DM  Loil

Directeur: Mevrouw M. Geurtzen-van Haaren

Brinnummer: 11DN
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Gegevens over de rechtspersoon

Scholen (vervolg)

Naam: IKC De Tamboerijn

Adres: Paganinistraat 17

Postcode/plaats: 6904 EG  Zevenaar

Directeur: Mevrouw W.M. Tijsterman

Brinnummer: 11MW

Naam: Het Kofschip

Adres: Platanenlaan 1

Postcode/plaats: 6903 DK  Zevenaar

Directeur: De heer F.G.J. Sessink

Brinnummer: 12NF

Naam: De Carrousel/Da Vinci school

Adres: Kard. De Jongstraat 2

Postcode/plaats: 6904 BE  Zevenaar

Directeur: Mevrouw P. van den Brink

Brinnummer: 13BF

Naam Het Klokhuis

Adres: Walcherenstraat 7

Postcode/plaats: 6922 DB  Duiven

Directeur: Mevrouw E. Jobsen

Brinnummer: 23HE

Naam: Het Veer

Adres: Rottumstraat 85

Postcode/plaats: 6922 EX  Duiven

Directeur: De heer G. Smidts

Brinnummer: 24CN

Naam: Toermalijn

Adres: Bergkristal 3

Postcode/plaats: 6922 NP  Duiven

Directeur: Mevrouw K. Kriehn

Brinnummer: 24MK

Naam: De Bem

Adres: Bemweg 3

Postcode/plaats: 6903 BL Zevenaar

Directeur: Mevrouw L. Dusseljee

Brinnummer: 30FM

Naam: Sterrenschool

Adres: Bemlaan 3

Postcode/plaats: 6905 VH Zevenaar

Directeur: Mevrouw L. Dusseljee

Brinnummer: 30UX
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Gegevens over de rechtspersoon

Aantal leerlingen per 1 oktober 2020 2019 2018 2017

00DW De Trompetter Angerlo 138 124 123 127

03QQ De Tragellijn Lobith 192 182 189 184

St. Willibrordus Spijk -                   21                30                39                

03YG St. Franciscusschool Babberich 130              127              123              127              

05BU De Sprankel Herwen 103 94 89 94

05ZZ Het Ravelijn Westervoort 108              148              191              213              

06QF St. Martinusschool Oud-Zevenaar 176 169 168 158              

06VL De Wiekslag Duiven 121 126 122 137              

Ds. Jonkersschool Lathum 30 41 45 47                

07QB De Expeditie Didam 239 234 231 230              

07SI 't Scathe Pannerden 165              170              167              169              

08FH Montessori school Westervoort 113              107              112              103              

Da Vinci school Westervoort 39                40                40                40                

08JY Lindenhage Zevenaar 488 482 477 506              

08XV De Ontdekking Didam 295 298 314 324              

09JU De Wissel Zevenaar 277 267 273 257              

09VH De Toorts Didam 210 212 209 203              

11DN St. Jozefschool Loil 94 100 91 96                

11MW IKC De Tamboerijn Zevenaar 202 204 210 228              

12NF Het Kofschip Zevenaar 215              219              222              219              

13BF De Carrousel Zevenaar 129              137              148              166              

Da Vinci school Zevenaar 57                59                56                56                

23HE Het Klokhuis Duiven 156              162              168              175              

24CN Het Veer Duiven 270 263 263 249              

24MK Toermalijn Duiven 109              121              115              108              

Wereldwijzer Duiven 80                102              94                105              

30FM De Bem te Zevenaar 459 430 397 370              

30UX Sterrenschool te Zevenaar 127 147 147 155              
Totaal 4.722           4.786           4.814           4.885           
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Staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 483.777       481.300       4.681.351    

3.2 Overige overheidsbijdragen- en subsidies 87.905         102.700       19.896         

3.5 Overige baten 4.589.444    4.714.400    751.007       

Totaal baten 5.161.126    5.298.400    5.452.254    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 4.515.921    4.389.300    4.529.883    

4.2 Afschrijvingen 34.388         87.400         21.877         

4.3 Huisvestingslasten 947.077       1.079.600    1.019.430    

4.4 Overige lasten 629.703       618.500       673.707       

Totaal lasten 6.127.089    6.174.800    6.244.897    

Saldo baten en lasten 965.963-       876.400-       792.643-       

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -                   2.000           2.715           

5.2 Waardeverandering effecten -                   -                   -                   

-                   2.000           2.715           

Resultaat 965.963-       874.400-       789.928-       

Resultaatbestemming

Algemene reserve bestuur 883.261-       798.500-       832.666-       

Bestemmingsreserve personeel -                   -                   -                   

Bestemmingsreserve duurzaamheid 15.476-         70.800-         11.871-         

Bestemmingsreserve convenant werkdrukverlichting 62.113-         -                   62.113         

Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 5.113-           5.100-           7.504-           
965.963-       874.400-       789.928-       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel -                   -                   3.155.203    

800070 Prestatiebox -                   -                   130.123       

800090 Lumpsumvergoeding groeiformatie -                   -                   -                   

800110 Bijzondere en aanvullende bekostiging -                   -                   62.113         

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid -                   -                   412.290       

810010 PAB werkdkrukvermindering -                   -                   7.855           

820000 Materiële instandhouding 439.906       439.900       864.503       

439.906       439.900       4.632.087    

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

3.1.2.2 Niet geoormerkt

826000 Bekostiging impulsgebieden -                   -                   6.568           

3.1.4 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

837005 SWV inzake passend onderwijs (personeel) 42.171         41.400         42.696         

837030 SWV overige baten 1.700           -                   -                   

43.871         41.400         42.696         

Totaal Rijksbijdragen 483.777       481.300       4.681.351    

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

844000 Onderwijsbegeleiding 68.080         82.700         -                   

848900 Overige gemeentelijke vergoedingen 19.825         20.000         19.896         

87.905         102.700       19.896         

3.2.2 Overige -                   -                   -                   

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 87.905         102.700       19.896         

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken

864000 Opbrengst medegebruik -                   -                   -                   

3.5.2 Detachering personeel

865000 Detachering personeel 7.767           -                   77.246         

865001 Detachering 4+ pooler 1.832           -                   -                   

865200 Detachering personeel vervangingspool 733.291       850.000       735.390       

742.890       850.000       812.636       

3.5.6 Overige

869000 Bijdragen scholen bovenschools 3.880.947    3.886.100    -                   

869200 Vergoeding stage en begel. opl. in school 102.626       75.000         65.252         

869600 Vrijval voorziening spaarverlof -                   -                   -                   

869900 Overige baten 400              -                   391              

869905 Interne verrekening 137.419-       96.700-         127.272-       

3.846.554    3.864.400    61.629-         

Totaal overige baten 4.589.444    4.714.400    751.007       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.1   Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten algemeen 413.174       442.500       420.779       

400100 Loonkosten bovenschools 826.138       599.700       756.205       

401000 Loonkosten ouderschapsverlof 168.435       26.000         85.760         

403400 Loonkosten schoonmaakpersoneel -                   -                   2.230           

409000 Loonkosten bapo en duurzame inzetbaarheid 208.791       208.700       252.020       

1.616.538    1.276.900    1.516.994    

404000 Loonkosten detachering 7.767           -                   78.627         

409500 Loonkosten 4+ poolers -                   -                   -                   

409600 Loonkosten poolers 1.024.566    999.700       928.470       

409900 Loonkosten vervanging vangnet 241.725       123.200       163.240       

409950 Loonkosten vervanging eigen rekening 506.113       598.800       448.703       

411915 Loonkosten poolers (ER PON) -                   -                   -                   

3.396.709    2.998.600    3.136.034    

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

412000 Dotatie voorziening spaarverlof 1.785-           -                   -                   

412200 Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 73.574         20.000         58.821         

412500 Dotatie voorziening jubilea 63.462         35.000         10.839         

135.251       55.000         69.660         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

413000 Uitzendkrachten 144.744       174.000       104.224       

413550 Schoolbegeleiding 94.683         82.700         12.870         

413650 Externe advieskosten 107.917       75.000         140.742       

413680 PR en marketing 20.344         5.000           2.973           

414300 Extern personeel 120.710       238.500       119.445       

414350 Extern personeel ziektevervanging 301.286       200.000       178.717       

414360 Extern personeel vangnet 77.820         80.000         89.520         

867.504       855.200       648.491       

4.1.2.3 Overige

414000 Scholing 128.874       100.500       218.870       

414002 Professionalisering directeur 1.473           -                   6.191           

414100 Arbodienst contract en verrichtingen 50.032         60.000         60.243         

414270 Onderwijsvernieuwing 10.765         100.000       344.191       

414400 Malus vervangingsfonds -                   -                   24.025         

414800 Werving en selectie personeel 1.815           5.000           4.258           

415000 Jubilea / afscheid personeel 611              -                   -                   

415020 Personeelszorg 9.278           25.000         17.427         

415170 Personeelsactiviteiten -                   15.000         -                   

415200 Kantinekosten 1.701           2.000           4.055           

416400 PON inzake Pool 1 134.114-       -                   94.773-         

416450 Transitievergoedingen 95.833         100.000       188.758       

416900 Overige personele lasten 14.936         25.000         42.160         

416920 DUO verrekening uitkeringskosten 5.626           -                   775              

416950 Werkkostenregeling 90.938         83.000         54.678         

447300 Bijdrage PON 128.169       115.000       118.304       

405.937       630.500       989.162       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkeringen Vervangingsfonds -                   -                   370-              

419015 Uitkeringen eigen poolers ER PON 5.450-           -                   -                   

419200 Uitkeringen UWV vangnet 284.030-       150.000-       273.366-       

419250 Uitkeringen UWV wia -                   -                   39.728-         

289.480-       150.000-       313.464-       

Totaal personele lasten 4.515.921    4.389.300    4.529.883    

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

422000 Afschrijving gebouwen -                   12.500         -                   

423000 Afschrijving ICT 10.030         7.800           8.751           

424000 Afschrijving meubilair 2.855           2.800           2.833           

424100 Afschrijving meubilair eerste waardering 5.113           5.100           7.504           

424700 Afschrijving overige inventaris 16.390         59.200         2.752           

425000 Afschrijving leermiddelen -                   -                   37                
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 34.388         87.400         21.877         
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430000 Kosten medegebruik gebouwen 22.070         22.000         22.010         

430100 Huur kantoorruimte 24.528         24.500         24.264         

46.598         46.500         46.274         

4.3.3 Onderhoud

433200 Herstelonderhoud scholen 193.065       225.000       165.754       

4.3.4 Energie en water

434600 Elektra en verwarming -                   -                   -                   

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 6.451           6.500           6.058           

435400 Schoonmaakartikelen 24.848         400              303              

435800 Containerkosten 145              200              160              

31.444         7.100           6.521           

4.3.6 Heffingen

436500 Publiekrechtelijke heffingen 923              500              528              

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuinonderhoud 47                -                   101              

438000 Beveiliging -                   500              252              

47                500              353              

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 675.000       800.000       800.000       

Totaal huisvestingslasten 947.077       1.079.600    1.019.430    

4.4       Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Cabo 300.784       302.900       274.583       

441130 Accountantskosten 10.648         17.500         29.663         

441200 Doorbelaste kosten Raet -                   -                   28.151         

441300 Contributie besturenorganisaties 61.264         40.000         52.062         

441500 Govak-gelden en arbeidsmarktmiddelen 24.073         23.800         23.829         

396.769       384.200       408.288       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur 19.816         2.400           4.309           

442200 Onderhoud inventaris en apparatuur -                   -                   -                   

442300 Kantoorbenodigdheden 1.058           1.500           870              

455100 ICT 54.128         40.000         63.770         

75.002         43.900         68.949         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten -                   6.400           1.322           

446100 Portikosten 1.365           1.000           1.515           

446200 Contributies en abonnementen 4.674           5.500           5.277           

446300 Verzekeringen 30.952         32.500         32.253         

447000 Representatie 1.869           3.000           3.915           

447100 Wervingskosten leerlingen -                   -                   -                   

447200 Juridische bijstand 952              5.000           26.295         

448000 Medezeggenschap 12.597         22.000         10.462         

449300 Vergoeding Raad van Toezicht 36.784         31.000         45.459         

449700 Fusiekosten -                   -                   8.717           

449900 Overige kosten 39.353         20.000         37.389         

451300 Materiële lasten techniek 20.000         60.000         20.000         

472000 Kosten banken 9.386           4.000           3.866           

157.932       190.400       196.470       

Totaal overige lasten 629.703       618.500       673.707       

5 Financiële baten en lasten

5.1       Rentebaten

870000 Rentebaten banken -                   2.000           2.715           

870400 Rente DUO -                   -                   -                   

-                   2.000           2.715           

5.2 Waardeverandering effecten

474000 Koersverlies effecten -                   -                   -                   

873000 Koerswinst effecten -                   -                   -                   

-                   -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten -                   2.000           2.715           
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Verloop balansposten bestuur

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2019 t/m 2019 31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 6.875           6.875           -                  -                  -                  -                  -                  

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT 180.613       154.438       26.175         8.210           -                  10.030         24.355         

Meubilair 71.015         35.711         35.304         1.803           -                  2.855           34.252         

Meubilair eerste waardering 366.009       344.273       21.736         -                  -                  5.113           16.623         

Overige inventaris 157.297       30.038         127.259       399.402       -                  16.390         510.271       

774.934       564.460       210.474       409.415       -                  34.388         585.501       

1.2.3 Leermiddelen

Leermiddelen 3.008           3.008           -                  -                  -                  -                  -                  

Totaal materiële vaste activa 784.817       574.343       210.474       409.415       -                  34.388         585.501       

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen € € € €

2.1.1 Algemene reserve 2.607.216    883.261-       1.339.345    3.063.300    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Personeel 589.345       -                  589.345-       -                  

Duurzaamheid 1.788.129    15.476-         -                  1.772.653    

Eigen risicodragerschap 100.000       -                  100.000-       -                  

Personeelsbeleid 300.000       -                  300.000-       -                  

Modernisering bekostiging 300.000       -                  300.000-       -                  

Juridische ondersteuning 50.000         -                  50.000-         -                  

Convenant werkdrukverlichting 62.113         62.113-         -                  -                  

Eerste waardering meubilair 21.735         5.113-           -                  16.622         

3.211.322    82.702-         1.339.345-    1.789.275    

Totaal eigen vermogen 5.818.538    965.963-       -                  4.852.575    

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020

2.2 Voorzieningen € € € € €

2.2.1 Jubilea 364.483       63.462         25.771         -                  402.174       

2.2.1 Voorziening duurzame inzetbaarheid 135.963       73.574         -                  -                  209.537       

2.2.1 Spaarverlof 1.785           1.785-           -                  -                  -                  

2.2.3 Onderhoud 1.340.096    675.000       883.075       -                  1.132.021    
1.842.327    810.251       908.846       -                  1.743.732    
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Kengetallen bestuur

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 965.963-     
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 5.161.126  -18,7 % -14,5 % 3,5 % 4,0 %

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 483.777     9,4 % 85,8 % 84,5 % 84,4 %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 87.905       1,7 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %

Overige baten / baten * 100% - 4.589.444  88,9 % 13,8 % 15,4 % 15,4 %

Financiële baten / baten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 5.161.126  100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,9 %

Procentuele verdeling lasten

Personele lasten / totale lasten * 100% € 4.515.921  73,7 % 72,5 % 72,8 % 73,4 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 34.388       0,6 % 0,4 % 0,6 % 0,6 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 947.077     15,5 % 16,3 % 15,3 % 15,4 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 629.703     10,3 % 10,8 % 11,3 % 10,6 %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 6.127.089  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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