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Geachte raad, 

Op de vergadering van het bestuur van de Stichting Meerwerf Basisscholen van 21 april jl. is 
het Jaarverslag over 2009, inclusief de rekening over het afgelopen jaar, door ons voorlopig 
vastgesteld. 

Bij deze brief dient u een exemplaar van het Jaarverslag 2009 aan te treffen. 
Het jaarverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
> het Bestuursverslag met de onderdelen Algemeen Instellingsbeleid en Financieel beleid; 
> de Jaarrekening; 
> de overige gegevens, waaronderde accountantsverklaring; 
> de bijlagen. 

Tevens hebben wij een exemplaar van het Accountantsverslag 2009 bijgevoegd. Uit dit verslag 
blijkt dat onze administratie en beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid. 

Wij verzoeken u in te stemmen met het Jaarverslag 2009, inclusief de rekening over het 
afgelopen jaar. 
hcu/cs 

Stuknummer: Ah 0.05429 

Hoogachtend, 
het Bestuur 
namens deze, 

D. Scholte MBA 
Ambtelijk secretaris 

http://www.meerwerf.nl
mailto:cd@meerwerf.nl
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Stichting Meerwerf Basisscholen 
t.a.v. de heer H. Uri 
Timorlaan 45 A 
1782 DK DENHELDER 

! Meander 261 

' Postbus9221 

6800 KB ARNHEM 

telefoon {026) 354 28 00 

fax (026) 354 28 20 

e-mail GOR@GI80Groep.nl 

kenmerk 

9008000/WS/311 

onderwerp 

Accountantsverslag 2009 

behandeld door 

drs. W. Slotboom 
datum 

29april2010 

Geachte heer Uri, 

Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Meerwerf Basisscholen gecontroleerd. De 
jaarrekening is opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Bijgaand treft u 
ons accountantsversiag aan. In het accountantsverslag hebben wij onze belangrijkste 
bevindlngen opgenomen naar aanleiding van de controle 2009. 

Bij de jaarrekening 2009 hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt, 
gedateerd d.d. 29 april 2010. 

Wij vertrouwen erop u met dit verslag van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het 
verstrekken van een nadere toelichting. 

Hoogac 

Bijlage: Accountantsverslag 2009 

/. ~; i i 
Ĵ 

1 ii 
[Volgens Blauw Research in opdracht van Incompany 100) 

GIBO Registeraccountants bv maalct deel mt van GIBO Groep bv. 

GIBO Groep is lid van BKR International en heeft een s t r a t e g i s t alliantie met DriehoekAdvocaten. 
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Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK te Arnhtm, nummer 09063024. 
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht 

Door middel van de door u getekende opdrachtbevestiging d.d. 1 maart 2010 met het 
kenmerk9008000WS/129 hebt u ons opdracht gegeven voor de controle van dejaarrekening 
2009 van uw stichting. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de 
risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. 

1.1.1 Risicoanalyse 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als stichting mee te 
maken heeft. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw 
omgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen die 
als stevige basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij 
primair om de externe risico en de risico's in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt 
primair de focus op de risico's in de processen die leiden tot mutaties in dejaarrekening. 

1.1.2 Interim-controle 

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de 
jaarrekening zelf maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem 
functioneert hoe meer zekerheid bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel 
tussentijds als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed 
dient te functkmeren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de 
jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de 
tweede helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de 
processen om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. 

1.1.3 JaarrekemngcontroSe 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of dejaarrekening is opgesteld op basis van Titel 
9 BW 2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), specifiek RJ 660 en of de posten 
in dejaarrekeningjuist, volledig en betrouwbaar tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast 
dat de posten goed zijn toegelicht. Bij deze controle hanteren wij bepaalde marges. Onze 
controle houdt in dat wij niet alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om 
belangrijke onjuistheden en onrechtmatigheden te ontdekken. Het product van de 
jaarrekeningcontrole is de accountantsverklaring bij dejaarrekening en een 
accountantsverslag. In het accountantsverslag worden de belangrijkste bevindingen 
opgenomen waarvan wij van mening zijn dat deze voor u als directie en bestuursleden van 
belang zijn. Een van de onderwerpen die hierin terugkomt is de analyse van het resultaat 
alsmede de financiele positie van de stichting. 

De doelstelling van de controle is het afgeven van een accountantsverklaring bij de 
jaarrekening van Stichting Meerwerf Basisscholen. In dit accountantsverslag geven wij een 
toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. 
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1.2 Onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binrten de beroepsorganisatie van 
registeraccountants (het NIVRA) opgenomen in de "Nadere Voorschriften inzake 
onafhankelijkheid van de openbaar accountant" (hierna NVO) en vormen een belangrijk 
onderdeel van het "normenkader" waaraan een accountant moet voldoen. Concreet betekent 
dit dat er beperkingen zijn voor wat betreft het verrichten van "overige diensten" bij 
organisaties, waarbij wij de opdracht hebben tot wettelijke controle van de jaarrekening. 
Voorbeelden van dergelijke overige diensten zijn administratieve dienstverlening, ontwerp 
en implementatie van financiele informatiesystemen en bemiddeling van personeel. De vraag 
of bovenstaande diensten toelaatbaar zijn (in combinatie met de controle van de 
jaarrekening) hangt onder meer af van de aard van de organisatie (beursgenoteerd of niet) en 
de wijze waarop de accountant bepaalde waarborgen heeft ingebouwd. Bij niet beursfondsen 
gelden minder strikte regels dan voor beursgenoteerde ondernemingen. 

Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicarie hierover zijn wij van 
mening dat onze onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd is. 

Recentelijk hebben wij de controle betreffende de jaarrekening van Stichtmg Meerwerf 
Basisscholen afgerond. Hierbij hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt, zowel voor het getrouwheids- als het recbtmatigheidsaspect, De 
accountantsverklaring hebben wij gedateerd 29 april 2010. De accountantsverklaring hebben 
wij u afzonderlijk doen toekomen. 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Deze 
interim-controle is primair gericht op de opzet, bestaan en de werking van maatregelen van 
administratieve organisatie en interne beheersing (AOIB), voor zover van belang voor onze 
controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. 

Voor onze jaarrekeningcontrole steunen wij grotendeels op de beheersingsmaatregelen die 
bij administratiekantoor (AK) OSG liggen. Wij hebben de beoordeling van de 
beheersingmaatregelen mede gedaan in relatie met de afspraken die u met OSG heeft 
gesloten. Op grond van onze werkzaamheden hebben wij geen relevante tekortkomingen 
geconstateerd die rechtstreeks invloed hebben op de strekking van onze verklaring. 

De onderwijssector wordt geconfronteerd met enkele belangrijke bezuinigingen. In de 
begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 
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2010 kondigt de minister bezuinigingen op het primair onderwijs aan van in totaal ca. € 135 
mln. structureel, waarvan ca. € 90 mln. op middelen Bestuur & Management en ca. 45 mln. 
op de groeiregeling basisonderwijs. De financiering die Stichting Meerwerf Basisscholen 
ontving voor het schooljaar 2009/2010 voor deze regelingen was € 88.000 respectievelijk € 
59.000. Het is voor uvv organisatie van beiang om tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. 

Naast bovenstaande bezuinigingen is tevens de invoering van de functiemix een belangrijke 
ontwikkeiing in het onderwijs. Binnen de functiemix worden docenten ingezet binnen hogere 
functieschalen. De additionele kosten die de invoering van de functiemix met zich meebrengt 
worden voor 75% gedekt door een verhoging van de lumpsum. De resterende 25% zijn al 
aanwezig verondersteld in het rijksbijdrage van voorgaande jaren. 

Voor uw organisatie is het van groot beiang om te beoordelen in welke mate structured 
kosten worden gedekt met deze wegvallende bijdragen. Het is daarom van beiang dat bij 
toekomstige ramingen ook rekening gehouden wordt met lagere inkomsten en dus 
implicates voor de maximale formatie die jaarlijks gefinancierd kan worden. Wij hebben 
van de directie begrepen dat inmiddels bezuinigingsmaatregelen getroffen zijn om op 
eventuele nadelen tijdig te anticiperen. 

De commissie vermogensbeheer in het onderwijs (commissie Don) heeft in 2009 een 
rapportage uitgebracht naar aanleiding van een onderzoek naar vermogensbeheer in het 
onderwijs. Hierbij komen een aantal belangrijke bevindingen naar voren die tevens worden 
onderschreven in door het ministerie van OCW. In deze paragraaf hebben wij de 
belangrijkste implicates voor uw organisatie nader beschreven. Dit betreft voornamelijk de 
wijziging van kengetallen en invoering van risicomanagement en budgetbeheer. 

Allereerst is in voorgaande jaren veel aandacht besteedt aan het eigen vermogen en 
weerstandsvermogen van onderwijsinstellingen. Het rapport adviseert om af te stappen van 
deze maatstaven om te beoordelen of scholen enerzijds voidoende vermogen hebben om de 
gevolgen van toekomstige risico's af te kunnen dekken en anderzijds om te beoordelen dat 
scholen niet teveei middelen ontvangen waardoor zij een te hoog weerstandsvermogen 
ontvangen. De nieuw voorgestelde maatstaf is de kapitalisatiefactor (totaal kapitaal/totale 
baten). De kapitalisatiefactor van uw organisatie bedraagt 75,86%. De commissie Don 
schrijft een bovengrens van 35% voor bij grote instellingen in het PO (meer dan € 8 mln. 
Baten). Overigens worden in het jaarverslag investeringen in 2010 aangekondigd, die de 
kapitalisatiefactor naar een lager niveau zullen brengen. 

Naast kapitalisatiefactor geeft de commissie Don tevens solvabiliteit als belangrijk kengetal. 
Als ondergrens schrijft de commissie een getal voor van 0,2. Met een solvabiliteit van 0,61 
heeft uw organisatie voidoende middelen om aan uw langlopende verplichtingen te voldoen. 
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Ten slotte handhaaft de commissie de bestaande grenzen voor de kengetallen liquiditeit 
(tussen de 0,5 en 1,5) en rentabiliteit (tussen de 0% en 5%). De liquiditeit van uw stichting 
bedraagt op baiansdatum 5 hetgeen impliceert dat er een overschot aan liquiditeiten beschikt. 
Uw rentabiliteit van -0,06% Hgt marginaal onder de door commissie Don geschetste grenzen. 

4.2.2 Risicomanagement en budgetbeheer 

Na de invoering van de lumpsum is gebleken dat de organisatie van onderwijsinstellingen 
voldoende geequipeerd waren voor zelfstandig financieel beheer. Op dit moment vindt een 
grote inhaalslag plaats, waarbij professionaiisering van de financiele functie te onderkennen 
is bij onderwijsinstellingen. De commissie Don onderschrijft het belang van deze 
ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel waarop de commissie acht dat onderwijsinstellingen 
zich beter moeten toerusten betreft risicomanagement. Hiervoor zijn een vijftal belangrijke 
risico's te onderkennen, namelijk: 

1. Fluctuatie in leerlingenaantallen 

2. Financiele gevolgen van arbeidscontlicten 

3. Instabiliteit in de bekostiging 

4. Onvolledige indexatie van de bekostiging 

5. Restrisico's 

Op grond van het onderzoek van de commissie is naar voren gekomen dat een grote 
organisatie in het primair onderwijs een buffer van circa 5% nodig heeft om deze risico's af 
te kunnen dekken. Dat impliceert een buffer van € 447.950. Uw eigen vermogen bedraagt op 
31 december 2009 € 4 mln. Overigens heeft een deel van het eigen vermogen al een 
bestemming van het bestnur ontvangen. Het bedrag dat als buffer wordt aangehouden 
bedraagt € l.6miljoen. 

In 2009 heeft Stichting Meerwerf Basisscholen een resultaat gerealiseerd van € 5.366 
negatief, terwijl in 2008 een resultaat van € 298.966 positief gerealiseerd is. De daling van 
het resultaat wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. Allereerst nemen de 
personele lasten met circa € 400.000 toe. Deze stijging ligt voornamelijk in de overige 
personele lasten, waarin een dotatie aan de voorziening BAPO is opgenomen van € 240.000. 
Tegenover de hogere personele lasten staat slechts een verhoging van de rijksbijdragen van 
€ 225.000. Verder zijn de financiele baten vanwege de dalende rentestanden afgenomen met 
circa €80.000. 
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Resultaatontwikkeling 2007-2009 
(x€ 1.000) 

a Resultaat 

ISaldo baten en 
lasten (excl. 
rente) 

2007 2008 2009 

5.2 Financiele positie en kengetallesi 

Over de periode 2007 tot en met 2009 is het beeld inzake de financiele positie van Stichting 
Meerwerf Basisscholen stabiel. Een iiquiditeit van gemiddeld 5 en een solvabiliteit van circa 
63% ligt boven de kengetallen zoals beschreven door commissie Don. Gezien het grote 
overschot aan liquiditeiten is het van belang om periodiek te overwegen of toereikende 
bestedingen in het kader van onderwijs gedaan worden, ook mede omdat het ministerie al 
meer dan eens heeft geopteerd om overschotten bij scholen te willen afromen. 

ten 

0,66 
0,64 K 
0,62^ 

0,6 
0,S8Jf 
0,56 
0,54 

• solvabi l i tei t 

2007 2008 2009 

6f 
5-

4-

J-

2-

1-

n-

^ 

J~-

" Wr~™" 

- 1 

" H 

^ ''Hi 

' m 
j = , j j ' mi. 

' H 

T§ 
' Jm 

"*' m 
' 18 ' 1 

z = _ ^ / 

0 iiquiditeit 

2007 2008 2009 

9008000/WS/311 



GIBO Registeraccountants 

6 Controiebevindingen jaarrekening 2009 

6.1 Eigen vermogen 

Op het eigen vermogen is in 2009 een rechtstreekse onttrekking ad € 40.627 verwerkt aan de 
bestemmingsreserve nulmeting. Oorzaak van deze onttrekking betreft een correctie in activa 
die zijn geactiveerd bij de nulmeting. In principe zijn rechtstreekse mutaties in het eigen 
vermogen alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen, waaronder foutenherstel en 
stelselwijzigingen. Wij adviseren u daarom toekomstige correcties zoveel mogelijk via de 
staat van baten en lasten te verwerken zoals de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
voorschrijven. 

6.2 BAPO Voorziening 

In 2009 is een stelselwijzigingdoorgevoerd inzake de voorziening voor BAPO 
verplichtingen. Deze stelselwijzing is doorgevoerd omdat door overgang naar een ander 
administratiekantoor de uitgangspunten van de BAPO voorziening van voorgaande jaren niet 
meer te herleiden waren. De stelselwijziging heeft een effect van € 25.922 negatief op de 
beginbalans, welke rechtsreeks is verwerkt in de beginbaians van het eigen vermogen. 

Inmiddels heeft het ministerie van OCW aangegeven de richtlijnen voor BAPO te zullen 
aanpassen. Hetgeen naar aile waarschijnlijkheid tot gevolg heeft dat de voorziening in 2010 
zal vrijvallen. 

6.3 Huisvestingslasten en overige lasten 

In voorgaande jaren werden kosten die betaald werden door de gemeente gesaldeerd 
gepresenteerd. In de jaarrekening 2009 zijn in baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd. 
Het gevolg van deze presentatiewijziging is een beter inzicht in de verschillende 
transactiestromen . 

Op grond van artike! 2:393 ltd 4 van het Burgerlijk Wetboek dienen wij een oordeel te geven 
over de betrouwbaarheid en continuiteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Ten tijde van de interim-controle hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de algemene 
beheersingsmaatregelen omtrent de automattseringsomgeving. Naar aanleiding hiervan 
hebben wij enkete aanbevelingen gedaan op het gebied van logische toegangsbeveiliging, 
fysieke toegangsbeveiliging alsmede de back-up procedure. 

Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat de geautomatiseerde 
gegevensverwerking niet betrouwbaar is of de continuiteit van de gegevensverwerking direct 
in gevaar wordt gebracht. 
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7 Fraude 

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te 
rapporteren aan de directie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op 
het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van 
frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht. Wij hebben een 
fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam en met directie en controller van uw 
stichting waarbij wij de nadruk hebben geiegd op de eventuele mogelijkheden van materiele 
onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. 

Wij hebben werkzaamheden uitgevoerd die er op waren gericht om het risico van het 
"omzeilen''' van de interne beheersingsmaatregelen door directie/management te detecteren. 
Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van 
schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties. Hoewel 
wij een kritische houding ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening hebben, 
merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. 
Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2009 hebben wij geen 
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid tot het verstrekken van 
een nadere toelichting. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Slotboom, of 
met ondergetekende van ons kantoor. 

9008000/WS/311 10 
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Hoofdstukl : inleiding 

We zien terug op het eerste kalenderjaar na de oprichting van een stichting met ingang van 1 
januari 2009 en de formefe overdracht van de bestuurlijke bevoegdheden van het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder aan het bestuur van de 
Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. 

Onze naam brengt onze verbondenheid met de gemeente Den Heider en haar maritieme 
karakter tot uitdrukking. Met onze nieuwe slogan We leggen de lat steeds lets hoger' tonen 
we onze ambitie. 
Het wordt in toenemende mate bekend en erkend dat het hebben van hoge verwachtingen 
van leerlingen een van de voorwaarden is voor goede leerprestaties. 
Het hebben van hoge ambities is niet alleen belangrijk in het onderwijsleerproces; het is van 
belang in alle aspecten van onze organisatie en haar medewerkers: meesters en juffen, 
scholen, directeuren en andere medewerkers, we leren steeds beter ten opzichte van elkaar 
hoge verwachtingen te hebben. Het is van groot belang dat het hebben en tonen van hoge 
verwachtingen leidend is voor elke medewerker in het contact met anderen. Groei en 
ontwikkeling worden daardoor sterk bevorderd. 

Het bestuur legt ook voor zichzelf de lat steeds hoger. De kwaliteit van het bestuursproces 
wordt met regelmaat geevalueerd en de ontwikkelingen in de organisatie worden 
nauwlettend gevolgd via de managementlNFO's die als vast bespreekpunt op de agenda 
staan. Dit geldt ook voor landelijke ontwikkelingen op het terrein van Goed Onderwijsbestuur. 

Een belangrijke taak van het bestuur is ook zich te verantwoorden omtrent het 
bestuursbeleid. Dat is tevens het belangrijkste doel van dit jaarverslag, dat vooral 
beschrijvend van aard is. Daar waar mogelijk zijn 'waarderende' en 'evaluerende' aspecten 
toegevoegd. Er is gestreefd naar een toegankelijke en compacte verslagstiji. 
Het bestuur hoopt dat dit jaarverslag voldoende informatief zal zijn voor alle belangstellenden 
en belanghebbenden, maar realiseert zich dat er verbeteringen denkbaar en mogelijk zijn. 
Een van de voomemens die er bestaan met betrekking tot het jaarverslag over 2010 is dat 
elke school een Schooljaarverslag opstelt die dan als bijlagen aan het bestuursverslag zullen 
worden toegevoegd. Het jaarverslag zal dan ook een betere relatie hebben met het dan 
geactualiseerde Strategische Beleidsplan. 

Volgens de voorschriften van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen / CFI, bestaat 
dit jaarverslag uit 

Een Bestuursverslag met als onderdelen 

1 Algemeen Instellingsbeleid en 

2 Financieel beleid 

En een Jaarrekening, inclusief accountantsverklaring. 

Met betrekking tot de Jaarrekening en het Bestuursverslag over het gevoerde financiele 
beleid bestaan vormvoorschriften en inhoudelijke voorschriften. Met ingang van 1 januari 
2008 is de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen van kracht 
geworden (RJ 660). Dit jaarverslag is conform deze richtlijn opgezet. 
Het jaarverslag is opgesteld door de algemene directie, vastgesteld door het bestuur en zal 
worden besproken binnen het management en met de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 
De website van Meerwerf Basisscholen is bereikbaar via www.meerwerf.nl. 
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Hoofdstuk 2: relatie met de gemeente Den Helder en de 
bestuursvorm 

Tot 1 januari 2009 werd Meerwerf Basisscholen Den Helder namens het college van 
burgemeesteren wethouders bestuurd dooreen Bestuurscommissie. Met ingang van 1 
januari 2009 zijn de bestuurlijke bevoegdheden overgedragen aan het bestuur van de per 
dezelfde datum opgerichte Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. 
De stichting vindt haar bestaansgrond in de notariele akte en de vastgestelde statuten die op 
31 december 2008 passeerden. 
Dit statuut regelt onder meer de verhouding met de gemeente Den Helder. In de praktijk is 
deze goeddeeis hetzelfde gebleven: 

1. De raad benoemt op voordracht van geledingen, waaronder het college van 
burgemeester en wethouders, de bestuursleden van de stichting 

2. De raad stemt moet instemmen met het door het bestuur vastgestelde jaarverslag en 
de begroting 

1. Voorafgaande toestemming van de raad is noodzakelijk bij opheffing/fusie van scholen 
4. Het bestuur is eraan gehouden het openbare karakter van de Meerwerf basisscholen 

te bewaken en verder te ontwikkelen. De gemeente ziet daar op toe. 

Positioneel heeft de gemeenteraad ten opzichte van het bestuur van Meerwerf Basisscholen 
de functie van extern toezichthouder. 

Gelet op de ontstaansgeschiedenis van Meerwerf Basisscholen en de voormalige 
bestuurlijke banden is er ook sprake van een historisch gegroeide verhouding. 
Ontwikkelingen in de gemeente Den Helder en binnen het gemeentebestuur worden door het 
bestuur en het management met extra belangstelling gevolgd. Regelmatig leidt dit tot het 
bezoeken van vergaderingen van de raad en/of door de raad vastgestelde commissies. 
Daarnaast is er sprake van regelmatige contacten tussen het management van Meerwerf 
Basisscholen en ambtelijk medewerkers van de gemeente. 
Tenslotte is Meerwerf Basisscholen als enig schoolbestuur in Den Helder uitsluitend actief 
binnen de gemeentegrenzen en tegelijkertijd in alle wijken en in Julianadorp. Zij had ook in 
het verslagjaar het grootste marktaandeel. 

Er werd deelgenomen aan de vergaderingen van de VBG (Vergadering Bevoegde 
Gezagsorganen); het overlegplatform dat door het gemeentebestuur wordt gebruikt om 
OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) te voeren en aan door de gemeente 
georganiseerde bijeenkomsten. 

Tenslotte kan worden gewezen op de wettelijke taak van het gemeentebestuur om te 
voorzien in een voldoende aanbod van openbaar onderwijs binnen de gemeente. 

Hoofdstuk 3: bestuursfilosofie 

De bestuursfilosofie is met de vervanging van de bestuurscommissie door het 
stichtingsbestuur onveranderd gebleven. 
Door te blijven kiezen voor de besturingsfilosofie 'Policy Governance' heeft het Bestuur het 
uitgangspunt om op hoofdlijnen te besturen, geconcretiseerd. Daarbij gaat het bestuur uit 
van een professionele organisatie en de professionaliteit van de medewerkers. In Policy 
Governance taal: "Het Bestuur heeft de armen om de organisatie heen, maar zit niet met de 
vingers erin". Met andere woorden: De medewerkers van de organisatie krijgen de ruimte om 
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op basis van hun professionaliteit te excelleren. De algemene directie is dan ook ruim 
gemandateerd en van haar wordt verwacht dat zij in het algemeen verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk in de organisatie neer legt. 
De ruimte die de algemene directie krijgt is uiteraard niet onbeperkt. De grenzen liggen vast 
in het hoofdstuk 'Handelingsruimte algemene directie' van het vastgestelde 'Beleidskader'. 

Hoofdstuk 4: het bestuur 

In het verslagjaar bestond het Bestuur uit de volgende personen: 

De heer J.P. Ambriola (Den Helder / Huisduinen) 
Mevrouw A. Cok-Veenendaal, (Julianadorp) 
De heer ir. G.H. Ensing (Julianadorp) 
De heer J.T. Hoekstra (Julianadorp) 
Mevr. H.J. Kip-Kerseboom (Julianadorp) 
De heer B. Mohlmann (Den Helder) 
Mevrouw drs. B. Pompert (Schagen / Valkoog) 

Voorzitter: De heer J.T. Hoekstra 
Ambtelijk secretaris: De heer D. Scholte MBA 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Deze vergaderingen bestonden alle uit 
een openbaar deel en een vertrouwelijk deel. In verband met het gevoel van betrokkenheid 
bij de scholen en het concretiseren daarvan vergaderde het bestuur twee maal in een van de 
scholen. In het verslagjaar werd de eerste cyclus schoolbezoeken in deze vorm voltooid. Na 
deze vergaderingen werd tijd ingeruimd voor contacten met de aan de betreffende scholen 
verbonden personeelsleden en voor een verdieping in het onderwijsconcept van de school. 
De vergadertijdstippen en de agendapunten werden bekend gemaakt via de website. Via de 
directeuren werd het personeel ge'i'nformeerd door toezending van de agenda, tevens 
uitnodiging, van de openbare vergadering. 
Van elke vergadering is een verslag opgesteld, dat na vaststelling door de voorzitter en de 
ambtelijk secretaris van het bestuur werd ondertekend en gearchiveerd. De verslagen van de 
openbare vergaderingen zijn via de website voor belangstellenden toegankelijk. 

Onderwerpen van besluitvorming waren: 

• Begroting, begrotingswijzigingen 
• Het interne bestuursproces 
• Jaarrekening 
• Jaarverslag 
• Rooster van Aftreden bestuur 
o Evaluatie Beleidskader een aanpassing van hoofdstuk 7 (doelstellingen / 

uitgangspunten) 
• Salarisontwikkeling niet-normfuncties conform CAO-PO bepalingen 

De volgende punten werden aan de hand van de bestuurslNFO's besproken met de 
algemene directie, waarbij de bestuurlijke opstelling in het kader van de bestuursfilosofie en 
vooruitlopend op nabije bestuurlijke ontwikkelingen in het onderwijs (code goed 
Onderwijsbestuur, scheiding bestuur en intern toezicht) die van de ro! van een Raad van 
Toezicht was: 

• Managementrapportages 
o Vernieuwd directiestatuut 
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• Ziekteverzuimgegevens 
• Rapportages Onderwijsinspectie 
• Mutaties in schoolleidingen 
• Personele zaken 
• Huisvestingszaken 
© Budgetvergelijkingsoverzichten 
• Project "Ontwikkeling Professioneie Cultuur" 
• Klachtafhandeling 
o Uit/doorstroomgegevens leerlingen 
• CAO-PO 2009 
• Totstandkoming schoolbrochures 
• Herverdelen gelden Impulsgebieden 
• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
• Opleiden in de school 
• Benchmarkonderzoek bureau Berenschot 
• Personele mobiliteit 
• Samenwerking met basketbalcfub Meerwerf Seals Den Helder 
• Standpuntbepaling hoofddoekjes en andere religieus-culturele uitingen 
• Invoering Functiemix 
• Veranderde opzet Kwaliteitsgesprekken 
• Ontwikkeling marktaandeel 

Het aanwezigheidspercentage van bestuursleden bij de vergaderingen van het bestuur lag 
op 86%. 

De beloning van de bestuursleden was in het verslagjaar gebaseerd op het aantal 
bijgewoonde vergaderingen en op de presentiegeldregeling voor gemeentelijke 
adviescommissies zoals die binnen de gemeente Den Helder van toepassing is: 

AmbriolaJ € 437,70 
Cok-Veenendaal A € 350,16 
EnsingGH € 437,70 
HoekstraJH € 787,86 
KipR € 437,70 
Mohlmann B € 262,62 
PompertB € 174,08 
Totaal €2887,82 

Het bestuursadres was: Timorlaan 45a, 1782 DK te Den Helder. 

Hoofdstuk 5: de algemene directie 

In het verslagjaar bestond de algemene directie uit de volgende personen: 

De heer D. Scholte MBA 
De heer H.C. Uri MBA 

De leden van de algemene directie zijn beiden integraal verantwoordelijk voor de organisatie 
voorzover het mandaat van het bestuur strekt en waartoe het mandaat bedoeld is, zoals 
beschreven in het Beleidskader. Beiden zijn ook - ongeacht de onderiinge taakverdeling -
voor het bestuur en anderen aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie op alle 
beleidsterreinen. 
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De taakverdeling binnen de algemene directie dient de efficiency en de kwaliteit van de 
leiding te bevorderen en is als voigt: 

D. Scholte: Onderwijs, personeel, bestuurszaken, externe contacten 
H.C. Uri: Huisvesting, Financien, medezeggenschapszaken, externe contacten 

De algemene directie wordt ondersteund door plusminus 2,1 fte: een medewerker 
personeelszaken en twee medewerkers administratieve/secretariele taken. Een 
personeelsiid wordt voor piusminus wtf 0,4 ingehuurd op basis van een 
detacheringsovereenkomst ten behoeve van licht-administratieve taken. De 
schooldirecteuren worden ook door deze medewerkers ondersteund. 

De personeelsadministratie en de financiele administrate waren op basis van een contract 
grotendeels uitbesteed aan het onderwijsadministratiekantoor OSG te Leiden. 
Op bouw- en onderhoudskundig terrein werden op contractbasis diensten ingehuurd bij het 
bouwkundig adviesbureau DHV te Zaandam. 
Op het gebied van arbozorg en ziekteverzuimbegeleiding (bedrijfsartszorg) was sprake van 
een contract met Van Altena & De Jongh, bedrijfsartsen te Amsterdam. Met betrekking tot 
ondersteuning van de bedrijfshulpverlening werd gebruik gemaakt van VSK te Den Helder. 

Meerwerf Basisscholen was voor de collectieve belangenbehartiging aangesloten bij zowe! 
de besturenorganisatie VOS/ABB te Woerden als de PO-Raad (branche-vereniging) te Den 
Haag. 

Het adres van de algemene directie: Timorlaan 45a, 1782 DK te Den Helder. 

Hoofdstuk 6: de scholen 

Met instemming van het gemeentebestuur is basisschool de Vogelwei met ingang van 1 
augustus gefuseerd met basisschool de Strandjutter, beide te Julianadorp. Eerstgenoemde 
school is formeel opgeheven en onder gebracht bij het brinnummer van de Strandjutter. 
Aanleiding voor de fusie was het feit dat het aantal leerlingen van beide scholen onder de 
opheffingsnorm was gekomen. 
Beide scholen blijven zich onverminderd als zelfstandige school met een volledig 
onderwijsaanbod, met het eigen karakter en met dezelfde personele bezetting presenteren. 

Meerwerf Basisscholen Den Helder bestond met ingang van 1 augustus administratief uit 
zeven 'brinnummers'. In elf scholen werd lesgegeven aan de leeftijdsgroepen 1 tot en met 8 
(4 - 12 jarigen). Drie scholen waren gevestigd op twee locaties. 

Elke school stond onder leiding van een directeur. In het verslagjaar gaat het om de 
volgende scholen: 

De Dijk, Heiiigharn 424, Den Heider (brinnr 14DS) 
Directeur (1 fte): de heer J.M. Tromp 

De Duynvaerder, Usselmeerstraat 90, Den Helder (brinnr 15RP) 
Directeur (1 fte): de heer G.J. Bosman (ad interim) 
Locatieleider (1 fte) Duynvaerder: de heer E. Voider 

Villa Kakelbont, Nieuweweg 3, Den Helder (brinnr 15RP) 
Directeur (1 fte): de heer G.J. Bosman (ad interim) 
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Coordinator (1 fte) Villa Kakelbont: mevrouw L. Koridon 

De Kluft, Javastraat 23, Den Helder (brinnr 113XF) 
Directeur (1 fte): de heer J. Sluiter 
Adjunct-directeur(1 fte) mevrouw D. Avis 

't Tuselant, Duinroosstraat 2, Den Helder (brinnr 113XF) 
Directeur (1 fte): de heer J. Sluiter 
Adjunct-directeur, tevens locatieleider (1 fte) mevrouw D. Avis 

De Prinses Margrietschool, Wethouder W. de Boerstraat 8, Juiianadorp (brinnr 13PV) 
en dependance De Stek, Middelzand 3502 Juiianadorp 
Directeur (1 fte): de heer J. van Zandwijk. 

De Strandjutter, Drooghe Bo! 1005, Juiianadorp (brinnr 15UA) 
Directeur (1 fte): mevrouw K. van Loenen-Van Belzen 
Adjunct-directeur, (1 fte): de heer P.C. Scheer 

De Vogelwei, Vogelzand 4102, Den Helder/Julianadorp (brinnr 15UA) 
Directeur (1 fte): mevrouw K. van Loenen-Van Belzen 
Adjunct-directeur, tevens locatieleider (1 fte): de heer P.C. Scheer 

De Thorbeckeschool, Californiestraat 38, Den Helder (brinnr 14XL) 
Directeur (1 fte): mevrouw W. Wijnants 

De Tuindorpschool, Brakkeveldweg 51, Den Helder (brinnr 14LQ) 
Directeur (0,8 fte): de heer F.A. Slort. 
Adjunct-directeur (0,8 fte): mevrouw W. Pompert 

De Dr. Jac. P. Thijsseschool, Stakman Bossestraat 39, Den Helder (brinnr 14LQ) 
Directeur (0,8 fte): de heer F.A. Slort. 
Adjunct-directeur (0,8 fte): mevrouw W. Pompert 

Op het gebied van leerlingbegeleiding en onderwijsadvisering werd gebruik gemaakt van de 
Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West te Alkmaar/Hoorn, het Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum (CPS) te Amersfoort en het Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs De 
Aktiviteit te Alkmaar. 

Via de algemene website waren de websites van de afzonderlijke scholen te benaderen. 

Hoofdstuk 7: kerntaak, toegankelijkheid, toelatingsbeleid 

Ook in het verslagjaar was de kerntaak van de organisatie het verzorgen van kwalitatief goed 
onderwijs aan leerlingen vanaf 4 tot 13 jaar. Bij dit onderwijs worden de uitgangspunten van 
het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid, respect voor andersdenkenden die de 
uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijven, voorbereiding van leerlingen op 
het bijdragen aan een vreedzame multicuiturele samenleving) actief betrokken. 
De door het Bestuur in het Beleidskader gestelde uitgangspunten en -doelstellingen waren in 
het verslagjaar onverkort van toepassing. Citaat: 

Doelstellingen 
Het bestuur geeft op hoofdtijnen richting aan de organisatie waarbinnen de aanwezige 
leiding en medewerkers tot nadere invulling en uitvoering komen. Het bestuur beperkt 
zich dan ook tot globale uitspraken over: 
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a welke is de beoogde "toegevoegde waarde" c.q. het beoogde resultaat van de 
onder zijn gezag staande organisatie 

B voor wie is deze bedoeld 
H en tegen welke prijs of prioriteit moet dat worden bereikt. 

Uitgangspunten 
De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is het garanderen dat alle 
ieerlingen toegang hebben tot dit onderwijs. In ons duale bestel vormen het openbaar 
onderwijs en het bijzonder onderwijs elkaars complement. Al wordt dat laatste 
onderwijs steeds vaker gevolgd door andere Ieerlingen dan die waarvoor dat eigenlijk 
was bedoeld; dit doet niets af aan de garantiefunctie van het openbaar onderwijs. Het 
is open toegankelijk, staat dus open voor alle Ieerlingen, ongeacht afkomst, geloofs- of 
levensovertuiging. 

Een tweede onderscheidend kenmerk van het openbaar onderwijs is het 
neutraliteitsbeginsel. tn de onderwijswetgeving is dit vertaald in een waarborg voor 
eerbiediging van ieders geloofs- of levensovertuiging, alsmede in de opdracht om aan 
alle in de samenleving bestaande levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
aandacht te besteden (actieve pluriformiteit). Het doet een groot beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van Ieerlingen, op het geven van een keuze, op het actief 
deelnemen aan een pluriforme samenleving. 

Tenslotte is het non-discriminatiebeginse! eveneens kenmerkend voor het openbaar 
onderwijs, zowel ten aanzien van Ieerlingen als ten aanzien van personeel. 

De gemeente Den Heider heeft deze functies van garantie en zorgplicht gemandateerd 
aan het bestuur van de stichting Meerwerf Basisscholen en deze verantwoordelijk 
gemaakt voor het definieren van doelstellingen die daarmee in lijn zijn. 

Doelgroep 
Leerlingen van Meerwerf Basisscholen te Den Heider van ongeveer 4 tot ongeveer 12 
jaar, zonder onderscheid naar afkomst, geloofs- of levensovertuiging, aan wie 
redelijkerwijs het resultaat kan worden geboden dat is geformuleerd. 

Prijs 
Bovenvermeld resultaat kost de gemeenschap alle door de overheden beschikbaar 
gestelde middelen (reguliere bekostiging en doelsubsidies) alsmede de toekenning 
van het recht aan het bestuur om zich andere wettige middelen toe te eigenen. Het 
"kost" de gemeente eveneens de aanvaarding van het recht van het bestuur op het 
voeren van beleid, tenzij dit strijdig zou zijn met de oprichtingsstatuten en/of met de 
Wet op het Primair Onderwijs. 

De scholen zijn algemeen toegankelijk voor Ieerlingen die tot de doelgroep van het 
basisonderwijs behoren, die vallen binnen de pedagogisch-didactische zorggrenzen van de 
scholen en waarvan de ouders/verzorgers de uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
respecteren. Voor wat betreft de zorggrenzen bestaan er verschillen tussen de scholen. 
Deze verschillen zijn terug te voeren op het schoolconcept, met als belangrijke 
onderscheidende onderdelen de pedagogisch didactische identiteit en de zorgstructuur / -
cultuur binnen de school. 
Een negatief antwoord op de vraag of een leerling tot de school kan worden toegelaten kan 
uitsluitend worden beargumenteerd in termen van het beiang van het desbetreffende kind 
(ingeval een andere school beter in staat moet worden geacht het kind te begeleiden). 
Sinds de invoering van het zogenaamde Rugzakje en het Persoonsgebonden Budget 
worden in bepaalde gevallen extra faciliteiten aan een school toegekend indien een 
bepaalde leerling tot de school wordt toegelaten. Als de school van oordeel is dat deze 
faciliteiten voldoende zijn om het desbetreffende kind adequaat te begeleiden zal het kind 
worden toegelaten. 
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De directie van de school was gemandateerd om te beslissen over de toefating van 
leerlingen. In incidentele gevallen beslist in een bezwaarprocedure de algemene directie 
namens het Bestuur. Dit is in het verslagjaar niet voorgekomen. In de Schoolgids van elke 
school worden de zorggrenzen van de school geexpliciteerd. 

Hoofdstuk 8: sturing leidt tot eenheid in verscheidenheid 

Meerwerf Basisscholen Den Helder bestond in het verslagjaar uit elf onderwijslocaties, die 
alle onder leiding stonden van een directeur. Elk van deze scholen had een grote mate van 
professionele ruimte (relatieve autonomie) met betrekking tot de uitwerking van het door het 
Bestuur vastgestelde Beleidskader en het vastgestelde bovenschoolse beleid, mits dit leidt 
tot een goede kwaliteit van het onderwijs en goede onderwijsopbrengsten. De openbare 
identiteit, de Kernwaarden, de door het Bestuur vastgestelde uitgangspunten en 
doelstellingen en de op het (basis)onderwijs van kracht zijnde wet- en regelgeving vormden 
de gezamenlijke waarden. 
De wens om in gezamenlijkheid de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, te bewaken en 
verder te ontwikkelen, tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
als school middenin de samenleving (buurt, wijk) te staan vormden toegevoegde waarden. 
Van zowel de algemene directie als van de schooldirecteuren werd integraal leiderschap 
verwacht. Verwacht wordt dat de prioriteit van de schooldirecteuren richt op het 
onderwijskundig leiderschap. Dit leiderschap richt zich enerzijds op het behoud en het verder 
ontwikkelen van de kwaliteit van de organisatie als totaal (algemene directie) en anderzijds 
op de kwaliteit van de afzonderlijke school (schooldirecteur). In termen van 
eindverantwoordelijkheid was er sprake van hierarchie tussen bestuur, algemene directie en 
schooldirecteuren. Gekoppeld aan de bestuursfilosofie werd uitgegaan van de 
professionaliteit van alle medewerkers en werd hen de ruimte geboden om met betrekking 
tot de verdere ontwikkeling van organisatie en scholen verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarbij werden verantwoordelijkheden in principe zo laag mogelijk in de organisatie 
neergelegd. Op basis van de gewenste professionele samenwerkingscultuur legden 
schooldirecteuren en algemene directie eigener beweging en desgevraagd verticaal en 
horizontaal verantwoording af. Als gevolg hiervan beschikten de scholen onder meer over 
een eigen schoolconcept waarmee recht werd gedaan aan zowel de gezamenlijke waarden 
als aan de specifieke inzichten, cultuur en onderwijsbehoeften van elk schoolteam en de 
leerlingen. 
Dit leidde ertoe dat op alle scholen de volgende aspecten duideiijk aanwezig, herkenbaar en 
'merkbaar' waren: 

De uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
De identiteitszorg 
Het werken met het kwaliteitszorgsysteem Werken met Kwaliteitskaarten 
Een online leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiepakket (Parnassys) 
De specifieke kwaliteit van de school; het eigen school- en/of onderwijsconcept 
Een directeur die beschikt over het diploma van de Schoolleidersopleiding 
Een bij het landeiijke beroepsregister van de Nederlandse Schoollleiders Academie 
(NSA) te Utrecht geregistreerd staande directeur 
Het werken aan de ontwikkeling van een professionele samenwerkingscultuur 
De zorgstructuur, de intern begeleider 
Een gezamenlijk mobiliteitsbeleid (horizontale mobiliteit, verticale mobiliteit, 
kweekvijvers/loopbaanontwikkeling) 
De deelname aan de directie-overleggen door de directeur 
Het jaarlijkse kwaliteitsgesprek en het daaruit voortvloeiende managementcontract 
tussen de directeur en de algemene directie 
Het Integraal Personeelsbeleid (IPB). 
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• De deelname aan de gezamenlijke studiedagen van alle Meerwerf Basisscholen. 
• De stimulerende invloed van de directeur om te komen tot verdere 

professionalisering en competentieverbetering bij zichzelf en bij de medewerkers 
• Een op preventie en op alert reageren gericht ziekteverzuimbegeleidingsbeleid 

vanuit de directie (directeur als casemanager) 
• De inspanningen om de 'zorgbreedte' van de school te optimaliseren en verwijzing 

van leerlingen naar het speciaal onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen (WSNS; 
Passend Onderwijs) 

o Een medezeggenschapsraad 
• Een voorziening voor de buitenschoolse opvang van leerlingen 

Daarnaast waren de volgende trends waarneembaar: 

• Twee van de scholen profileerden zich door het verzorgen van Ontwikkeiings 
Gericht Onderwijs 

• Een aantal scholen richtte zich met het oog op de afstemming van didactiek en 
pedagogiek op het werken volgens het zogenaamde GIP-model 

o Een aantal scholen werkte met de methodiek 'Vreedzame school' 
Aan alle scholen waren kinderopvangvoorzieningen, waaronder buitenschoolse 
opvang verbonden 
In de scholen werd gewerkt met 'klantenpanels' en/of klanttevredenheidsenqu£tes 

• Alle scholen werkten aan de ontwikkeling van een specifiek schoolprofiel, cq een 
schoolspecifieke brochure voor ouders en andere belangstellenden 

• De zich verder ontwikkelende taken van de intern begeleiders (taakbeleid) 

• 

• 

Met het directiestatuut dat de verhouding tussen de algemene directie en de 
schooldirecteuren regelt werd in het verslagjaar voor het tweede jaar ervaring opgedaan. Het 
nieuwe statuut zal in 2010 worden geevalueerd en vastgesteld. Dan zal ook de GMR om 
advies worden gevraagd. Het concept-statuut is feitelijk een 'vertaling' van het Beleidskader 
van het bestuur. Daardoor ontstaat qua verantwoordelijkheidsverdeling en sturing binnen 
onze organisatie een logisch en samenhangend geheel. Het concept-statuut zien we als een 
basisstatuut. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de schooldirecteuren maken 
we tijdens het jaarlijkse Kwaliteitsgesprek met elke schooldirecteur nadere afspraken met 
betrekking tot de beperking van de beleidsruimte, verantwoordingsruimte en 
uitvoeringsruimte van de desbetreffende directeur. Deze worden vastgelegd in het jaarlijkse 
Managementcontract. Daarbij hanteren we conform de uitgangspunten van Policy 
Governance het uitgangspunt 'alleen handelingsruimte beperken indien noodzakelijk'. Het 
Managementcontract krijgt daardoor de status van aanhangsel van het basisstatuut Voor de 
desbetreffende schooldirecteur vormen dit Basisstatuut + Managementcontract tezamen het 
vigerende Directiestatuut. 

Hoofdstuk 9: personeel en leerlingen 

9.1 Leerlingen 

Op de teidatum van 1 oktober bezochten 1629 leerlingen onze scholen. Dat zijn negen 
minder dan op de teidatum van een jaar eerder. De volgende scholen werden 
geconfronteerd metdalende leerlingenaantallen: de Strandjutter-25 leerlingen; Prinses 
Margrietschool - 19 leerlingen; de Thorbeckeschool - 11 leerlingen; Tuindorpschool - 3 
leerlingen; 't Tuselant - 3 leerlingen, Thijsseschool - 2 leerlingen. De volgende scholen 

- 12-



Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

zagen hun leerlingenaantal groeien: de Vogelwei + 15 leerlingen; de Kluft + 14 ieerlingen; de 
Duynvaerder + 12 leerlingen; de Dijk + 11 leerlingen. 
Het totaal aantal leerlingen in net reguliere basisonderwijs in Den Helder is ten opzichte van 
vorig jaar met 97 leerlingen gedaald. 
Ons marktaandeel is gestegen ten opzichte van vorig jaar: in 2006 was dit 33,03%, in 2007 
34,17%, in 2008 33,33% en in het verslagjaar 33,82%. Daarmee heeft Meerwerf 
Basisscholen het grootste marktaandeel in de gemeente Den Helder. 
Ons marktaandeel kende de volgende verdeling over de wijken van Den Helder en 
Julianadorp: 

Binnen de Linie 
De Schooten 
Nieuw Den Helder 

32,77 % (578 leerlingen) 
29,62% (186 leerlingen) 

6 
4 

136 
3 
2 
6 
5 

personeelsleden 
personeelsleden 
personeelsleden 
personeelsleden 
personeelsleden 
personeelsleden 
personeelsleden 

6 
3,9 

97,5 
2,1 
0,9 
5,3 
3,5 

fte 
fte 
fte 
fte 
fte 
fte 
fte + 

28,79% (264 ieerlingen) 

Julianadorp 38,80 % (575 leerlingen) 

NB Het landelijk gemiddelde marktaandeel van het openbaar onderwijs bedroeg in 2004 
31,0% (2001: 37,7%). Bron: Cfi. 

9.2 Personeel 

Op 1 oktober van het verslagjaar waren 164 personeelsleden aan onze organisatie 
verbonden. Het ging om de volgende functie-categorieen: 

Algemene directie: 2 personeelsleden 2 fte 
Directeuren: 
Adjunct-directeuren: 
Leraren, waaronder intern begeleiders: 
Onderwijsondersteunend personeel 
Onderwijsassistenten: 
Medewerkers op basis van externe subsidie: 
Inleenpersoneel: 
Totaal 164 personeelsleden 121,2 fte 

De GGL (Gemiddelde Gewogen Leeftijd) is in het verslagjaar gedaald van 43,12 naar 42,98. 

Leidinggevenden stimuleerden de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Na- en 
bijscholing en verdere professionalisering is voor onze personeelsleden van groot belang. 
Alie medewerkers beschikten over een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). In het 
Nascholingsplan van elke school is een en ander verder geconcretiseerd. 

De directeuren voerden met al hun medewerkers op ontwikkeling gerichte gesprekken 
(cyclus doelstellingengesprek - voortgangsgesprek - beoordelingsgesprek) en op 
functioneren gerichte gesprekken (functioneringsgesprek - beoordelingsgesprek). 

9.3 Opleiden in school 

Besloten is om met ingang van 1 augustus in samenwerking met de Hogeschool InHolland 
in Alkmaar het project 'Opleiden in de School' te starten. In het kader daarvan is een 
overeenkomst gesloten met InHolland. Kern van het project is dat het praktische deel van de 
opleiding (inclusief de beoordeiing van studenten) aan enkele van onze scholen wordt 
toebedeeld. Opleiden in de School gaat - meer dan tot nu toe - uit van een 
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gemeenschappelijke verantwoordeiijkheid van InHolland en Meerwerf Basisscholen. De 
scholen Tuindorp - Thijsse, De Dijk, de Strandjutter en de Prinses Margriet zijn onze 
deelnemers aan het project. Jaarlijks worden op de scholen in totaal 15 stagiaires geplaatst, 
die zich bevinden in verschiliende stadia van hun opleiding (1G tot en met 4e jaars-studenten). 
Het project is onderdeel van de ontwikkeling van een Professionele Cuituur bij Meerwerf 
Basisscholen. Opleiden in de school krijgt mede een piaats in het IPB-domein "Werving en 
selectie", waardoor moet worden gewaarborgd dat (een dee! van) de studenten die jaarlijks 
in dit kader op onze scholen stages volgen, na afronding van de opleiding ook daadwerkelijk 
doorstroomt in onze organisatie. Om het project organisatorisch en inhoudelijk goed te 
kunnen begeleiden en coordineren, voldoet Meerwerf Basisscholen aan de verplichting om 
een praktijkopleider / coordinator aan te stellen. Hiertoe is een leraar een dag in de week 
ambulant gemaakt om de taken behorende bij het praktijkopleiderschap uit te voeren. 
InHolland verzorgt de opleiding voor dit personeelsiid. 

Hoofdstuk 10: klachten en schorsingen 

In het verslagjaar werden geen leerlingen geschorst wegens onaanvaardbaar gedrag. 

In dit verslagjaar werden vijf klachten ontvangen; vier van ouders van teerlingen en een 
namens een sollicitante. De klachten betroffen vier scholen. Alle klachten werden door de 
algemene directie in behandeling genomen en werden naar tevredenheid afgewikkeld. Er 
vond een rapportage piaats aan het bestuur. 

Hoofdstuk 11: samenwerken 

Meerwerf Basisscholen is aangesloten bij het WSNS Samenwerkingsverband Noord-Holland 
Noord, bij de besturenorganisatie VOS/ABB te Woerden, bij de PO-Raad te Den Haag en bij 
Onderwijs Primair Noord-Holland. In het Samenwerkingsverband werkt zij samen met alle 
andere in de regio Noord-Holland Noord actieve schoolbesturen met uitzondering van de 
Greydanusschool te Den Helder. Onderwijs Primair is een samenwerkingsverband tussen 
een vijftiental schoolbesturen in de provincie Noord-Holland dat mede op ons initiatief tot 
stand is gekomen. 
De samenwerking tussen PO/VO-schoolbesturen enerzijds, gemeenten en organisaties op 
het gebied van jeugdbeleid anderzijds vindt piaats in het bestuurlijk samenwerkingsverband 
JOZ (Jeugd Onderwijs Zorg) waarin partijen in de regio Noord-Holland Noord (gemeenten, 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, welzijnsorganisaties) een rol spelen. Wij participeren 
in dit samenwerkingsverband en beogen daarmee de uitdagingen die er liggen op het gebied 
van (de uitvoering van) jeugdbeleid meer integraal en doelmatig aan te pakken. 
Daamaast participeerden medewerkers van de organisatie in diverse structured - en 
incidentele overleggen met de gemeente Den Helder en op gewestelijk niveau in de 
Projectgroep Jeugdzorg Adviesteams. 

Hoofdstuk 12: resultaat 

Met het oog op de eindresultaten van de scholen formuleerde het bestuur in het 
Beleidskader het volgende: 

Als gevolg van het onderwijsproces in de scholen: 
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- Zijn leeriingen adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs, aansluitend bij 
algemeen erkende eindtermen (kerncompetenties), ieder naar zijn/haar beste aanleg 
en vermogen; 

- wijken de resultaten op dit punt niet negatief af van het landelijk gemiddelde van 
vergelijkbare leeriingen in vergelijkbare scholen, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door 
factoren buiten de invloedssfeer van de scholen zelf; 
kunnen leeriingen hun gedachten/gevoelens/meningen verwoorden 

- beseffen leeriingen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor invulling van 
hun leven en voor hun omgang met anderen; 
beseffen leeriingen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een 
verantwoord gebruik van hun fysieke leefomgeving; 

- hebben leeriingen respect voor hun medemens en hebben zij een anti-agressieve 
instelling ten aanzien van de (andersdenkende) medemens; 
bezitten leeriingen vaardigheden die hen in staat stellen goed te functioneren binnen 
het verwachtingspatroon dat aan de leeftijdsgroep mag worden gesteld; 

- kunnen de leeriingen kritisch luisteren/lezen. 

In het verslagjaar stroomden de leeriingen van groep 8 als volgt uit naar het voortgezet 
onderwijs. Ter vergelijking zijn de gegevens van voorgaande jaren ook opgenomen: 

2007: 2008: 2009: 
VWO 18/7,4% 17/ 9,7% 25/13,4% 
Havo 47/19,3% 39/22,3% 32/17,1% 
Mavo 62 / 25,4% 38 / 21,7% 46 / 24,6% 
VMBO/Kader beroepsgericht 28 /11,5% 31 /17,7% 41 / 21,9% 
VMBO/Basis beroepsgericht 24/ 9,8% 19/10,9% 16/ 8,6% 
VMBO/Basis beroepsgericht + LWO 57 / 23,4% 23 /13,1 % 23 /12,3% 
Praktijkonderwijs 8/ 3,3% 7 /4 ,0% 4 / 2,1% 
Internationale Schakelklas - / 0 % 1 / 0,6% - / o % 
Totaal 244 175 187 

Hoofdstuk 13: toezichtsarrangementen Onderwijsinspectie 

In het verslagjaar heeft de Onderwijsinspectie voor onze scholen het Toezichtsarrangement 
voor de daaropvolgende periode vastgesteld. Een school valt onder een zogenaamd 
Aangepast arrangement in verband met geconstateerde risico's en tekortkomingen, alle 
andere scholen vallen onder het zogenaamde Basisarrangement ('normaal toezicht'). De 
school met het Aangepaste arrangement heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld dat in 
uitvoering is. 

Hoofdstuk 14: communicatie met de omgeving 

De scholen dragen zorg voor het 'primaire proces': de interactie tussen leraaren leeriingen 
die leidt tot onderwijsleeractiviteiten en leeropbrengsten en persoonlijke vorming. De 
communicatie met de belanghebbenden rond dit primaire proces is een verantwoordelijkheid 
van de scholen. De scholen onderhouden een relatie met de (ouders/verzorgers van de) 
leeriingen. Via het netwerk van de ouders van leeriingen worden derden bij de school 
betrokken. 
Een andere communicatielijn is die tussen de school en andere organisaties/instellingen. Dit 
is deels wijkgebonden. Zo functioneerden de scholen in Nieuw Den Helder in een 
zogenaamd buurtnetwerk dat zich richt op preventief beleid met betrekking tot 
risicoleerlingen. 
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Via hun directies participeerden de scholen in de binnenstad en in Julianadorp in het kader 
van wijkgericht werken in een Wijkplatform, waarin verschillende in de wijk actieve 
organisaties met eikaar overleggen. Een school in de binnenstad participeert in een 
Buurtbeheerteam. 
De beiangrijkste instrumenten die de scholen hanteerden om met de omgeving te 
communiceren zijn de (jaarlijkse) Schoolgids en de Website van de school. In 2009 is 
gewerkt aan de totstandkoming van beknopte schoolbrochures. Dit proces is nog niet 
afgerond. De schoolbrochures vervangen de 'papieren' versie van de wettelijk verpiichte 
Schoolgidsen, die nu digitaal (via de website) worden aangeboden. Ouders / 
belangstellenden die daar prijs op stellen kunnen desgevraagd de digitale versie op papier 
ontvangen. 
Daarnaast traden scholen via presentaties van leeriingen en acties naar buiten in het 
Noordhollands Dagbiad / Helderse Courant en huis-aan-huis bladen. In een enkel geval werd 
gebruik gemaakt van advertenties. 
De Onderwijsinspectie neemt eveneens een verantwoordelijkheid in de communicatie met de 
omgeving over de kwaliteit van de scholen: Zij publiceerde de rapportages die zij naar 
aanleiding van haar Toezichtmode! opstelde op haar website (www.onderwiisinspectie.nl). 

Communicatie met de omgeving is ook een bovenschoolse' verantwoordelijkheid. 
Door middel van de formele communicatlalijnen werden begroting en jaarverslag openbaar 
gemaakt. Deze communicatie richtte zich op het gemeentebestuur van Den Helder. 
Het bestuur heeft de ambitie om breed met de omgeving te communiceren. In termen van 
Policy Governance wordt in dit verband gesproken over het belang van een goede relatie 
met de 'owners'. Onder owners dient te worden verstaan alien die op dit moment of in de 
toekomst op de een of andere wijze belang(stelling) hebben bij/voor Meerwerf Basisscholen. 
Met het oog op deze ambitie wordt de website www.meerwerf.nl in stand gehouden. 

In het verslagjaar is landelijk ophef ontstaan over de samenwerking tussen onze organisatie 
en de basketbalclub Meerwerf Seals Den Helder. 
Deze ophef begon in September door middel van een kritische column in Het Onderwijsblad; 
het magazine van de Algemene Onderwijsbond AOb. In november werden door het Tweede 
Kamerlid Staf Depla over de samenwerking vragen gesteld aan de staatssecretarissen van 
onderwijs. Dit leidde tot contacten met het ministerie van Onderwijs en - in een later stadium 
- met de Onderwijsinspectie te Utrecht. 
We hebben het betreurd dat noch de hoofdredacteur van Het Onderwijsblad, noch het 
betreffende Kamerlid vooraf contact met ons heeft opgenomen om de door hen ontvangen 
signalen over deze samenwerking te checken. Een aantal misverstanden rond de vraag 
'sponsoring of samenwerking' hadden dan voorkomen kunnen worden. 
Uit een brief van de staatssecretarissen is inmiddels gebleken dat zij zich positief opstellen 
over onze samenwerking met Meerwerf Seals Den Helder. Er wordt een voorbehoud 
gemaakt ten aanzien van het onderdeel 'reclame-uitingen' van de 
samenwerkingsovereenkomst. Aangekondigd is dat de Onderwijsinspectie daar nader 
onderzoek naar zal doen. 
Over de samenwerking met de basketbalclub hebben we overigens in het jaarverslag 2008 
en via onze website vroegtijdig en in alle openheid bericht en gepubliceerd. 

Hoofdstuk 15: personeelsbeleid 

15.1 Resultaten mobiliteitsoperatie personeel 2009 

Enkele weken voor de zomervakantie hebben wij de jaarlijkse personele mobiliteitsoperatie 
afgerond. Een overzicht: 
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Nieuw in dienst: 
Er zijn drie startbekwame leraren in dienst genomen met ingang van 17 augustus jl. en een 
startbekwame leraar met ingang van medio September. 

Van tijdelijk naar vast dienstverband; 
Vier medewerkers kregen een aansteliing voor onbepaalde tijd. 

Overgeplaatst met ingang van het schooljaar 2009-2010: 
Er zijn zes personen overgeplaatst op eigen verzoek naar een andere werkplek; in vier 
gevallen betrof het een overplaatsing vanuit de Vervangingspool naar een schoolgebonden 
werkplek. 
In twee gevallen was er sprake van een overplaatsing; anders dan op eigen verzoek. Een 
van deze personen koos zelf voor overplaatsing naar de Vervangingspool; de andere 
persoon zit tijdelijk in de Vervangingspool maar wordt als vervangster geplaatst op de school 
waar zij in de loop van het schooljaar vast aan wordt verbonden. 

Wijzigingen in schoolieidingen met ingang van het schooljaar 2009-2010: 
De locatieleider van 't Tuselant is - na het behalen van het diploma van de Opleiding tot 
Schoolleider en een positief veriopen evaluatie - benoemd tot adjunct-directeur van De Kluft 
- 't Tuselant. 
De adjunct-directeur van de Prinses Margrietschool is overgeplaatst naar de 
Thorbeckeschool waar zij wordt belast met de verantwoordelijkheden als adjunct-directeur 
met de verantwoordelijkheden van directeur (leertraject). 
De directeur van de Thorbeckeschool is overgeplaatst naar de Strandjutter - Vogelwei als 
adjunct-directeur (seniorenbeleid). 
De taakomvang van de directeur a.i. van Duynvaerder wordt beperkt tot 50%. De overige tijd 
zal hij ondersteunende taken verrichten ten behoeve van de (nieuwe) schoolleiding van de 
Thorbeckeschool. 

Wijzigingen met betrekking tot interne begeleiders: 
Een lerares van de Thorbeckeschool is overgeplaatst naar de Prinses Margrietschool in de 
'functie' van intern begeleider. 

Project Opfeiden in de School: 
Een van de leraren is voor een dag belast met de taak van Praktijkopleider in het kader van 
het project Opleiden in de School. Er is voor deze 'functie' nog een vacature voor een dag. 
Deze vacature wordt voorlopig ingevuld door de pas-benoemde medewerkster. 

Opleidingen: 
Een lerares is geslaagd voor Opleiding tot Schoolleider en gaat door met de Opleiding voor 
Schoolleider 
Twee leraressen starten met de Opleiding bevoegdheid Bewegingsonderwijs PO 
Een locatieleider start met de Opleiding voor Schoolleider 
Een lerares met de Opleiding tot Praktijkopleider (project Opleiden in de School) 
Een lerares is geslaagd voor de Master-opleiding Special Educational Needs (interne 
begeleiding) 

Uit dienst: 
Drie personen zijn rond de zomervakantie uit dienst getreden; twee daarvan wegens 
pensionering; een wegens beeindiging van een project. 
Twee personen traden per 1 december uit dienst; beiden wegens afkeuring in het kader van 
de WAO dan wel de WIA. 

Toekenning schaal-uitloopbedrag: 
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Aan drie leraressen is - na beoordeling - het schaal-uitloopbedrag toegekend conform de 
bepalingen in de CAO-PO. 

Jubilea in de loop van het schooljaar 2009-2010: 
Vier personen vierden hun veertigjarig - en vier personen hun vijfentwintigjarig 
ambtsjubileum. 

Terugblik: 
We zien terug op een gesiaagde mobiliteitsoperatie. Dank zij de professionele houding van 
de betrokkenen en het gevoerde overleg verliepen beide 'onvrijwillige overplaatsingen' naar 
wens. 
De schoolgebonden vacatures werden op voordracht van de desbetreffende directeuren 
vrijwei alle vervuld door doorstroming van jonge mensen vanuit de Vervangingspool. Een 
goed resultaat in verband met de verjonging van het personeel op de scholen en de 
binding/vinding van startbekwame leraren. 
In het kader van de werving van nieuw personeel werden drie vacatures in de 
Vervangingspool open gesteld. Deze vacatures zijn voor sollicitatie aangeboden aan 
collega's van de 'losse invallijst' en aan reeds in reguliere dienst zijnde collega's die hadden 
gevraagd om uitbreiding van hun aanstellingsomvang. 
Een selectiecommissie moest een aantal van hen helaas teleurstellen omdat de duidelijke 
voorkeur uit ging naar een drietal PABO-afgestudeerden. De argumenten voor afwijzing zijn 
in alle gevallen schriftelijk gemotiveerd en er is gelegenheid geboden om daarop in verband 
met mogelijke leerpunten een mondelinge toeiichting te krijgen. 

15.2 Invalpersoneel 

Alhoewel er over het algemeen voidoende invalpersoneel beschikbaar was, bleek bij een 
tweetal 'griepgolven' het bestand te klein waardoor scholen soms niet over invalpersoneel 
konden beschikken. In dergelijke situaties werden op de scholen interne oplossingen 
gezocht en gevonden. 

15.3 Sociaal beleid 

De noodzakeiijkerwijs gemaakte reiskosten in verband met woon-werkverkeer van twee ex 
ID-baan medewerkers zijn vergoed. Ten behoeve van de ex ID-baan medewerkers is een 
informatieve bijeenkomst georganiseerd met als doel hen volwaardig bij de organisatie te 
betrekken en de doorstroom naar reguliere arbeid te stimuleren. 

Met betrekking tot een tweetal leraren zijn voorschotten op het salaris verstrekt en 
flankerende afspraken gemaakt/vastgelegd om financiele problematiek te voorkomen. 

15.4 Vervangingspool 

Zes personeelsleden waren verbonden aan de Vervangingspool. Zij werden ingezet in 
langdurige invalsituaties. Met de instandhouding van de Vervangingspool verzekerde de 
organisatie zich van de permanente beschikbaarheid van invalpersoneel en werd binding -
en instroom van jong personeel gerealiseerd. Dit met het oog op een gezonde 
ieeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Aan de Vervangingspool verbonden 
medewerkers hebben in principe dezelfde rechtspositie als de medewerkers die aan een van 
de scholen verbonden zijn. 
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15.5 Vrouwen in het management 

In het verslagjaar beschikte de organisatie over twee vrouweiijke directeuren en twee 
vrouwelijke adjunct-directeuren. Hiermee bedraagt de deelname van vrouwen aan het 
management 40%. 

15.6 Mannen in het onderwijs 

Het percentage mannen in het management, in leraarsfuncties, in de functie van 
onderwijsassistent en in een ondersteunende administratieve functie bedroeg 
achtereenvolgens 69,2%, 16,2%, 0% en 22,2% 

15.7 CAOPO2009 

Op 27 januari is formeel ingestemd met de nieuwe CAO voor het Primair Onderwijs. Hierdoor 
is de CAO 2009 ook voor onze werknemers van kracht. De werknemers zijn alien via de 
schooldirecteuren en via de website geYnformeerd. 

15.8 Functiemix 

Ingevolge het landelijke Convenant Leerkracht worden PO-Schoolbesturen geacht met 
ingang van 1 augustus 2014 40% van hun leraren in te schalen in een hoger gekwaiificeerde 
functie: LB in plaats van LA. Met ingang van 1 augustus 2010 moet de eerste stap worden 
gezet. Het gaat om een historische, befangrijke en veelomvattende operatie die veel 
aandacht, tijd en energie vraagt. 
In 2009 hebben we onze visie (functiemix is een goede zaak voor onderwijs en personeel) 
en ambitie (optimale invoering van LB-functies) vastgesteld. We hebben voor onze 
organisatie een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn te zien als het 'fundament' 
waarop de daadwerkelijke invoering van Functiemix wordt gebouwd, te beginnen in 2010 
(ambitie 8%). 
Erzijn vier informatie-bijeenkomsten voor onze leraren georganiseerd. Ookde PGMR heeft 
een informatiemiddag georganiseerd voor de leraren in overleg met de Algemene 
Onderwijsbond. Binnen de schoolteams is een en ander besproken en toegelicht door 
tussenkomst van de schooldirecteuren. 

Hoofdstuk 16: het project Professionele Cultuur 

Het verslagjaar was tevens het projectjaar 'ontwikkeling Professionele Cultuur', 
Het management verdiept zich al enkele jaren in de samenwerkingscultuur binnen onze 
organisatie en ziet mogelijkheden tot verbetering hiervan. 
Dit is bespreekbaar gemaakt op aile niveaus binnen de organisatie. Als kader is gekozen 
voor de omschrijving van het begrip Professionele Cultuur in het boekwerkje 'Professionele 
cultuur in onderwijsorganisaties1'. 
Om deze ontwikkeling een impuls te geven heeft de aansturing daarvan onder leiding van 
een projectleider in projectvorm plaats gevonden. Het motto was Mensen beroeren; een 
diepte-investering. De doelstellingen waren (beknopt weergegeven)2: 

1 Professionele cultuur in onderwijsorganisaties, drs. Alex C. van Emst, Utrecht, 1996/1999, ISBN 90-
6607-310-1. Zie ook brief management Meerwerf Basisscholen aan medewerkers van maart 2008 
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(De noodzaak van) het werken aan de ontwikkeling van een professionele cultuur wordt expliciet 
onder de aandacht gebracht van alle medewerkers 

Het werken aan de ontwikkeling van een professionele cultuur is speerpunt van de ietding 

Op eike school wordt onder leiding van de directeur een proces gestart dat leidt tot het realiseren van 
80% van de verwachtingen van het management door 80% van de personeelsleden. 

Alie directeuren ontwikkelingen hun houding en vaardigheden op het gebied van een professionele 
cultuur (verder) zodat 90% van de directeuren voor wat betreft hun leiderschap 90% van de 
'toezeggingen' waarmaakt 

Op 31 december denkt 80% van de personeelsleden van Meerwerf Basisscholen overwegend positief 
over het werken in/aan een professionele cultuur 

Op 31 december kan 80% van de personeelsleden het voorwaardelijke belang van het werken in/aan 
een professionele cultuur voor de verbetering van de onderwijskwaliteit benoemen en onderschrijven 

We zien terug op een nuttig projectjaar. 

Hoofdstuk 17: huisvestingsbeleid 

17.1 Algemeen 

De gemeente is grotendeels verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van onze scholen. 
We zijn ontevreden over de huisvestingssituatie van 

• De Tuindorpschool 
De school is gevestigd in een historisch waardevol, maar oud pand in de wijk Tuindorp. 
De locatie is goed, ondanks het feit dat vanaf de Brakkeveldweg tegen de zijkant van 
het gebouw wordt aangekeken. Voor hedendaags onderwijs heeft de school een aantal 
beperkingen en er is sprake van achterstallig onderhoud. 

• De Thiisseschool 
Het gebouw van de Thijsseschool is eigeniijk een dependance van de oudere, grotere 
Thijsseschool, waarvan het hoofdgebouw elders stond. Het gebouw heeft dan ook een 
slechte 'uitstraling', ligt niet op een zichtlocatie en heeft veel te weinig ruimte om het 
onderwijsconcept volledig te realiseren 
De Kluft 
De school ligt op een goede locatie, maar bestaat uit een drietal gebouwelijke delen 
waarvan het oudste deel het grootst is en het meeste achterstallig onderhoud kent 

• De Strandiutter 
Onderhoudstechnisch is het gebouw goed. Optisch staat de school - ingeklemd tussen 
twee scholen en een buurthuis - er slecht bij. 

• 't Tuselant 
Inmiddels hebben wij in dit gebouw een groot deel van het achterstallig onderhoud 
weggewerkt, waardoor er - vooral met betrekking de binnenkant - weer sprake is van 
een aantrekkelijk schoolgebouw. Aan de buitenkant moet echter nog veel gebeuren. 
Door de verwachte sloop van het voormalige gymlokaal zien wij goede mogelijkheden 
om van deze school weer een goed toegerust gebouw te maken. 

2 Zie Projectplan (op aanvraag beschikbaar) 
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17.2 Onderhoud gebouwen. 

Ons beleid is er op gericht om de staat van onderhoud zo optimaal mogelijk te laten zijn. Wij 
realiseren ons daarbij dat een deei van de uitstraling van een school hierdoor bepaald wordt. 
Dat daarbij onze financiele mogelijkheden niet onbeperkt zijn is evident. Qua bekostiging van 
ons onderhoud zijn wij niet alleen afhankeiijk van onze eigen onderhoudsvoorzieningen, 
maar zijn we ook afhankeiijk van gemeenteiijke - en rijkssubsidies. Om zo efficient mogelijk 
met deze middelen om te gaan is prioritering en afstemming van groot belang. Het afgelopen 
jaar is vooral een jaar van voorbereidingen geweest. Aan daadwerkelijk groot onderhoud is 
door ons zelf € 30.000 uitgegeven. Dit betrof met name onderhoud dat geen verder uitstei 
meer kon verdragen. De rest van de geplande onderhoudswerkzaamheden zijn door ons 
aangehouden, omdat wij deze willen combineren met werkzaamheden waarvoor wij 
aanvullende bekostiging ontvangen. 
Het betreft hier de toekenning van de aangevraagde huisvestingsaanvragen door de 
gemeente inzake de meerjaren onderhoudsplannen voor de jaarschijven 2008-2009. Deze 
zijn in 2009 toegekend. Ook de toekenning van de aanvragen in het kader van de 
onderwijskundige vernieuwing zijn onlangs door de gemeente bekend gemaakt. Als laatste 
hebben wij een combinatie willen maken met de aanvragen in het kader van de verbetering 
van het binnenklimaat. Het rijk heeft hiervoor een subsidie aan de gemeente verstrekt. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente uit ons scholenbestand 't Tuselant heeft 
aangewezen om deze maatregelen uit te voeren. Mochten er nog extra middelen door het 
rijk beschikbaarworden gesteld, dan is de Margrietschool de 'eerste reserve' op de 
gemeenteiijke lijst. Alle werkzaamheden die gepland zijn, zijn inmiddels verwerkt in een plan 
van aanpak, inclusief een tijdpad. Deze werkzaamheden zullen in 2010 worden uitgevoerd. 
De kosten, die ten laste van onze onderhoudsvoorziening zullen worden gebracht, worden 
geraamd op een bedrag tussen de € 600.000 en € 700.000. 

17.3 Huisvestingsoverleg. 

Het huisvestingsoverleg vindt plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Dit overleg 
vindt ongeveer8 maal per jaar plaats en heeft vooral een voorbereidend en informerend 
karakter. Formele besluitvorming vindt plaats tijdens het Op Overeenstemminggericht 
Overleg (OOGO). Het afgelopen jaar is dit huisvestingsoverleg naar onze mening niet goed 
verlopen. Tot twee maal toe werden wij in dit jaar getroffen door huisvestingsvoorstellen, 
waarbij onze belangen ernstig in gedrang kwamen en waarbij wij van mening waren, dat 
constructief en collegiaal overleg niet meer mogelijk was. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 
opschorten van onze deelname aan dit overleg. Om weertot een constructief overleg te 
komen hebben wij een aantal verbetervoorstellen aan de andere overlegpartners 
voorgelegd. Deze zijn inmiddels overgenomen en wij hebben onze deelname gecontinueerd. 

Hoofdstuk 18: onderwijskundig beleid 

18.1 Algemeen 

Het primaat van het onderwijskundig leiderschap ligt bij de schooldirecties. Het bestuur geeft 
de hoofdrichting van het beleid aan, alsmede de te behalen doelstellingen en resultaten, en 
de kaders waarbinnen deze doelstellingen moeten worden gehaald. 
Een belangrijke taak van de algemene directie is het faciliteren en het ontwikkelen van het 
onderwijskundig leiderschap. Het monitoren van het gedrag en de onderwijsprestaties van 
de scholen en het bijsturen daarvan indien daar aanleiding toe is, is eveneens een 
verantwoordelijkheid van de algemene directie. 

-21 -



Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

De methodieken die daarvoor op leiderschapsniveau worden aangewend liggen vooral op 
het terrein van het voeren van een dialoog tussen bestuur - algemene directie en 
schooldirecties, uitgaande van basisvoorwaarde dat personen en functionarissen bereid zijn 
aan dezelfde doelstellingen te werken. 
De schooldirecties hebben vervolgens de verantwoordelijkheid het bestuursbeleid, rekening 
houdende met de eigen schoolpopulatie, het eigen schoolprofiel en de maatschappelijke 
waardering daarvan te 'vertalen' naar de eigen schoolsituatie en te zorgen voor goede 
resultaten, waarvan goede leeropbrengsten van het grootste belang zijn. Bestuur en 
algemene directie bevorderen het onderscheidend vermogen van de verschillende scholen in 
de vorm van duidelijke onderwijskundige school prof ielen. 
Een belangrijke taak van de schooldirecties is ook zich over de schoolontwikkeling 
horizontaa! en vertikaal te verantwoorden. 
De door het bestuur aangegeven hoofdrichting van beleid is geformuleerd in het 
Beleidskader. Dit Beleidskader is de basis van handelen voor de algemene directie die de 
beleidsuitgangspunten 'vertaalt' en doorgeeft aan de schooldirecties. 
Hetfaciliterend leiderschap van de algemene directie is integraal van karakter. Alle 
beleidsterreinen worden in samenhang met elkaar ontwikkeld en uitgevoerd. Daarvan is het 
personeelsbeleid het meest prominent, gelet op de zeer sterke correlatie met de 
onderwijskundige performance van de scholen. Onder personeelsbeleid is onder meer te 
verstaan de zorg voor het aantrekken van goed gekwalificeerd personeei, de ontwikkeiing 
van het personeei, de samenstelling van het personeelsbestand, het functiehuis, de zorg 
voor goed leiderschap, het realiseren van goed werkgeverschap. 
Het voorzien in goede 'hardware' voor het verzorgen van goed onderwijs vindt haar vertaling 
in het huisvestingsbeleid (kwaliteit, onderhoud en inrichting van schoolgebouwen en 
schoolomgeving) en in het financiele beleid (het voorzien van de scholen van voldoende 
middelen). 
Tenslotte is de zorg voor goede 'software'een belangrijk onderdeel van het faciliterend 
leiderschap van de algemene directie. Hiermee wordt geduid op een veelheid aan initiatieven 
en interventies die worden ondernomen en die hoofdzakelijk liggen op de terreinen 
kwaliteitszorg, identiteitszorg, persoonlijk functioneren van leiding en overige medewerkers, 
beleidsinitiatieven, binding aan organisatiedoelstellingen, bedrijfsmatig functioneren van 
organisatie en scholen, interne en externe communicatie, cultuurontwikkeling, presentatie 
van Meerwerf Basisscholen in de lokale gemeenschap, PR, klachtbehandeling, bestuurlijke 
contacten en samenwerking, interne processen, enzovoorts. 

Mede als gevolg van bovenbedoeld leiderschap zien we de volgende trends bij onze 
scholen: 

het kwaiiteitszorgsysteem WMK is overal vrijwel volledig geTmplementeerd 
in verband met veranderende ieerlingkenmerken worden de grenzen van de zorg 
verbreed en nader bepaald (mede ivm Passend Onderwijs) 
de 'grenzen van de zorg' worden ook 'naar boven' opgerekt (onderwijs aan 
'meerkunners') 
op alle scholen zitten leeriingen aan wie een zogenaamd Rugzakje of 
Persoonsgebonden budget is toegekend 
scholen zijn doende leerlingvolggegevens onder te brengen in Parnassys 

• er is een grote gerichtheid op het vergroten van de leeropbrengsten, waartoe 
leeropbrengsten in alle scholen structuree! worden gemonitord en geanalyseerd 
er is een duidelijk inhoudelijk accent op taal / lezen en rekenen 
de kwaliteit van de scholen in de optiek van de onderwijsinspectie is (ruim) 
voldoende, maar 
de ambitie van de scholen is gericht op de kwalificatie 'goed' op meer onderdelen van 
het Toezichtskader 2009 van de onderwijsinspectie 
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• het zogenaamde GIP-model (klassenmanagement) is op meerdere scholen 
gei'mplementeerd 

• de methodiek 'De Vreedzame school' (sociaal emotionele ontwikkeling) wordt op 
meerdere scholen toegepast 

• twee scholen werken volgens het OGO-concept 
• op meerdere scholen is de aanpak van het lezen vernieuwd (VNL) 
• op alle scholen worden erkende methode-onafhankelijke toetsen en testen toegepast 

om de kwaliteit van het onderwijs de meten en te verantwoorden 
• op alle scholen is een goede zorgstructuur en - cultuur 
• scholen richten zich op de realisatie van een beknopte kenmerkende schoolbrochure, 

waarin het (onderwijskundige) schooiprofiel goed tot uiting komt 
• 'vergaderen' maakt binnen de schoolteams in toenemende mate plaats voor 

professionele - op inhoud gerichte - overlegvormen en dialoog 
• er wordt samengewerkt met - en afgestemd met voorschoolse voorzieningen (onder 

andere in het kader van Vroeg- en Voortijdige Educatie ( W E ) 
• de mogelijkheden van ICT worden in toenemende mate toegepast 

18.2 Kwal iteitsgesprekken 

Het verslagjaar was het vijfde achtereenvolgende jaar waarin tussen algemene directie en 
elke schooldirecteur een Kwaliteitsgesprek werd gevoerd. Elk gesprek werd gevoerd aan de 
hand van vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria en aandachtspunten en leidde uiteindelijk tot 
het opstellen van een managementcontract. 
De door de Onderwijsinspectie gehanteerde normen (Zie Toezichtskader 2009) zijn 
opgenomen in de door ons toegepaste kwaliteitscriteria. 
In het managementcontract werden gemaakte afspraken met betrekking tot de 
schoolontwikkeling vastgelegd. 

18.3 Kwaliteitszorgsysteem 

De scholen werkten alle met het kwaliteitszorgsysteem 'Werken met Kwaliteitskaarten'; een 
vooral op zelfevaluatie gebaseerd instrument. 

18.4 Basisvaardigheden Werken met digitale (school)borden 

Nadat in 2008 de meeste 'krijtborden' zijn vervangen door digitale wandborden + beamers is 
het schooljaar 2008-2009 aangemerkt als 'experimenteerjaar'. Een bovenschoolse 
werkgroep van leraren diende als 'aanjager' en als 'expertise- en uitwisselingscentrum'. 
Bij aanvang van het schooljaar 2009-2010 hebben we vastgesteld dat alle leraren met 
digitale schoolborden kunnen werken. Met betrekking tot de borging van dit resultaat hebben 
we een aantal basisvaardigheden met betrekking tot het gebruik - en de toepassing van 
digitale borden beschreven die alie leraren die bij onze organisatie verplicht moeten 
beheersen. Deze lijst is inmiddels vastgesteld. Daarmee wordt een lange periode van 
vrijblijvendheid die we vanuit het verleden zo goed kennen van de invoering van bijvoorbeeld 
email als communicatiemiddel voorkomen. 

Hoofdstuk 19: de organisatie 
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19.1 Bedrijfshulpverlening. 

De bedrijfshulpverlening bestaat grotendeeis uit twee elementen: 

• Leraren en directieleden moeten voldoende toegerust zijn om adequate hulp te 
verlenen in het geval zich onverhoopte ongelukken voordoen. ledere school dient 
daarvoor over voldoende - gecertificeerde - bedrijfshulpverleners te beschikken. 
Deze bedrijfshulpverleners worden volgens een vastgesteid schema geschoold. 

• ledere school houdtjaarlijks ontruimingsoefeningen. Minimaal een maal perjaar vindt 
deze oefening plaats onder regie van een professioneel bedrijf op dit gebied. De 
bedrijfshulpverleners worden geschoold in het ontruimen van de school en het 
blussen van branden. 

Voor beide onderdelen maken wij gebruik van de begeleiding en scholing van het bedrijf 
VSK. Eind 2009 heeft een evaluatie bij de scholen opgeleverd dat er een grote mate van 
tevredenheid over de geleverde diensten bestaat. 

19.2 Buitenschoolse opvang 

De driejarige overeenkomst met de Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel Hep in het 
verslagjaar door. Deze organisatie verzorgt voor Meerwerf Basisscholen de uitvoering van 
de buitenschoolse opvang van de leerlingen, waarvan de ouders dat wensen. 
Bij scholen waar voldoende ouders die gaan gebruiken wordt een 'eigen' buitenschoolse 
opvangvoorziening gerealiseerd. In de overige scholen maken de leerlingen gebruik van 
opvangvoorzieningen die elders worden aangeboden. 
Een inventarisatie onder ouders heeft uitgewezen dat de animo voor gebruikmaking van 
buitenschoolse opvang nog beperkt is. 

19.3 Ziektekosten 

De bestaande collectieve ziektekostenovereenkomst met een welbekende 
ziektekostenverzekeraar is gecontinueerd. 

19.4 Nieuw leerlingadministratieprogramma 

Besloten is het leerlingadministratieprogramma Tangram te vervangen door het programma 
Parnassys. 
Parnassys voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de digitale aanlevering van 
ieerlingggegevens aan het ministerie. Het systeem is web-based, biedt zeer veel 
mogelijkheden tot rapportage over leerlingen, hun prestaties en de onderwijsopbrengsten 
van klassen, scholen (leerlingvolgsysteem). Deze kunnen worden afgezet tegen landelijke 
gemiddelden. Parnassys beschikt over een bovenschoolse module waardoor de 
onderwijsopbrengsten ook beter en eenvoudiger in beeld kunnen worden gebracht en 
zinvoller kunnen worden gerapporteerd. We verwachten dat hierdoor ook de 
opbrengstgerichtheid van onze scholen nog verderzal verbeteren. 

19.5 Herverdelen inkomsten Impulsgebieden 

De staatssecretaris van OWC heeft besloten de financiering van het 'achterstandenbeleid' te 
intensiveren en deels op een andere leest te schoeien. 
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Daartoe heeft zij over het gehele land verspreide zogenaamde Impulsgebieden aangewezen. 
Besturen van scholen die in de desbetreffende (postcode)gebieden gevestigd zijn krijgen 
gedurende de komende vier jaren een aanzienlijk bedrag per (nieuw) gewogen leeriing(e). 
Voor de Helderse situatie geldt dat de Stad Binnen de Linie en Nieuw Den Helder zijn 
aangewezen als Impulsgebied. Daarin staan onze scholen de Thorbeckeschool, de Kluft, 't 
Tuselant, Duynvaerder, de Thijsseschool, de Tuindorpschool. Het gaat globaal om extra 
inkomsten van zo'n € 250.000,00 per jaar voor onze organisatie. 
We hebben besloten om de toewijzing van financien via de Impulsgebieden systematiek voor 
onze situatie anders toe te passen want we vinden de methode te grofmazig. In onze situatie 
vaiien bijvoorbeeld De Dijk, de Prinses Margrietschool, de Vogelwei en de Strandjutter buiten 
deze toewijzing vanwege hun geografische ligging, terwiji deze scholen ook worden bezocht 
door doelgroepleerlingen. We hebben daarom besloten om de extra inkomstenbron op basis 
van het aantal doelgroepleerlingen her te verdelen over de scholen. Op deze wijze wordt 
elke school in staat gesteld om nog meer inspanningen te leveren met betrekking tot het 
voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

19.6 Benchmarkonderzoek bureau Berenschot 

In het verslagjaar hebben wij op ons initiatief meegedaan aan een onderzoek van 
Berenschot naar de overhead in het primair onderwijs (PO) in Nederland. Inmiddels zijn de 
onderzoeksresultaten bekend gemaakt. 
Berenschot verstaat onder overhead alle formatie, die niet rechtstreeks aan het werken met 
kinderen gekoppeld is (het primaire proces3)). Een remedial teacher wordt bijvoorbeeld niet 
onder overhead gerekend, want deze heeft directe kinderencontacten. Een intern begeleider 
valt wel onder het begrip overhead, want deze richt zich vooral op de begeleiding van leraren 
en de coordinate van tal van processen die zich rond de zorg aan leerlingen afspelen. 
Berenschot plaatst overhead ook in een context. In het rapport staat dat als volgt verwoord: 
"Het begrip overhead heeft een negaiieve klank. Het wordt vaak geassocieerd met het 'vet' 
van de organisatie. De discussie over overhead gaat vaak vooral over de omvang ervan, niet 
over het nut. Dit is in onze optiek onterechi Overhead vervult een belangrijke functie. De 
overhead van een organisatie heeft als doel het sturen van de organisatie en het 
ondersteunen van het 'primaire proces', ofwel de uitvoering. Tot overhead behoren alle 
functies die dit doel dienen". 
Aan het onderzoek hebben 23 schoolbesturen uit het primair onderwijs deelgenomen. 

De eindconclusie van Berenschot ten aanzien van Meerwerf Basisscholen luidt: "Wij 
concluderen dat de overhead van uw basisonderwijs ongeveer gemiddeld is. Wij baseren 
ons bij deze conclusie op zowel uw formatieomvang als de kosten van salarissen en 
uitbestedingen van uw overheadfuncties. Uw overheadformatie is namelijk ongeveer 
gemiddeld. De salarislasten en uitbestedinglasten van de overheadfuncties zijn tevens 
ongeveer gemiddeld". 

Hoofdstuk 20: Medezeggenschap. 

We zien mogelijkheden tot verbetering van de uitoefening van medezeggenschap op 
bestuursniveau. 
In de eerste plaats zien we dat niet alle categorieen personeelsleden in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd zijn. Verder zijn we 
van mening dat de GMR in haar functioneren onvoldoende aansfuit bij de ontwikkeling van 
een professionele cultuur in onze organisatie. De medezeggenschap kan zich meer richten 

3 Berenschot: het bijbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden aan vaardigheden aan leerlingen om deze voor te bereiden 
op een vervolgopleiding. 
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op het creeren van draagvlak voor voorgenomen beleid. Een wezenlijk onderdeel daarbij is 
het voeren van een professionele - en open dialoog tussen alle geledingen in een vroegtijdig 
stadium van beleidsontwikkeling. 
Verder kunnen processen beter op elkaar worden afgestemd. Het 
medezeggenschapsproces rond de invoering van de Functiemix kan daarbij als voorbeeld 
dienen. 
In 2009 zijn geen negatieve adviezen, dan wei onthouding van instemming door de GMR 
uitgebracht. We hopen in overieg met de GMR in 2010 te kunnen investeren in de 
verbetering van het medezeggenschapsproces op bestuursniveau. Onderwerpen, die met de 
GMR zijn besproken zijn onder meer: 

• de begroting 2009 
• de vakantieregeling 2009/2010 
• formatieplan 2009-2012 
• trends op het gebied van samenwerking 
• jaarverslag 2008 (inc. jaarrekening en bestuursverslag) 
• het herverdelen van Impulsgelden op basis van het aantal doelgroepleerlingen 
• het herverdelen van de middelen voor vroegschoolse educatie 
• integraal beoordelingsbeleid 
• invoering Functiemix 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

Het bestuursverslag Financieel Beleid bevat de analyse van de financiele situatie. Ailereerst 
wordt ingegaan op de financiele kengetallen en streefwaarden. Daarna volgt er een 
toelichting op de balans. Dan zal de totstandkoming van het resultaat van de exploitatie 
worden toegelicht, waarbij er tevens een vergelijking met de begroting 2009 en de 
jaarrekening 2008 wordt gemaakt. Significante verschillen worden daarbij toegelicht. De 
analyse van de jaarcijfers eindigt met een toelichting op de resultaatverdeling. 
In dit jaarversiag is een hoofdstuk opgenomen over het interne risicobeheersing- en 
controiesysteem (treasurybeleid). 
Het Financieel Bestuursverslag eindigt met de toekomstparagraaf. In deze paragraaf wordt 
geanalyseerd in hoeverre de realisatiecijfers over 2009 gevolgen hebben voor de begroting 
2010. 

Hoofdstuk 2 - Financiele kengetallen. 

De financiele kengetallen behandelen de solvabiliteit, de liquiditeit en de rentabiliteit van de 
organisatie. Op de website van het Cfi (ministerie) staan onze kengetallen over voorgaande 
jaren gepubliceerd. Daarbij zijn tevens de landelijke kengetallen vermeld, zodat een 
vergelijking met deze landelijke cijfers mogelijk is (benchmarking). 
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van de commissie Don naar het 
financieel beleid van de onderwijsinsteilingen zijn er nieuwe kengetallen ontwikkeld m.b.t. het 
vermogens- en budgetbeheer. Ook deze kengetallen zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

2.1 - Solvabiliteit 1 en 2. 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen en het vreemd vermogen en 
verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de 
organisatie op langere termijn aan naar verplichtingen kan blijven voldoen. Voor de 
solvabiliteit bestaan twee verschillende definities, waarbij het verschil in het al dan niet 
meerekenen van de voorzieningen zit: 

> Solvabiliteit 1: het eigen vermogen (inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totaal 
vermogen. 
In 2008 bedroeg het eigen vermogen zonder de voorzieningen € 4.250.9851. In 2009 
bedroeg dit € 4.204.992. Een afname van € 45.993. In percentages uitgedrukt: in 2008 
een percentage van 65,39%; in 2009 een percentage van 61,48%, een dafing van 3,91%. 
Deze afname van het eigen vermogen heeft als volgt plaatsgevonden: 

€ 109.759 toegevoegd aan de Algemene Reserve 
€ 43.393 onttrokken aan de Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid; 
€ 112.359 is onttrokken aan de Bestemmingsreserve 0-meting, waarvan ruim 
€ 40.000 voortkomt uit een eenmalige onttrekking als gevolg van een 
aanpassing van de waarde van de inventaris bij een van de scholen2. 

> Solvabiliteit 2: het eigen vermogen (inclusief egalisatierekening) plus de voorzieningen 
gedeeld door het totaal vermogen. 
De opbouw van het eigen vermogen is hierboven weergegeven. In 2008 bedroeg het 
totaal aan voorzieningen € 1.297.5753. In 2009 was dit € 1.438.765. Een stijging van € 

1 In de jaarrekening over 2008 bedroeg dit eigen vermogen € 4.276.907. Ten gevolge van een stefselwijziging is 
er € 25.922 aan het eigen vermogen onttrokken en aan de Bapovoorziening toegevoegd. Dit als gevolg van een 
aanpassing van de waarderingsgrondslag voor deze voorziening. 
2 Voor een nadere onderbouwing: zie hfdst. 3.1 Activa. 
3 In de jaarrekening 2008 was oorspronkelijk aan voorzieningen € 1.271.653 opgenomen. Dit hogere bedrag is 
het gevolg van de toevoeging van € 25.922 aan de Bapovoorziening (zie ook voetnoot 1). 

_ 4 -



Stichting Meerwerf Basisschoten te Den Helder 

141.190. In percentages uitgedrukt: in 2008 een percentage van 85,35%; in 2009 een 
percentage van 82,35%, een daling van 2,83%. Ondanks dat het totaalbedrag aan 
voorzieningen in 2009 is afgenomen, is het percentage gedaald. Dit komt enerzijds door 
de afname van het eigen vermogen; anderzijds door de toename van het totale 
vermogen (het bedrag waardoor gedeeld wordt). 

De stijging van de voorzieningen heeft als volgt plaatsgevonden: 
> De voorziening onderhoud gebouwen bedroeg ultimo 2008 € 827.508. Aan dit saldo 

is middels dotatie in 2009 € 99.100 toegevoegd. In totaal is er in 2009 € 28.382 aan 
deze voorziening onttrokken als bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden. De 
eigen onderhoudswerkzaamheden worden uit efficiencyoverwegingen gekoppeld aan 
de werkzaamheden, die als gevolg van de huisvestingsverordening onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. In 2009 is het ons niet gelukt de 
geplande werkzaamheden uit te voeren (mede door de gewenste koppeling met de 
toekenning voor de verbetering van het binnenklimaat en de onderwijskundige 
vernieuwing). De stand van deze voorziening ultimo 2009 bedroeg € 898.226. Daarbij 
dient wel aangetekend te worden dat wij voorzien dat in 2010 ruim € 600.000 aan 
deze voorziening zal worden onttrokken. 

> De Bapovoorziening bedroeg ultimo 2008 € 357.9924. In 2009 is € 239.737 aan deze 
voorziening toegevoegd en € 152.715 er aan onttrokken. Eind 2009 bedroeg deze 
voorziening € 444.944. 

> De voorziening voor Jubileumverplichtingen bedroeg ultimo 2008 € 112.145. Aan 
deze voorziening is in 2009 € 99.100 gedoteerd en € 28.382 onttrokken. De 
eindstand van deze voorziening is € 95.595. 

Conclusie: De solvabiliteitsratio van 82,52% geeft aan dat slechts 17,48% van het totale 
vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
onze vermogenspositie goed is en dat wij in staat zijn om op langere termijn aan onze 
verplichtingen te voldoen. Uit de benchmarkgegevens van het Cfi blijkt dat het landelijk 
gemiddelde in het PO voor solvabiliteit 57% (solvabiliteit 1), respectievelijk 72% (solvabiliteit 
2) in 2008 was. Onze solvabiliteitspositie is in beide gevallen hoger dan het landelijk 
gemiddelde. In het geval van het eigen vermogen is het verschil niet heel groot (ruim 4%). 
Meer verschil is er bij solvabiliteit 2 (ruim 10% hoger). Dit verschil ontstaat met name door de 
hoogte van de voorzieningen. Gezien de verwachte onttrekking aan de 
onderhoudsvoorziening in 2010, zal dit percentage eind 2010 73% bedragen en benadert 
daarmee het landelijk gemiddelde. 

Met ingang van dit verantwoordingsjaar heeft het ministerie voor de beoordeling van het 
vermogensbeheer een ondergrens aangegeven. Deze ondergrens is 20%5. Wij zitten hier 
ruim boven. 

2.2 - Kapitalisatiefactor. 

Ook deze factor is met ingang van dit verantwoordingsjaar toegevoegd aan de 
beoordelingscriteria voor het vermogensbeheer. Deze factor wordt berekend door het 
balanstotaal minus de waarde van de gebouwen en terreinen6 te delen door de totale baten. 
Daarbij wordt geen ondergrens geadviseerd, maar wel een bovengrens, te weten 60%. Onze 
kapitalisatiefactor bedraagt 74%. Volgens het ministerie is er sprake van een excessief hoge 
kapitalisatiefactor indien deze hoger ligt dan 90%. Dit is bij ons niet het geval. 

4 Zie voetnoot 1 en 2. 
5 Een bovengrens wordt niet aangegeven. 
6 In het primair onderwijs staan de gebouwen en terreinen over het algemeen niet op de balans van de 
schoolbesturen, maar van de gemeente. Ook bij ons is dit het gevai. 
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2.3 - Liquiditeit. 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre wij op korte termijn aan onze betaiingsverpiichtingen 
kunnen voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de viottende activa (de som van de 
liquide middeien, de vorderingen en de voorraden) en de kortlopende schulden. Er is sprake 
van een goede liquide positie als er sprake is van een positief werkkapitaal en er dus geen 
vaste activa omgezet hoeven te worden naar liquide middeien of er extra financieringen 
moeten worden aangegaan. Het totaal aan liquide middeien bedroeg ultimo 2009 € 
5.152.435. Een toename van € 343.125 in vergelijking met 2008. Ondanks deze toename is 
de iiquiditeitspositie ten opzichte van 2008 iets afgenomen. In 2008 bedroeg deze 5,80 in 
2009 4,96. De afname van het kengetal is het gevolg van een toename van de kortlopende 
schulden. 

Conclusie: Met een liquiditeitsratio van 4,96 kan ruimschoots voldaan worden aan de 
uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, de nog te betalen 
posten en de overlopende posten. De Iiquiditeitspositie is dus goed te noemen (het ministerie 
adviseert een liquiditeit tussen de 0,5 en 1,5). Deze conclusie wordt tevens bevestigd door 
vergelijking met de cijfers van Cfi: in 2008 bedroeg de gemiddelde liquiditeit in het PO 2,27. 
Door de verwachte onttrekking aan de onderhoudsvoorziening in 2010 is echter de 
verwachting, dat in de jaarrekening 2010 dit kengetal het landelijk gemiddelde gaat 
benaderen. 

2.4-Rentabil i teit. 

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 
positief, dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten uit de gewone 
bedrijfsvoering. Het kengetal wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de 
totale baten uit de gewone bedrijfsvoering. 
Het negatieve bedrijfsresultaat bedroeg € 5.366. Op de wijze waarop dit resultaat is ontstaan 
zal nader ingegaan worden bij de analyse van het exploitatieoverzicht. 

Conclusie: In 2008 was er sprake van een positief resultaat: 3,39%. In 2009 is dit percentage 
- 0,06%. Landelijk lag dit percentage in 2008 op 0,2%. Het ministerie hanteert een range 
tussen de 0% en 5%. Wij wijken daar nauwelijks significant van af. 

2.5 - Weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om ook in ongunstige tijden onze 
activiteiten te kunnen voortzetten en onvoorziene tegenvallers op te vangen. De formule die 
daarbij gehanteerd wordt, luidt als volgt: 
Het eigen vermogen minus de materiele vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de 
rijksbijdrage. In 2009 bedraagt dit percentage 39,96% (in 2008: 40,92%). 

Conclusie: Volgens de cijfers van het Cfi ligt dit percentage landelijk gezien in 2008 op 
18,3%. Ons weerstandsvermogen is dus het dubbele van het landelijk gemiddelde7. 

7 Als gevolg van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden zal in 2010 de onderhoudsvoorziening dusdanig 
uitgeput worden, dat deze aangevuld moet worden. Deze aanvulling zal uiteindelijk ten taste van het eigen 
vermogen worden gebracht, waardoor het weerstandsvermogen tot ongeveer 35% zal teruglopen. 
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Hoofdstuk 3 - Toelichting op de balans. 

Een aantal aspecten van de balans is hierboven al toegelicht. Daar waar dit het geval is, 
wordt volstaan met een verwijzing naar de uitieg over de financiele kengetallen. 

3.1 -Activa: 

Aan afschrijvingen hebben in 2009 plaatsgevonden: 
Gebouwen en terreinen8 € 3.912 
Inventaris en apparatuur € 121.912 
Leermiddelen € 60.469 
Totaal afschrijvingen € 186.293 

Tegenover deze waardedaling staan de volgende investeringen in 2009: 
Gebouwen en terreinen € 3.383 
Inventaris en apparatuur € 116.373 
Leermiddelen € 47.532 
Totaal investeringen €167.288 

De totale waarde van de vaste activa bedraagt ultimo 2009 € 913.921 en is daarmee in 
vergelijking met 2008 met € 59.632 gedaald. Voor een groot deel (ruim € 40.000) is deze 
daling toe te schrijven aan eenmaiige afschrijving van kapitaalsgoederen bij een van de 
scholen9. Deze goederen zijn in 2005 - bij de toenmalige stelselwijziging - op een onjuiste 
wijze in de inventaris opgenomen. Nadere controle heeft in 2009 uitgewezen dat er nog 
steeds op deze goederen werd afgeschreven, terwij! deze al geruime tijd niet meer in school 
aanwezig waren en dus in de praktijk a! afgeschreven waren. 
In 2010 wordt - als gevolg van de aankoop van nieuw meubilair bij enkef scholen - weer een 
stijging van de waarde van de vaste activa verwacht. 

Bij de vlottende activa is er sprake van relatief kleine toename van het bedrag bij de 
vorderingen. In totaal zijn de vorderingen met € 55.060 ten opzichte van 2008 toegenomen. 
Een groot deel daarvan wordt bepaald door de rente op deposito's, die pas in 2010 
uitgekeerd wordt. 

In 2009 bedroeg de eindstand van de liquide middelen € 5.152.435; in 2008 was deze 
eindstand € 4.809.310. Hoewel we in de exploitatie in 2009 met een klein negatief resultaat 
geeindigd zijn, is onze liquide positie in vergelijking met 2008 met € 243.125 toegenomen. 
Dit lijkt in eerste instantie een contradictie, maar komt voort uit het (boekhoudkundige) 
verschil tussen kosten en uitgaven. Kosten zijn opgenomen in dejaarlijkse exploitatie. 
Onderdeei daarvan zijn de afschrijvingen en dotaties aan bijvoorbeeld de 
onderhoudsvoorziening. Uitgaven hoeven niet per definitie via de exploitatie te lopen. 
Voorbeeld: een grote uitgave, zoals aanschaf meubilair, of- zoals in 2008 - de aanschaf 
van digitate borden lopen niet via de exploitatie, maar de desbetreffende afschrijvingskosten 
wel. De toename - in vergelijking met 2008 - van onze liquide positie kan vooral 
toegeschreven worden aan het gegeven dat in 2009 relatief weinig uitgaven zijn gedaan, die 
onder deze categorie vallen. Door de verwachte aankoop van nieuw meubilair op enkele 
scholen en de uitvoering van groot onderhoud verwachten we dat de liquide positie in 2010 
zal afnemen. Verder hebben we van de gemeente Den Helder €252.617 ontvangen ter 
bekostiging van de toegekende huisvestingsvoorzieningen 2008/2009 (groot onderhoud). 
Deze werkzaamheden zullen - gecombineerd met eigen onderhoudswerkzaamheden en 
werkzaamheden in het kader van de verbetering van het binnenmilieu - in 2010 
plaatsvinden. 

8 Voornamelijk cv-installaties. 
9 Zie ook: hfdst. 2.1 Solvabiliteit 1 (biz.3) en de daarbij horende voetnoot 2. 
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3.2 - Passiva: 

De totstandkoming van de eindstand van de algemene reserve en de bestemmingsreserves 
is reeds beschreven bij de financieie kengetallen (hoofdstuk 2). Ditzelfde geidt ook voor de 
eindstand van de voorzieningen. 
De stand van de kortlopende schulden kent een toename van € 243.356 ten opzichte van 
deze stand in 2008. Deze stijging komt vooral voort uit de ontvangen gelden van de 
gemeente ten behoeve van de huisvestingsvoorzieningen 2008/2011 (groot onderhoud ten 
laste van de gemeente), die nog niet volledig zijn uitgevoerd en als gevolg daarvan nog niet 
verantwoord zijn. Het merendeet van de huidige schulden bestaat uit verplichtingen, die in 
de loop van het jaar zijn opgebouwd, maar die na het boekjaar daadwerkelijk uitgekeerd of 
betaald worden (bijvoorbeetd het vakantiegeld). 

Hoofdstuk 4 - Analyse Exploitatieoverzicht en exploitatiesaldo. 

In deze analyse wordt aan de hand van de Toelichting op de staat van baten en lasten over 
2009 onderbouwd hoe het exploitatiesaldo is ontstaan. Daarbij wordt tevens een relatie 
gelegd met de begroting voor 2009 en de werkelijke iasten in 2008. 

4.1. Baten: 

4.1.1 Rijksbijdragen (OCW) 

In totaal ontvingen wij in 2009 € 8.235.568 aan rijksinkomsten. Dat is € 225.227 meer dan in 
2008 en € 278.768 meer dan begroot voor 2009. De totale rijksinkomsten van € 8.235.568 
kunnen al volgt worden verdeeld: 

Vergoeding salariskosten 
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 
Subsidies 
Totale personele baten 

Vergoeding materiele baten 
Geoormerkte subsidies (o.a. cultuureducatie) 
Niet geoormerkte subsidies (w.o. ieerlinggebonden financiering) 
Totale materiele baten 

Werkelijk 
6.042.765 

678.867 
402.426 

7.124.058 

997.739 
67.389 
46.382 

1.111.510 

Begroot 
6.020.000 

852.900 
165.200 

7.038.100 

898.500 
0 

21.000 
919.500 

VerschH 
22.765 

-174.033 
237.226 
85.958 

99.239 
67.389 
25,382 

192.010 

Totale rijksinkomsten 8.235.568 7.957.600 277.968 

In totaal is er dus € 277.968 meer aan rijksinkomsten ontvangen dan begroot. Dat is 3,5% 
meer, Een groot deel van het verschi! tussen de begroting en de realisatie is te verklaren 
door de toewijzing van niet voorziene rijksgelden/subsidies zoals: de impulsregeling 
vroegschoolse educatie; een aanvuiling op de compensatie gewichtenregeling en een 
groeitelling. In 2009 betrof dit een bedrag van € 236.600. Gezien de stabilisatie van het 
aantal leerlingen is ook het verschil met 2008 aan deze toewijzingen toe te rekenen. 
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4.1.2 Gemeentelijke bijdragen. 

Personele vergoedingen en subsidies 

Materiele vergoedingen 

Totale gemeentelijke inkomsten 

Werkelijk 
226.557 

91.538 

318.095 

Begroot 
168.000 

94.700 

262.700 

Verschil 
58.557 

2.149 

55.395 

In totaai is er in 2009 ruim € 55.000 meer aan gemeenteiijke inkomsten ontvangen dan 
begroot. Deze afwijking (21,1%) wordt vooral veroorzaakt doordat in 2009 een verandering is 
doorgevoerd in de bekostiging van de kindgerichte begeleiding. Hiervoor ging de 
gemeentelijke subsidie rechtstreeks naarde Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD); vanaf 
2009 wordt deze subsidie naar de schoolbesturen overgemaakt. In de begroting is hier geen 
rekening mee gehouden. In 2009 hebben wij deze begeleiding voor het overgrote deel bij de 
OBD ingekocht. 

4.1.3 Overige bijdragen. 

Naast de bijdragen van het rijk en de gemeente ontvangen wij tevens bijdragen van derden. 
Deze betreffen bijdragen voor medegebruik door derden (andere schoolbesturen, 
kinderopvang) van lokalen in onze scholen. De werkelijke baten zijn fors meer dan begroot. 
Het grootste verschil betreft "baten voorgaande jaren". Deze baten komen voort uit de vrijval 
van bedragen uit het verleden, die ten onrechte in voorgaande jaren als schuld op de balans 
waren opgenomen. Verder is er sprake van een teruggave van de Belastingdienst van een 
loonheffing over de jaren 2006 en 2007. Tevens is een vordering bij de gemeente Den 
Helder ingediend inzake ten onrechte betaalde elektrakosten. 
Daarnaast hebben enkele scholen in 2009 - niet begrote - projectsubsidies ontvangen en 
hebben wij premierestitutie van het Vervangingsfonds ontvangen. 

De tacheringsbaten 
W.S.N.S. + overige subsidies 
Totale personele baten 

Verhuuropbrengsten 
Overige baten voorgaande jaren 
Overige baten 
Totale materiele baten 

Werkelijk 
14.719 
97.149 

111.868 

31.590 
159.549 
102.967 
294.106 

Begroot 
8.000 

83.200 
91.200 

30.000 
0 

10.000 
40.000 

Verschil 
6.719 

13.949 
20.668 

1.590 
159.549 
92.967 

254.106 

Totale overige bijdragen 405.974 131.200 274.774 

De totale baten over 2009 bedragen € 8.959.637; begroot was € 8.351.500. In totaai is € 
608.137 meer aan baten verantwoord. Dit betekent een afwijking van 7,3%. De voornaamste 
redenen voor deze afwijking zijn hierboven weergegeven. 
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4.2 - Lasten. 

4.2.1 Personele lasten. 

In vergelijking met 2008 is er in totaal in 2009 € 416.679 meer aan personele lasten 
uitgegeven. Deze toename (5,3%) wordt vooral veroorzaakt door de sociale lasten. Hoewel 
de brutolonen nagenoeg gelijk zijn gebleven, zijn deze lasten met bijna € 121.000 gestegen 
(een toename van bijna 13%). Verder is bijna € 231.000 meer aan de Personele Voorziening 
gedoteerd dan in 2008. Deze stijging komt vooral voort uit de richtlijnen, die gelden voor de 
hoogte van de BAPO-voorziening. Overigens zijn de onttrekkingen aan de personele 
voorzieningen in mindering gebracht op de post Lonen en Salarissen. 

De totale daadwerkelijke personele lasten zijn ruim € 376.643 meer dan begroot voor 2009; 
een afwijking van 5,3%. Ook hier is de - onvoorziene - dotatie van € 248.796 aan de 
Personele Voorziening de voornaamste reden van dit verschil. Zonder deze dotatie zou het 
verschil maar 1,8% zijn (€ 127.847). De overige verschillen met de begroting zijn: 
1. Het totaal aan salariskosten, sociale lasten en pensioenlasten is bijna € 95.000 meer dan 

begroot: een afwijking van 1,3% en komt m.n. voort uit verhoging van loonlasten, als 
gevolg van de cao 2009. 

2. Aan scholing is ongeveer € 5.500 meer uitgegeven dan begroot (5,1 %). De werkelijke 
uitgaven bedroegen € 111.143; de begrote uitgaven € 105.700. 

3. Aan bedrijfsgezondheidszorg is bijna € 14.000 uitgegeven, terwijl er € 35.000 begroot 
was. Een van de redenen is dus dat de bedrijfshulpverlening onder deze post begroot 
was (ongeveer € 13.000), maar uiteindelijk onder scholing geboekt is, wat op zich 
zuiverder is. 

4. In 2008 ontvingen wij van het Vervangingsfonds € 275.638 voor salariskosten wegens 
vervanging. In 2008 was dit € 289.896, wat inhoudt dat wij in 2009 ruim € 14.000 minder 
hebben uitgegeven aan vervanging. We hadden voor 2009 € 300.000 begroot; in 
werkelijkheid is dit ruim € 24.000 minder geweest. Er is dus in 2009 ongeveer 0,4 fte 
minder aan vervanging ingezet, dan wij oorspronkelijk begroot hadden. 

4.2.2 - Materiele lasten. 

1. In vergelijking met 2008 is er in 2009 bijna € 155.000 meer in de materiele exploitatie 
uitgegeven. Opvallend daarbij zijn de vofgende verschillen: 

2. Er is bijna € 90.000 meer uitgegeven aan huur. In tegenstelling tot 2008 is in 2009 het 
volledige huurbedrag voor de Duynvaerder (grootste exponent) zichtbaar gemaakt. In 
2008 waren de baten direct in mindering gebracht van de lasten. 

3. De accountantskosten waren in 2009 ruim € 11.000 hoger. Een deel van deze kosten 
komt voort uit werkzaamheden, die in 2008 uitgevoerd zijn, maar die pas in 2009 
gefactureerd zijn. 

4. Aan 'deskundigenadvies' is bijna € 83.000 meer uitgegeven. Deze sterke stijging is een 
gevolg van de wijziging van de bekostiging van de kindgerichte begeleiding. Sinds 2009 
ontvangen wij rechtstreeks van de gemeente de gelden, die voorheen aan de Onderwijs 
Begeleidingsdienst (OBD) voor dit doel werden uitgekeerd. In totaal is er ruim voor ruim € 
70.000 aan diensten op het gebied van advisering/begeleiding bij de OBD afgenomen. 

5. Er is bijna € 27.000 meer uitgegeven aan de kosten voor Inventaris, apparatuur en 
leermiddelen. Binnen deze post zijn met name de uitgaven voor reproductie en 
leermiddelen gestegen. 

6. Bij de 'Overige Lasten' is er sprake van minder kosten. Met name op het gebied van 
contributies, PR en Marketing, Testen en Toetsen (zie ook punt 4 van deze opsomming) 
en Culturele Vorming is minder uitgegeven. 
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In vergelijking tussen de begrote en de werkelijke lasten in 2009 vallen de volgende 
afwijkingen op: 
1. Voor gebouwen wordt nog steeds een bedrag opgevoerd bij de afschrijvingen: te weten € 

3.912. Het betreft hier de afschrijving op een cv-installatie. In de begroting is hier niet in 
voorzien, omdat dat vervanging van cv-installaties via de onderhoudsvoorziening 
bekostigd worden (deze zijn ook opgenomen in het Meerjarenonderhoudspfan). Dit 
bedrag stamt grotendeels uit het eerste jaar van de invoering van het nieuwe stelsel, 
waarbij kapitaalsgoederen geactiveerd dienden te worden. 

2. Het daadwerkelijke bedrag voor afschrijvingen ligt maar 2,2% hoger dan begroot. 
Daarbinnen zijn wel twee afwijkingen opvaliend: er is 10,6% meer afgeschreven op 
'Inventaris en Apparatuur' en 16% minder op leermiddelen. Een en ander komt voort uit 
het 'schuiven' van investeringen door de scholen, waarbij minder in methoden is 
ge'i'nvesteerd en meer in meubilair en apparatuur (beamers, etc.). 

3. Aan huur is ruim € 25.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze kosten zijn bij de 
begroting te laag ingeschat. 

4. Aan klein onderhoud is door de scholen ruim € 2.545 meer uitgegeven dan begroot (6%). 
Een relatief kleine afwijking. 

5. Aan energie en water is ruim € 9.000 minder uitgegeven dan begroot. Dat is 5,1% minder 
dan begroot. Los van de prijsschommelingen van de energiebedrijven, is er sprake van 
stabilisering van het energieverbruik. Door het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen bij de komende verbouwingen hopen we echter wel het energieverbruik 
verder terug te dringen. 

6. De schoonmaakkosten zijn ruim € 27.500 meer dan begroot (16,2%). In de begroting zijn 
deze kosten te laag ingeschat (erzijn geen ruimtes bijgekomen). 

7. Het bedrag voor 'Heffingen' is sterk gestegen. Oorzaak daarvoor is dat dit jaar voor het 
eerst de nieuw Duynvaerder is voor een - te - hoog bedrag is aangeslagen (gebaseerd 
op de bouwkosten). Aangezien dit bedrag bij de gemeente gedeclareerd wordt, zal e r -
netto - geen grote gevolgen uit voorkomen. Aangezien er echter ook nadeiige bijeffecten 
kunnen ontstaan, zullen wij toch proberen het pand van een realistische waarde te 
voorzien. Ook zijn in 2009 voor het eerst de kosten voor het legen van de vuilcontainer 
opgevoerd. Vorig jaar vielen deze kosten nog onder de gemeentelijke reinigingrechten en 
waren deze een stuk lager. 

8. Scholen maken steeds vaker gebruik van de diensten van Noorderkwartier om hun 
schoolomgeving aantrekkelijk te houden. In een paar gevallen zijn deze kosten niet door 
scholen in de begroting opgenomen. In deze gevallen heeft dit echter niet geleid tot een 
overschrijding van de totale schoolbegroting. 

9. De kosten voor bewaking en beveiliging zijn dit jaar €4.130 hoger uitgevallen dan 
begroot (51,6%). Bij het opsteilen van de begroting was niet voorzien dat ereen 
actualisering van een aantal ontruimingsplannen diende plaats te vinden en dat er sprake 
was van extra onderhoudskosten aan alarmcentrales bij scholen. 

10. Bij de overige huisvestingslasten is er sprake van een overschrijding van ruim € 6.200. 
Deze overschrijding is vooral ontstaan omdat we in 2009 nog geconfronteerd zijn met 
kosten voor het plaatsen van nieuwe naamborden bij een aantal van onze scholen (zou 
eigenlijk al in 2008 afgerond zijn). 

11. De totale kosten voor administratie en beheer zijn bijna € 42.000 hoger uitgevallen dan 
begroot (20,6%). Grootste veroorzakers zijn: de accountantskosten (ruim € 21.500) meer: 
in 2009 zijn wij geconfronteerd met een aantal - overigens terechte - facturen van ons 
vorig accountantskantoor. De meeste daarvan hadden nog betrekking op extra 
werkzaamheden als gevolg van de inpassing in de gemeentelijke jaarrekening (als 
gevolg van de toenmalige bestuurlijke entiteit: een bestuurscommissie). Daarbij kwam 
tevens dat wij - als gevolg van de wisseling van administratiekantoor - niet meer in 
aanmerking kwamen voor de 'efficiencykorting'. Bij de omzetting van de bestuursvorm 
heeft het administratiekantoor in 2009 ook extra kosten moeten maken (o.a. omzetting 
van de benoeming). Deze waren niet begroot. 
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12. Aan inventaris en apparatuur is door de scholen ruim € 7.500 meer uitgegeven dan 
begroot. Daarbij zijn geen uitzonderlijke aanschaffingen geconstateerd. 

13. De reproductiekosten zijn ruim € 14.000 hoger uitgevallen dan door de scholen begroot 
(33,9%). Een punt van aandacht voor de - betrokken - scholen. Overigens is in 2009 
voor de meeste scholen een nieuwe overeenkomst afgesloten, waarbij de verwachting is 
dat de scholen goedkoper uit zijn. 

14. De kosten voor ict (behoudens de aanschaf van kapitaalsgoederen) is ruim € 20.000 
hoger uitgevallen dan begroot (25,6%). Deze hogere kosten zijn m.n. veroorzaakt door: 
extra kosten voor het vernteuwen van onze website; de niet begrote eindafrekening over 
2008 van de - externe - organisatie die het systeembeheer en het onderhoud van de 
computers en de netwerken bij de scholen verzorgt. 

15. Aan overige instellingslasten is in 2009 daadwerkelijk € 109.296 uitgegeven. Begroot was 
€ 79.295. Een overschrijding van ruim € 30.000; ofwel ruim 37,8%. De grootste 
veroorzakers van deze overschrijding zijn: een factuur van Sarkon over het 
energieverbruik bij de Strandjutter over een aantal jaren10. Tegenover deze kosten staat 
de vrijval van de reservering hiervoor, zoals die bij de schulden was opgenomen. 

4.3 - Financiele exploitatie. 

In 2009 is er intotaal voor€ 131.113 aan rente-inkomsten ontvangen. Dat is ruim € 81.000 
minder dan in 2008 en bijna € 49.000 minder dan begroot voor 2009 (27,2% minder). Met 
name een substantiele teruggang van de rentevergoeding op de kapitaaismarkt is de reden 
voor deze teruggang. Bij het opstellen van de begroting 2009 is er nog te optimistisch 
aangekeken tegen de rentevergoeding. 

4.4. - Resultaatverdeling. 

Het uiteindelijke negatieve resultaat van de gehele bedrijfsvoering bedraagt € 5.366. Dit 
resultaat is als volgt verdeeld: 
> aan de algemene reserve is € 109.759 toegevoegd 
> aan de bestemmingsreserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is € 43.393 onttrokken; 
> aan de bestemmingsreserve Nulmeting is € 71.732 onttrokken. 
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is een 
gevolg van ons beleid om in het schooljaar 2009/2010 enkele personele knelpunten af te 
dekken. Daarvoor heeft in 2008 een toevoeging aan deze reserve piaatsgevonden. 

Hoofdstuk 5 -Treasurybeleid: Beleggen en Belenen 

5.1 Infeiding 
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden 
op de financiele vermogenswaarden, de financiele stromen, de financiele posities en de 
hieraan verbonden risico's. In dit hoofdstuk wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt 
een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van 
de treasuryfunctie en wordt beschreven hoe risico's worden beperkt. 

10 Het betreft hiereen onoverzichtelijke situatie m.b.t. de verdeling van de energielasten bij een 
schoolgebouwencomplex, zoals die in het verieden gecreeerd is. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om het 
energieverbruik inzichtelijk te maken. 
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5.2 Uitgangspunten en doelsteflingen 
Het treasurybefeid maakt onderdeel uit van het financiele beleid van Meerwerf 
Basisschoien. Het vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met betrekking to de regels over het beleggen en 
belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor 
onderwijs en onderzoek)11, Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van aile benodigde 
respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling 
gestelde verplichtingen. 

Doelstellingen: 
> het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen 

acceptabele condities (beschikbaarheid); 
> het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie); 
> het optimaiiseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de 

kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie); 
> het beheersen en bewaken van financiele risico's die aan de financiele posities en 

geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimaiisatie); 

5.3 Richtlijnen en limieten. 
In het verslagjaar zijn geen financiele middelen belegd en zijn er ook geen geldleningen 
aangegaan. Onze reserves en voorzieningen waren in 2009 in twee deposito's 
ondergebracht. Deze deposito's waren ondergebracht bij onze "huisbankier" ING12. De 
liquide middelen zijn ondergebracht in de rekening-courant bij deze bank (in combinatie met 
de Postbank). 
Onze reserves zijn niet ondergebracht in beleggingen. Op dit gebied hebben wij dan ook niet 
in het verslagjaar enig risico gelopen. Doordat wij twee deposito's hebben met verschillende 
looptijden, zijn wij in staat geweest op een redelijke wijze in te spelen op de 
renteontwikkelingen in het afgelopen boekjaar: tussentijdse rentestijgingen zijn doorons 
meegenomen. Door de liquide positie te monitoren hebben we deze op een verantwoord peil 
te weten te brengen. In het afgelopen boekjaar hebben we niet "rood" gestaan, maar is de 
hoogte van de rekening-courant ook niet onnodig hoog geweest. 
De hoogte van de rekening-courant wordt voornamelijk bepaald door vier factoren: 
> de lopende maandelijkse verplichtingen (voor een groot deel bepaald door de 

maandelijkse salarisbetalingen); 
> de extra salarisbetalingen in mei (vakantie-uitkering) en december (eindejaarsuitkering); 
> de investeringen op het gebied van inventaris, apparatuur en leermiddelen; 
> uitgaven in het kader van het meerjarenonderhoud. 
De eerste twee uitgaven worden opgebouwd vanuit de maandelijkse lumpsum inkomsten. 
De laatste twee zijn bekend vanuit de meerjareninvesteringsplannen en het 
meerjarenonderhoudsplan. Aan de hand van de bankafschriften wordt de liquide positie 
voortdurend door ons bewaakt. 

5.4 Organisatie van de treasuryfunctie 
De treasuryfunctie is - conform het beleidskader en het daarbij behorende directiestatuut -
toebedeeld aan de Aigemene Directie. Over de resultaten legt de Algemene Directie 
verantwoording af aan het stichtingbestuur. De uitvoering van de treasury-taak vindt 

11 Onlangs nog eens aangescherpt. 
12 In maart 2010 zijn beide deposito's komen te vervallen. Aangezien de ING niet meer aan de nieuwe 
voorwaarden van het ministerie voldoet om tegoeden voor langer dan 3 maanden vast te zetten, zijn deze 
tegoeden ondergebracht in twee spaarrekeningen. Deze tegoeden zijn direct opeisbaar. Gezien de huidige 
rentestand op deposito's is het bovendien is niet verstandig om spaartegoeden voor langere tijd vast te zetten. In 
2010 zullen we ons beraden op mogelijke altematieven. 
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grotendeels plaats buiten de insteliing door middel van uitbesteding aan het 
Administratiekantoor. De Algemene Directie fungeert als eerste aanspreekpunt voor de 
partijen van de geld- en kapitaalmarkt. Alleen de Algemene Directie is bevoegd om in het 
kader van de uitvoering van het treasurybeleid overeenkomsten te sluiten. 
De uitputting van de budgetten wordt (vanaf maart) maandelijks gemonitord aan de hand van 
budgetvergelijkingsoverzichten, waarbij de uitgaven vergeleken worden met de begroting. 
Verder levert het administratiekantoor een maal per kwartaal een managementrapportage, 
waarin zij o.a. gesignaleerde risico's vermeiden. In dit verslagjaar heeft dit niet geleid tot 
bijstelling van het financieel beleid. 

5.5 Informatievoorziening 

In het financieel jaarverslag en in de bestuursinformatie tijdens de bestuursvergaderingen 
rapporteerde de Algemene Directie aan het stichtingbestuur over de uitvoering van het 
treasurybeleid. 
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Hoofdstuk 6 - Toekomstparagraaf. 

In de toekomstparagraaf vergelijken we de daadwerkeiijke realisatie over 2009 met de 
begroting voor 2010. We volstaan daarbij met een vergelijking op hoofdlijnen. 

Toekomstparagraaf 

Baten 

Totaal Rijksbijdragen OCW 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 

Overige overheidsbijdragen 

Totaal overige overheidsbijdragen 

Overige baten 
Detacheringsbaten 

Verhuuropbrengsten 

Overige baten voorgaande jaren 

Overige 

Totaal overige baten 

Totale baten 

Realisatie 2009 Begr. 2010 Verschil Perc. 

8.235.568 8.018.000 -217.568 -2,7% 

226.557 

97.149 

323.706 

14.719 

123.128 

159.549 

102.967 

400.363 
8.959.637 

178.800 

99.900 

278.700 

8.000 

128.000 

0 

0 

136.000 

8.432.700 

-47.757 

2.751 

-45.006 

-6.719 

4.872 

-159.549 

-102.967 

-264.363 

-526.937 

-16,1% 

-6,2% 

Lasten 
Personeelslasten 

Brutolonen(inc. soc. lasten en pens.) 

Extern personeel 

Dotatie overige personele voorzieningen 

Cursuskosten (inc. begeleidingskosten) 

Overige 

Af: Uitkeringen (Verv.fonds) 

Totale personele fasten 

Materiele lasten 
afschrijvingen 

huisvestingslasten 

administratie en beheer 

inventan's en apparatuur (onderwijsgeb. lasten) 

overige instellingslasten (algemene lasten) 

Totale materiele lasten 

Totale fasten 

Financiele exploitatie 
Rentebaten 

Rentelasten en bankkosten 

7.374.366 

28.261 

248.796 

111.143 

48.015 

-275.638 

7.534.943 

186.293 

698.374 

245.296 

320.966 

109.296 

1.560.225 

9.095.168 

131.113 

948 

7.115.600 

30.000 

15.000 

153.700 

46.700 

-240.000 

7.121.000 

185.000 

689.500 

142.200 

278.000 

116.200 

1.410.900 

8.531.900 

100.000 

800 

-258.766 

1.739 

-233.796 

42.557 

-1.315 

35.638 

-413.943 

-1.293 

-8.874 

-103.096 

-42.966 

6.904 

-149.325 

-563.268 

-31.113 

-148 

-5,8% 

-10,6% 

-6,6% 

-31,1% 

-18,5% 

Resultaat -5.366 

Vergelijking van de realisatiecijfers met de cijfers van de begroting 2010 bevestigt in grote 
lijnen de aannames, waarmee de begroting 2010 is opgezet. Zowel de baten, als de lasten 
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vertonen een afwijking van ruim -6%. De door het Rijk aangekondigde bezuiniging op het 
Budget Bestuur en Management (B&M) per 1 augustus 2010 is echter niet in de begroting 
2010 verwerkt (bij het opstelien van deze begroting was dit nog niet bekend). Als gevolg van 
deze bezuiniging verwachten wij in 2010 € 35.000 minder aan rijksinkomsten te zullen 
ontvangen. Inmiddels hebben we echter al maatregelen getroffen om deze bezuiniging 
grotendeels op te vangen. Bij het vertrek van de beleidsmedewerker personeel/projectleider 
is een deel van zijn taken herverdeeld binnen de bestaande - bovenschoolse - organisatie 
en is de vervanging van zijn uitvoerende taken op een goedkopere manier geregeld. 

Voor het resultaat zal dit alles geen grote gevolgen met zich mee brengen. Er is geen 
aanfeiding om het uitgezette beleid voor 2010 aan te passen. Het enige waar rekening mee 
moet worden gehouden is de rente. Gezien de ontwikkelingen op de geldmarkt is te voorzien 
dat de rentebaten in 2010 weliicht nog wat lager zullen uitkomen dan begroot. Een eventueel 
negatief resultaat zal dan ten laste gebracht worden van de algemene reserve. Gezien de 
huidige stand van de algemene reserve leidt dit niet tot problemen. 
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FINANCIELE POSZTIE 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van de stichting dienen de volgende overzichten: 

Vergeli jkend balansoverzicht 

31-12-2009 31-12-2008 

x € 1.000 % x € 1.000 % 

ACTIVA 

Materiele vaste activa 914 13,4 974 15,0 

Vorderingen 773 11,3 718 11,0 

Liquide middelen 5.152 75,3 4.809 74,0 

6.839 100,0 6.501 100,0 

PASSZVA 

Eigen vermogen 4.205 61,5 4.251 65,4 

Voorzieningen 1.439 21,0 1.298 20,0 

Kortlopende schuiden 1.196 17,5 952 14,7 

6.839 100,0 6.501 100,0 
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RESULTAAT 

Het geconsolideerde resultaat over 2009 bedraagt negatief € 5.000 tegenover € 299.000 over 2008. De 

geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

Baten 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Overige baten 

Totaal baten 

Lasten 

Personeelslasten 

Afschrijvingen 

Overige materiele lasten 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten 

Saldo financiele baten en lasten 

Netto resultaat 

Realisatie 
2009 

x € 1.000 

8.236 
324 
400 

8.960 

7.535 
186 

1.374 

9,095 

Beg noting 
2009 

x € 1.000 

7.958 

251 
143 

8.352 

7.159 
182 

1.190 

8.531 

Realisatie 
2008 

x € 1.000 

8.010 
347 
255 

8.612 

7.118 
187 

1.219 

8.524 

-135 

130 

-5 

-179 

179 

-

88 

211 

299 
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KENGETALLEN 

2009 2008 

Liquiditeit 

(Vlottende activa/kortlopende schufden) 4,96 5,80 

De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte te rm i jn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een 

momentopname. 

De mate waarin het bestuur per balansdatum in staat was om aan haar kort lopende verplichtingen te 

voldoen daalt van 5,80 per 31 december 2008 naar 4,96 per 31 december 2009. De liquiditeit geeft aan 

dat het bestuur 4,96 keer haar kortlopende verplichtingen kon betalen per 31 december 2009. 

Solvabiliteit 1 

(eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 61,48 65,39 

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termi jn aan haar verplichtingen 

(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus 

sprake van een momentopname. 

Solvabiliteit 2 

(eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 82,52 85,35 

Rentabiliteit 

(netto-resuitaat/ totate baten * 100%) -0,06 3,39 

De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt 

gekeken naar de verhouding tussen het netto-resultaat en de totale opbrengsten. 

Weerstandsvermogen 

(Eigen vermogen - Materiele vaste activa) / Rijksbijdragen * 100%) 39,96 40,92 

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. 

Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. 

Personeelslasten / totale lasten 

82,84 83,50 

Materiele lasten / totale lasten 

17,16 16,50 
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GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

De aigemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het 

resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 

voor de nominale waarde. 

Baten en iasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die nun oorsprong vinden 

voor het einde van het versiagjaar worden opgenomen als zij voor het samenstelfen van de jaarrekening 

bekend zijn geworden. 

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, t itel 9) en de 

richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

STELSELWIJZIGING 

De voorziening voor bapoverplichtingen heeft op basis van andere waarderingsgrondslagen een omvang 

van € 357.922 per 31-12-2008. In de jaarrekening 2008 bedroeg de voorziening € 332.000. In de 

vergelijkende cijfers is het eigen vermogen per 31-12-2008 verlaagd met € 25.922 en toegevoegd aan de 

voorziening voor bapoverplichtingen. Met betrekking tot de exploitatie zou op basis van de nieuwe 

grondslagen de dotatie € 25.922 moeten zijn ten opzichte van € 0. 

De effecten van de stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2009. 

De invloed van de stelselwijziging op het eigen vermogen is weergegeven in onderstaande aansluiting van 

het eigen vermogen van 31 december 2008 naar 1 januari 2009: 

Stand per 31-12-2008: € 4.276.907 

Aanpassing waarderingsgrondslag bapovoorzieningen: € 25.922- / -

Stand per 1 januari 2009: € 4.250.985 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar 

tijdsgelang afgeschreven. Onder de grondslagen voor resultaatbepaling zijn de afschrijvingstermijnen per 

categorie weergegeven. Tevens worden daar de activeringsgrenzen vermeld. 

Vorderingen 

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

voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
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Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vri je beschikking van net bestuur en 

worden gewaardeerd tegen nominaie waarde. 

Algemene reserve 

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming. 

Bestemmirtgsreserves 

De bestemmingsreserves betreffen een buffer ter waarborging van de continuiteit van de stichting op 

specifieke onderdelen en is opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit 

het verschii tussen de toegerekende baten en gerealiseerde fasten. Voor een nadere specificatie van de 

bestemmingsreserves wordt verwezen naar bijlage D3. 

Voorzieningen 

Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd op nominaie waarde. 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor op balansdatum aanwezige in rechte afdwingbare 

verplichtingen, waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van de verplichtingen een uitstroom 

van middelen noodzakelijk is en waarvoor per balansdatum een betrouwbare schatting van de omvang van 

de verplichtingen kan worden gemaakt. 

De onderhoudsvoorziening betreft een voorziening welke is opgenomen om aan de toekomstige 

onderhoudsverplichtingen te voldoen. De gevormde onderhoudsvoorziening heeft als doelstelling alle 

gebouwen te voorzien van kwalitatief onderhoud om deze gebouwen op langere termi jn in stand te 

houden. 

De voorziening voor jubileumverplichtingen is gevormd om aan de toekomstige personele verplichtingen in 

het kader van jubileumuitkeringen te kunnen votdoen. De voorziening wordt gewaardeerd op contante 

waarde, gebaseerd op een marktrente van 3,5%. 

De voorziening voor bapoverplichtingen betreft een personele voorziening welke is opgenomen om 

toekomstige personele verplichtingen in verband met de door de personeelsleden opgebouwde rechten te 

kunnen bekostigen. De voorziening voor bapoverplichtingen is opgenomen in de veronderstelling dat 6 0 % 

van het personeel daadwerkelijk gebruik maakt van de bapo-regeling. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALZNG 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen OCW 

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen 

worden toegerekend aan het verslagjaar. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiele vaste activa. In 

het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven volgens de afschrijvingstermijnen in 

onderstaand schema. 

Categorie 

Meubilair 
kantoormeubi lair / inventar is: Bureau's, kasten en taf 
kantoormeubi lair / inventar is: Stoelen 
Schoolmeubilair/ inventaris: Docentensets, borden, 
kasten, tafels, kapstokken 
Schoolmeubilair/ inventaris: leerl ingsets 

Inventaris en apparatuur 
Schoonmaakapparatuur 
Onderwi jsapparatuur en machines 

Machines en installaties 
Verwarming/l i f ten 
Alarm 
Onderwi jsapparatuur en machines 

Leermethoden 

Hardware en randapparatuur 
Netwerk, te lefooncentrales 
Servers, printers 
Computers 

Overige materiele vaste activa 

afschrijvings- afschrijvings- activerin 
termijn percentage s-grens 

in maanden per jaar in € 

240 
120 

240 
180 

60 
60 

180 
120 

60 

96 

120 
48 
48 

5% 
10% 

5% 
6,67% 

20% 
20% 

6,67% 
10% 
20% 

12,5% 

10% 
2 5 % 
2 5 % 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 

120 10% 500 
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BALANS PER 3 1 DECEMBER 2009 

31 december 2009 31 december 2008 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 0) 

Gebouwen en terreinen 

Inventaris en apparatuur 

Leermiddelen 

26.376 

711.785 

175.760 

913.921 

913.921 

26.905 

749.692 

196.956 

973.553 

973.553 

Vlottende activa 

Vorderingen (2) 

Debiteuren 

Ministerie van OCW 

Overige vorderingen 

Overlopende activa 

Liquide middelen (3) 

907 
378.888 

324.055 

69.125 

772.975 

5.152.435 

5.925.410 

69 
397.203 

286.975 

33.668 

717.915 

4.809.310 

5.527.225 

6.839.331 6.500.778 
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31 december 2009 31 december 2008 

PASSIVA 

Eigen vermogen (4) 

Eigen Vermogen 

Voorzieningen (5) 

Overige voorzieningen 

Kortlopende schulden (6) 

Crediteuren 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

Schulden terzake van pensioenen 

Overige kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

153.157 

330.390 

98.705 

54.261 

559.061 

4.204.992 

1.438.765 

1.195.574 

70.211 

287.897 

91.064 

79.122 

423.924 

4.250.985 

1.297.575 

952.218 

6.839.331 6.500.778 
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STAAT VAN BATEN EN LAST EN OVER 2009 

Realisatie 
2009 

Begroting 
2009 

Realisatie 
2008 

Baten 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Overige baten 

Totaal baten 

Lasten 

Personeelslasten 

Afschrijvingen 

Huisvestingslasten 

Overige lasten 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten 

Financiele baten en lasten 

Resultaat 

Totaal resultaat 

8.235.568 

323.706 

400.363 

8.959.637 

7.534.943 

186.293 

698.374 

675.558 

9.095.168 

-135.531 

130.165 

-5.366 

7.957.600 

251.200 

142.700 

8.351.500 

7.158.300 

182.200 

634.200 

556.000 

8.530.700 

-179.200 

179.200 

-

8.010.341 

346.803 

254.686 

8.611.830 

7.118.264 

186.558 

617.109 

602.084 

8.524.015 

87.815 

211.151 

298.966 

-5.366 - 298.966 
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KASSTROOMOVERZICHT 2009 

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 

nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor 

verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 

2009 2008 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Resultaat 

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 

- Mutaties voorzieningen 

Veranderingen in vlottende middelen 

- Vorderingen 

- Schulden 

Ontvangen interest 

Betaalde interest 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiele vaste activa 

correctie bestemmingsreserve nulmeting 

131.113 

-948 

-167.288 

40.627 

-135.531 

186.293 

141.190 

-55.060 

243.356 

380.248 

130.165 

-126.661 

212.149 

-998 

-375.044 

-

87.815 

186.558 

-110.322 

352.868 

-459.962 

56.957 

211.151 

-375.044 

Kasstroom uit f inancieringsactiviteiten 

correctie bestemmingsreserve nulmeting 

Mutatie liquide middelen 

-40.627 

343.125 -106.936 

Beginstand liquide middelen 

Mutatie liquide middelen 

Eindstand liquide middelen 

4.809.310 

343.125 

5.152.435 

4.916.246 

-106.936 

4.809.310 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE B A LANS PER 3 1 DECEMBER 2 0 0 9 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

31-12-2009 31-12-2008 

1 . Materiele vaste activa 

Gebouwen en terreinen 

Inventaris en apparatuur 

Leermiddelen 

Totaal materiele vaste activa 

26.376 
711.785 
175.760 

913.921 

26.905 

749.692 

196.956 

973.553 

Aanschafprijs 
t /m 2008 

e 

Gebou
wen 69.377 

69.377 

Inventaris en 
appara

tuur 1.399.232 

Leermiddelen 
(PO) 727.865 

Totaal 
materiele 
vaste 
a ct iva2.196.474 

Cum. 
afschrij-

vingen t /m 
2008 

€ 

42.472 

42.472 

649.540 

530.909 

1 .222 .921 

Boek-
waarde 
31-12-
2008 

€ 

26.905 

26.905 

749.692 

196.956 

9 7 3 . 5 5 3 

Invester-
ingen 
2009 

€ 

3.383 

3.383 

116.373 

47.532 

1 6 7 . 2 8 8 

Desinves-
teringen 

2009 

€ 

-

32.368 

8.259 

4 0 . 6 2 7 

Afschrij-
vingen 
2009 

€ 

3.912 

3.912 

121.912 

60.469 

186 .293 

Aanschaf
prijs 

31-12-
2009 

€ 

72.760 

72.760 

1.483.237 

767.138 

2 .323 .135 

Cum. 
afschrij-
vingen 
31-12-
2009 

€ 

46.384 

46.384 

771.452 

591.378 

1.409.214 

Boek-
waarde 
31-12-
2009 

€ 

26.376 

26.376 

711.785 

175.760 

9 1 3 . 9 2 1 
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VLOTTENDE ACTIVA 

2. Vorderingen 

Debiteuren (vervangingfonds) 

Ministerie van OCW 

Overiae vorderingen 

ID banen 

Nota Dakplan * 1 

Rente 

Gemeente Den Helder rentevergoeding convenantsgelden 

Gemeente Den Helder bijdrage begeleidingskosten 

Gemeente Den Helder vordering OZB 

Gemeente Den Helder subsidie schaketklas 2007/2008 

Gemeente Den Helder vordering energie Strandjutter 2007 t /m 2009 

Gemeente Den Helder vordering vandalismeschades 

Gemeente Den Helder vordering onderwijsondersteuning 

Gemeente Den Helder vordering bouwerkzaamheden basischool 't 

Tuselant 

WSNS vordering termijn december 2009 

Te vorderen energie 

Vervangingsfonds 

Overige vorderingen 

Totaal overige vorderingen 

Overiae overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 

Kasvoorschotten 

Overige 

Totaal overlopende activa 

Totaal vorderingen 

* 1 : voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar bijlage D5 

3. Liquide middelen 

Banken 

Deposito's 

Kas 

Totaal liquide middelen 

31-12-2009 

€ 

907 
378.888 

40.523 

81.930 

106.702 

-
-

4.325 

-
41.191 

3.748 

3.547 

25.691 

8.846 

2.554 

3.910 

1.088 

324.055 

37.573 

30.320 

1.232 

69.125 

31-12-2008 

€ 

69 
397.203 

49.858 

81.930 

54.473 

45.000 

14.000 

29.476 

9.500 

-
-
-

-

-
-
-

2.738 

286.975 

11.459 

22.134 

75 

33.668 

772.975 717.915 

552.403 

4.600.000 

32 

671.938 

4.137.347 

25 

5.152.435 4.809.310 
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31-12-2009 31-12-2008 

4. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves 

Totaal eigen vermogen 

2.342.956 2.233.197 

1.862.036 2.017.788 

4,204.992 4.250.985 

Voor een specificatie per school verwijzen wij u naar bijlage D3. In net bestuursverslag vindt u een 

toeiichting op de bestemmingsreserves. 

Stand per 
31-12-2008 Resultaat 

Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2009 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves publiek 

Reserve personeels- & arbeidsmarktbeleid 

Bestemmingsreserve nulmeting 

Totaal eigen vermogen 

Totaal Eigen vermogen 

2.233.197 

1.648.556 

369.232 

4.250.985 

4.250.985 

109.759 

-43.393 

-71.732 

-5.366 

-5.366 

-40.627 

2.342.956 

1.605^63 

256.873 

-40.627 4.204.992 

-40.627 4.204.992 

31-12-2009 31-12-2008 

5. Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

Voor een specificatie per school verwijzen wij u naar bijlage D3. 

1.438.765 1.297.575 

Stand per Onttrek- Stand per 
31-12-2008 Dotaties 2009 kingen 2009 Vrijva! 2009 31-12-2009 

Overige voorzieningen 

Voorziening BAPO 

Voorziening voor 
jubileumverplichtingen 

Onderhoudsvoorziening 

€ 

357.922 

112.145 
827.508 

1.297.575 

€ 

239.737 

9.059 

99.100 

347.896 

€ 

152.715 

25.609 

28.382 

206.706 

€ € 

444,944 

95.595 

898.226 

1.438.765 
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31-12-2009 31-12-2008 

6. Kortlopende schulden 

Crediteuren 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Schulden terzake van pensioenen 

Overige kortlopende schulden 

Uitkeringen WAO/ZW 

Nog te betalen accountantskosten 

Nog te betalen energiekosten 

Overige kortlopende schulden 

Overlooende passiva 

Vakantiegeld 

Vooruitontvangen bedragen 

Vooruitontvangen ministerie OCW 

Te besteden huisvestingsprogramma Gemeente Den Helder 

Nog te besteden subsidie cultuureducatie * 1 

Nog te besteden subsidie impuls VSE * l 

Nog te besteden subsidies overige * 1 

Nog te besteden subsidies overblijfgelden * 1 

Overige overlopende passiva 

153.157 

330.390 

98.705 

38.589 

12.500 

-
3.172 

54.261 

251.379 

4.977 

6.320 

252.617 

13.661 

-
23.428 

5.000 

1.679 

559.061 

70.211 

287.897 

91.064 

29.348 

15.000 

27.226 

7.548 

79.122 

267.660 

16.734 

-
27.361 

7.440 

55.292 

44.557 

-
4.880 

423.924 

1.195.574 952.218 Totaal kortlopende schulden 

* 1 Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar bijlage D3 en naar de bijlage 'Overzicht geoormerkte 

doelsubsidies OCW. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Voorwaardeli jke verplichtingen 

Huuro vereenkomsten 

Er is een huurovereenkomst voor het directiekantoor van Meerwerf basisscholen te Den Helder. De 

huurverplichting voor het jaar 2010 bedraagt € 17.644,- De overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en 

eindigt op 31 maart 2013. 

Verder is er een huurovereenkomst van OBS De Duynvaerder te Den Helder. De huurverplichting voor het 

jaar 2010 bedraagt € 100.402,- waarvan de Gemeente Den Helder ongeveer € 90.000 voor haar rekening 

neemt. De overeenkomst heeft een looptijd van 25 jaar en eindigt op 1 maar t 2033. 

Tot slot is er in 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor de kopieersystemen op de verschillende 

scholen. De huurverplichting voor het jaar 2010 bedraagt € 20.748,- De overeenkomst heeft een looptijd 

van twaalf maanden en bevat een jaarli jkse opzegtermijn van 3 maanden. 

Overgangsregeling BAPO-voorziening 

De voorziening Bapo is in de balans opgenomen overeenkomstig de door het Ministerie van OCW 

vastgestelde Ministeriefe regeling waarin specifiek is opgenomen hoe om te gaan met de Bapo-voorziening. 

Deze regeling betekent dat de in de balans opgenomen voorziening uitsluitend de uitgestelde Bapo rechten 

omvat. 

Wanneer RJ 660 integraal zou zijn toegepast zou de voorziening per 31 december 2009 € 2.804.679 ,-

bedragen, terwij l de contante waarde van de toekomstige Rijksbijdragen personele lumpsum (voor zover 

toe te rekenen aan Bapo-kosten, de zogenaamde 2 % component) € 1.594.043,- bedraagt. 

Per saldo zou dan een voorziening Bapo opgenomen dienen te worden tot een bedrag van € 1.210.636,-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 

Stichting Meerwerf heeft geen verbonden parti jen. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 

Baten 

Realisatie 
2009 

Beg rating 
2009 

Realisatie 
2008 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 

Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW 

Niet-geoormerkte OCW subsidies 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 

Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

7.040.504 

67.389 

448.808 

678.867 

8.235.568 

6.925.019 

-
179.681 

852.900 

7.957.600 

7.018.221 

13.276 

308.275 

670.569 

8.010.341 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 

Overige overheidsbijdragen 

Totaal overige overheidsbijdragen 

226.557 
97.149 

323.706 

168.000 

83.200 

251.200 

258.492 

88.311 

346.803 

Overige baten 

Detacheringsbaten 

Verhuuropbrengsten 

Overige baten voorgaande jaren 

Overige 

Totaal overige baten 

14.719 

123.128 

159.549 

102.967 

400.363 

8.000 

124.700 

-
10.000 

142.700 

14.046 

32.069 

146.756 

61.815 

254.686 

Lasten 

Personeelslasten 

Brutolonen en salarissen 

Sociaie iasten 

Pensioenlasten 

Dotatie overige personele voorzieningen 

Extern personeel 

Cursuskosten 

Overige 

Totaal overige personele lasten 

Af: Uitkeringen (-/-) 

Totale personeelslasten 

5.590.737 

1.056.122 

727.507 

7.374.366 

248.796 

28.261 

111.143 

48.015 

436.215 

-275.638 

7.534.943 

5.525.368 

1.041.011 

713.421 

7.279.800 

-

30.000 

105.700 

42.800 

178.500 

-300.000 

7.158.300 

5.618.784 

935.268 

678.276 

7.232.328 

17.823 

30.312 

102.498 

25.199 

175.832 

-289.896 

7.118.264 
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De dotatie aan de voorziening voor jubileumverplichtingen bedroeg in 2009 € 9.059. De onttrekking aan 

de voorziening voor jubileumverplichtingen bedroeg in 2009 € 25.609. De ont t rekking is in mindering 

gebracht op de post brutolonen en salarissen. 

De dotatie aan de voorziening voor bapoverplichtingen bedroeg in 2009 € 239.737 De onttrekking aan de 

voorziening voor bapoverplichtingen bedroeg in 2009 € 152.715. De onttrekking is in mindering gebracht 

op de post brutolonen en salarissen. 

Uitsplitsing personeel naar f te 

2009 2008 

DIR 

OP 

OOP 

12 
110 
9 

12 
110 
9 

131 131 

Realisatie 
2009 

Begroting 
2009 

Realisatie 
2008 

Afschrijvingen 

Gebouwen 

Inventaris en apparatuur 

Leermiddelen 

Totaal afschrijvingen 

3.912 

121.912 

60.469 

-
110.200 

72.000 

4.231 

112.421 

69.906 

186.293 182.200 186.558 

H u i svest i ngsl a ste n 

Huur 
Dotatie onderhoudsvoorziening 

Onderhoud 

Energie en water 

Schoonmaakkosten 

Heffingen 

Tuinonderhoud 

Bewaking / beveiliging 

Overige huisvestingslasten 

Totaal overige huisvestingslasten 

Totaal huisvestingslasten 

149.706 

99.100 

43.545 

167.950 

197.568 

16.404 

674.273 

5.284 

12.129 

6.688 

24.101 

124.700 

99.100 

41.000 

177.000 

170.000 

11.000 

622.800 

3.000 

8.000 

400 

11.400 

60.840 

90.000 

63.919 

159.490 

194.331 

10.667 

579.247 

1.972 

9.416 

26.474 

37.862 

698.374 634.200 617.109 
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Realisatie 
2009 

Begroting 
2009 

Realisatie 
2008 

Overige lasten 

Administratie en beheer 

Acco u n ta n ts koste n 

Deskundigheidsadvies 

Telefoon- en portokosten e.d. 

Kantoorbenodigdheden 

Overige administratie en beheer 

Totaal administratie- en beheerslasten 

Inventaris 

Bibl iotheek/ mediatheek 

Reproductiekosten 

Leermiddelen 

Kosten ICT 

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 

Representatiekosten 

Contributies 

Abonnementen 

Medezeggenschapsraad 

Kabelteievisie 

PR en marketing 

Testen en toetsen 

Culturele vorming 

Overige lasten 

Totaal overige lasten 

Totaal overige lasten 

De accountants kosten ad € 27.019 betreft voor € 23.449 kosten in het kader van de controle van de 

jaarrekening en voor € 3.570 kosten in het kader van de controle van de jaarl i jkse afrekening van de ID-

banen ten behoeve van de Gemeente Den Helder. 

Financiele baten en lasten 

114.083 

27.019 

84.972 

14.403 

927 

3.892 

245.296 

12.623 

3.124 

55.559 

151.247 

98.413 

320.966 

7.436 

5.662 

6.286 

5.053 

8.438 

10.165 

3.089 

14.024 

49.143 

109.296 

104.500 

5.500 

75.800 

12.420 

860 

4.300 

203,380 

5.050 

4.850 

41.500 

143.575 

78.350 

273.325 

6.830 

9.000 

3.375 

4.700 

4.050 

20.000 

1.250 

12.045 

18.045 

79.295 

112.341 

15.714 

2.231 

22.483 

2.527 

2.896 

158.192 

10.006 

7.738 

41.868 

139.258 

95.481 

294.351 

5.037 

9.494 

5.063 

3.640 

5.268 

34.181 

21.516 

22.822 

42.520 

149.541 

675.558 556.000 602.084 

Financiele baten 

Rentebaten 

Financiele lasten 
Rentelasten en bankkosten 

Saido financiele baten en lasten 

131.113 

948 

180.000 

800 

212.149 

998 

130.165 179.200 211.151 
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GIBO Onderwijs Registeraccountants 

BIJLAGE 2 

Aan: het bestuur van Stichting Meerwerf 
Basisscholen Den Helder te Den Helder 

ACCOUNTANTS^RiaARING 

Verldaring bctieffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport op pagina 12 tot en met 33 opgenomen jaarrekening 2009 van 
Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder te Den Helder bestaande uit de balans per 
31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting 
gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
(WJZ/2007/50507). 

Tevens is het bestuur van de entiteit verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van 
de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze 
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. 
Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de 
relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het 
onderwijscontroleprotocol OCW 2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen 
aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

9008000/WS/295 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de 
accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 
van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaiuatie van 
de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de 
redeiijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een 
evaiuatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder per 31 december 2009 
en van het resultaat over 2009 in overeen stemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (WJ272007/50507). 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2009 voldoen aan de eisen van financiSle rechtmatigheid. Dit houdt in 
dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in het onderwijscontroleprotocol OCW 
2009 opgenomen reievante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 
referentiekader. 

Verklaring betreffende andere wettelijkc voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f melden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Arnhem,29april20l0 

Was getekend: drs. A.FJ. Van der Velden RA 
GIBO Registeraccountants B.V. 

9008000/WS/295 



Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

BESTEMMING VAN HET EXPLOXTATIERESULTAAT 

Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2009 bedraagt ad negatief € 5.366 en is 

bestemd zoals aangegeven binnen de post eigen vermogen op de toelichting op de onderscheiden posten 

van de balans per 31 december 2009. 

Resultaatbestemming 2009 

Algemene reserve 109.759 

Reserve personeels- &arbeidsmarktbeleid -43.393 

Bestemmingsreserve nuimeting -71.732 
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Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de 

interpretatie van de cijfers in de jaarrekening. 
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Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

Bi j lage D3: Schu lden , r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n p e r school 

Saldo 
Ministerie van OCW (cultuureducatie) 31 -12 -2009 

€ 
4 1 8 5 8 0 1 : Centrale directie 4 5 2 -
4185810: Prinses Margrietschool 5 .505 
4 1 8 5 8 1 1 : De vogelwei 3 9 6 -
4185812: De Kluft 5 .342 
4185813: 't Tuselant 1 .612-
4185814: De Dijk 6 9 5 
4185815: Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijsseschool 8 2 0 
4185816: Thorbeckeschool 6 3 6 
4185817: De Duynvaerder 9 4 2 
4185818: Villa Kakelbont 2 3 4 -
4185819: De Strandjut ter 2 .415 

Totaal nog te besteden subsidies overige 13 .661 

Ministerie van OCW (Overblijfgelden) 31-12-2009 
€ 

4185810: Prinses Margrietschool 1.000 
4185814: De Dijk 1.000 
4185815: Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijsseschoo! 1.000 
4185817: De Duynvaerder 1.000 
4185819: De Strandjut ter 1.000 

Totaal nog te besteden subsidies overige 5 .000 

Nog te besteden subsidies overige 31-12-2008 
€ 

Helders Erfgoed (proj.nr: 91025) 17 .311 
Delta school (proj.nr: 10462) 318 
Kans (proj.nr: 15724) 3.163 
Europees platform (proj.nr: 90281) 3,155 
Techniek (proj.nr: 90540) 519 -

Totaal nog te besteden subsidies overige 23,428 
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Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder 

4 . Eigen Vermogen 

4 . 1 Bestemmings reserves 

4.1.1 Reserve budget voor personeels-
beleid 

Saldo 
31-12-2008 

muta t ies 2009 
Resul taat Overige 

mutat ies 
Saldo 

31-12-2009 

4185801 Centrale directie 
4185810 Prinses Margriet School 
4185811 De Vogelwei 
4185812 De Kluft 
4185813 tTuse lan t 
4185814 De Dijk 
4185815 Tuindorp-Dr.Jac.P. Thijsseschool 
4185816 Thorbeckeschool 
4185817 De Duynvaerder 
4185818 Villa Kakeibont AZC School 
4185819 De Strandjut ter 

Totaal reserve budget voor personeels-
beleid 

1.606.763 

17.730 

24.063 

1.648.556 

43.393-

43.393-

1.563.370 

17.730 

24.063 

1.605.163 

Saldo 
31-12-2008 

4.1.2 Bestemmingsreserve nulmeting 

mutat ies 2009 
Resul taat Overige 

mutat ies 
Saldo 

31-12-2009 

4185801 
4185810 
4185811 
4185812 
4185813 
4185814 
4185815 
4185816 
4185817 
4185818 
4185819 

Totaal bes 

Centrale directie 
Prinses Margriet School 
De Vogelwei 
De Kluft 
tTuse lan t 
De Dijk 
Tuindorp-Dr.Jac.P. Thijsseschool 
Thorbeckeschool 
De Duynvaerder 
Villa Kakeibont AZC School 
De Strandjut ter 

temmingsreserve nulmeting 

-
35.129 
49.160 

7.262 
29.826 
12.307 

137.736 
39.640 
29.221 

-
28.951 

369.232 

-
7 . 2 7 1 -
8 .583-
2 .539-
5.418-
4 .868-

21 .079-
7.508-
8 . 3 1 1 -

-
6 .155-

71 .732-

-
-
-
-
-
-

40 .627-
-
-
-
-

40 .627-

-
27.858 
40.577 

4.723 
24.408 

7.439 
76.030 
32.132 
20.910 

-
22.796 

256.873 
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5. Voorzieningen 

5.1 Onderhoudsvoorzieningen 

4185801 Centrale directie 
4185810 Prinses Margriet School 
4185811 De Vogeiwei 
4185812 De Kluft 
4185813 tTusefan t 
4185814 De Dijk 
4185815 Tuindorp-Dr.Jac.P. Thijsses 
4185816 Thorbeckeschool 
4185817 De Duynvaerder 
4185818 Villa Kakelbont AZC School 
4185819 De Strandjut ter 

Totaal Onderhoudsvoorzieningen 

5.2 Voorziening BAPO 

4185801 Centrale directie 

Totaal Personeelsvoorzieningen 

5.2 Voorziening voor 
jubileumverplichtingen 

4185801 Centrale directie 

Totaal Personeelsvoorzieningen 

Saldo 
31-12-2008 

€ 

953.504 
26.767 

1.372-
10.560-
15.085-
21.369-
85.005-
36.090-
31.701 

5.527-
9.456-

827.508 

Saldo 
31-12-2008 

€ 

357.922 

357.922 

Saldo 
31-12-2008 

€ 

112.145 

112.145 

Mutaties 2 0 0 9 
Dotatie 

2009 
€ 

99.100 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-

99.100 

Ont t rekk ing 
2 0 0 9 

€ 

1 .041 
1.332 

4 5 
2 .298 
4 . 6 2 2 
4 . 0 2 2 
4 . 7 8 6 
4 . 5 0 6 

-
3 .986 
1.744 

28 .382 

Mutaties 2009 
Dotatie 

2009 
€ 

239.737 

239.737 

Ont t rekk ing 
2009 

€ 

152.715 

152.715 

Mutaties 2009 
Dotatie 

2009 
€ 

9.059 

9.059 

Ontt rekking 
2009 

€ 

25.609 

25.609 

Vrijva 1 
2009 

€ 

_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-

-

Vrijva 1 
2009 

€ 

-

-

Vrijva 1 
2009 

€ 

-

-

31 
Saldo 

-12-2009 
€ 

1.051.563 

31 

31 

25.435 
1.417-

12.858-
19.707-
25.391-
89 .791-
40.596-
31.701 

9.513-
11.200-

898.226 

Saldo 
-12-2009 

€ 

444.944 

444.944 

Saldo 
-12-2009 

€ 

95.595 

95.595 
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Bi j lage D4: Speci f icat ie add i t ione le a a n v r a g e n ( n o t a D a k p l a n ) 

Saldo 
31-12-2008 

4185801 Centrale directie 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal Centrale directie 

4185810 Prinses Margriet School 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaaf Prinses Margriet School 

4185811 De Vogelwei 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal De Vogelwei 

4185812 De Kluft 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal De Kluft 

4185813 tTuselant 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal t Tuselant 

4185814 De Dijk 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal De Dijk 

4185815 Tuindorp-DrJac.P.Thijsse 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijsse 

4185816 Thorbeckeschool 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal Thorbeckeschool 

4185817 De duynvaerder 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal De duynvaerder 

4185818 Villa Kakelbont 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal Villa Kakelbont 

4185819 De Strandjutter 
Bestedingen nota Dakplan 
Subtotaal De Strandjutter 

Totaal additionele aanvragen 

17.207 
17.207 

4.796 
4.796 

17.538-
17.538-

18.762 
18.762 

8.264 
8.264 

41.768 
41.768 

2.029-
2.029-

10.700 
10.700 

81.930 

mutaties 2009 
Vergoeding 

2009 
Besteding 

2009 
T.l.b/T.g.v 
exploitatie 

Saldo 
31-12-2009 

17.207 
17.207 

4.796 
4.796 

17.538-
17.538-

18.762 
18.762 

8.264 
8.264 

41.768 
41.768 

2.029-
2.029-

10.700 
10.700 

81.930 

Bij beschikking dd. 030805 - nr: AU05.00783, dd.220905 - nr: AU05.01868 en dd. 171005 - nr:AU05.02416 heeft 
de Gemeente Den Helder gelden beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud aan de scholen voor openbaar 
primair onderwijs in Den Helder weg te werken in het kader van de nota Dakplan. Er is in 2005 in dit verband 
een bedrag uitgekeerd aan uw commissie van € 494.427,- De uitkering bedraagt 80% van het door de 
gemeente beschikbaar gestelde krediet De totale kosten van deze aanpassing zullen de beschikbaar gestelde 
bedragen overschrijden. 

Bij het opmaken van de balans per 31 december 2009 was nog geen definitieve vaststelling van de afrekening 
van het gemeentelijk krediet bekend. 

Voorshands zijn de per genoemde datum bedragen, welke niet door de gemeente zullen worden vergoed ten 
laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. Het restant is als vordering op de balans opgenomen onder 
de post vordering bij de toelichting op onderscheiden posten van de balans. 
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