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Inleiding 

Voor u ligt de meerjarenbegroting voor de jaren 2020 tot en met 2023 met daarin 
opgenomen de jaarbegroting voor het aankomend kalenderjaar 2020. Deze begroting is 
gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke 
schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2020 zullen 
plaatsvinden.  
De ambities van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede voor de komende vier 
jaren zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 en het concept koersplan 
2020-2023 en zijn gebaseerd op de volgende kernwaarden: 
 

• Ieder kind mag zijn wie het is 
• Met een open blik de wereld tegemoet 
• Op je eigen niveau uitgedaagd 

 
Daarbij is iedereen welkom en werken de professionals samen in een lerende organisatie.  
 
Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 wordt geëvalueerd en het nieuwe koersplan 2020-
2023 is in concept klaar. Daarin is de focus gericht op inclusief onderwijs, eigenaarschap van 
leerlingen en leerkrachten en duurzaamheid. 
 
Daarnaast is in september jl. in overleg met de schooldirecteuren en medewerkers van het 
bestuursbureau vastgesteld welke ontwikkelpunten we in 2020 aandacht willen gaan geven. 
Deze ontwikkelpunten zijn opgenomen in deze begroting. 
 
De scholen functioneren elk als een zelfstandige gemeenschap voor kinderen en ouders, met 
een eigen directie en onderwijsteam. De stichting wordt geleid door het College van Bestuur, 
ondersteund door het bestuursbureau. Het toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht. 
 
De meerjarenbegroting heeft betrekking op alle scholen die onderdeel zijn van Stichting 
Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. De geformuleerde uitgangspunten en 
veronderstellingen gelden dan ook voor de gehele stichting. De exploitatiebegroting van 
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede betreft vijf basisscholen, het 
bestuursbureau en het bovenschoolse beleid. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks 
aangepast, rekening houdend met de feitelijke ontwikkelingen en de actuele wet- en 
regelgeving. 
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1 Het proces 

Het proces tot het opstellen van deze meerjarenbegroting kan als volgt worden 
weergegeven:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als voorgaand jaar hebben we er voor gekozen om het proces te starten met een 
voorbereidend gesprek, waarbij de schooldirecties op verzoek met de controller 
(beleidsmedewerker financiën) de inhoud van de begroting stapsgewijs doorlopen. De 
schooldirecties gaan daarna zelf aan de slag om de begroting voor hun school op te stellen 
en presenteren deze aan de controller, beleidsmedewerker personeel en de bestuurder. Deze 
werkwijze zorgt ervoor dat de schooldirecties meer eigenaar worden van hun 
schoolbegroting. 

Conceptbegroting 
2020 – 2023 

Controller 

Aanpassen naar 
beleid/plannen 

Schooldirecties 

Goedkeuren 

schoolbegrotingen 

Bestuurder 

Stichtingsbegroting 

opstellen 

Controller 

 

Goedkeuring RvT Bestuurder 

Advies GMR   Bestuurder 

Bespreken 
begrotingen 

Presentatie 

begroting  

Door: directeur  

Aan: controller, pz 

en bestuurder 

Schooldirecties en 

controller 



 

Begroting 2020 - 2023 
6 

2 Uitgangspunten 

In de begroting 2020-2023 zijn een aantal uitgangspunten opgenomen welke hieronder 
beschreven worden. 
 

2.1 De begrotingssystematiek 

De meerjarenbegroting 2020-2023 is opgesteld in het begrotingsmodel van de PO-Raad, 
welke is ingericht conform de EFJ-richtlijnen, ofwel de geldende richtlijnen van het ministerie 
betreffende onderwijsinstellingen, waar de accountant op toeziet.  

In het kort de hoofdlijnen van deze methodiek: 

• De lumpsumgelden, welke door het ministerie worden toegekend aan de stichting per 
brinnummer, worden op basis van de bekostigingsgegevens één op één aan de 
betreffende scholen toegewezen.  

• Een deel van deze lumpsumgelden wordt overgedragen aan het College van Bestuur, 
die deze gelden zal inzetten voor de inzet van het bestuursbureau, het gezamenlijke 
bovenschoolse beleid en het ondersteunende administratiekantoor. 

• Het resterende budget per school is beschikbaar voor de exploitatie van de school, 
inclusief de inzet van personeel. Elke schooldirecteur is (integraal) verantwoordelijk 
voor zijn eigen exploitatie. De begroting van een school is taakstellend.  
 

2.2 Risico’s in de begroting 

Hieronder worden kort een aantal risico’s benoemd, welke zijn opgenomen in deze 
meerjarenbegroting 2020-2023.  
 

2.2.1 Aantal leerlingen 
Het leerlingenaantal in het gehele funderend onderwijs in Nederland daalt. De daling 
verschilt sterk per regio of zelfs per gemeente of woongebied. Een dalend aantal leerlingen 
heeft directe gevolgen voor de inkomsten van de stichting, hetgeen weer gevolgen kan 
hebben voor het personeelsbestand en de huisvesting. Als het aantal leerlingen onder een 
bepaalde grens komt, de opheffingsnorm, kan het voortbestaan van de bewuste school zelfs 
in gevaar komen. 
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In de meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met de volgende 
leerlingenaantallen: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Toermalijn 138 153 153 153 153 153
Werkschuit 178 173 165 165 165 165
Het Anker OBS 184 182 182 182 182 182
Piet de Springer 80 92 92 92 92 92
De Horn 307 306 301 301 301 301

Totaal 887 906 893 893 893 893

Leerlingenaantal per 1 oktober

  
De leerlingenaantallen van 1 oktober 2018 en 2019 zijn afkomstig van het ministerie. De 
toekomstige 1 oktobertellingen betreffen een verwachting van de schooldirecties, welke 
wordt bepaald op basis van de uitstroom (groep 8) en de verwachte gemiddelde instroom. 
 
Opvallend is dat het leerlingenaantal op afgelopen 1 oktober telling is toegenomen met 
19 leerlingen, hetgeen hoger is dan de toename die we hadden verwacht van ca. 2 
leerlingen, zie begroting 2019–2022. Deze toename wordt o.a. veroorzaakt doordat zowel in 
de Cothen als Langbroek nieuwbouw heeft plaatsgevonden, waardoor er nieuwe gezinnen in 
de beide dorpen zijn komen wonen.  
Kijkend naar de drie scholen in de kern Wijk wordt een lichte daling van het leerlingenaantal 
zichtbaar. De verwachting is dat deze lichte daling doorzet volgend jaar. Deze lichte daling 
ontstaat voornamelijk door de afname van het leerlingaantal op De Werkschuit. Met de 
komst van de nieuwe directeur vorig jaar is hard gewerkt aan o.a. het onderwijs en de pr 
van de school. De verwachting is dan ook dat er nog één jaar een lichte daling zal zijn van 
het leerlingaantal, maar dat dit de jaren er na zal stabiliseren of misschien zelfs licht zal 
toenemen.  
 
Het percentage basisschoolleerlingen dat op de teldatum les krijgt binnen het openbaar 
onderwijs is op het moment van samenstellen van de begroting nog niet bekend. Vorig jaar  
was dit 44,6% van het aantal leerlingen. 
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2.2.2 Rijksbijdragen OCenW 
De opgenomen rijksbijdragen van OCenW in de meerjarenbegroting 2020–2023 is gebaseerd 
op: 
 

• De gepubliceerde regeling van 4 september 2019 inzake de personele bekostiging 
primair onderwijs voor 2018/2019. 

• De gepubliceerde regeling van 12 maart 2019 inzake de personele bekostiging 
primair onderwijs voor 2019/2020. 

• De gepubliceerde regeling van 25 september 2019 inzake de materiele 
instandhouding primair onderwijs voor 2019. 

 
De bekostiging van OCenW is voor de toekomstige jaren gebaseerd op bovenstaande 
regelingen, zonder rekening te houden met eventuele wijzigingen. 
 
De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de personele bekostiging voor een schooljaar 
achteraf wordt aangepast door het ministerie en dat de stichting aan het einde van een 
kalenderjaar dan nog subsidiegelden ontvangt, die betrekking hebben op het afgelopen 
schooljaar. We kunnen hier vooraf geen rekening mee houden in de begroting, vanwege de 
onzekerheid van de hoogte van de aanpassingen. Op het moment dat een dergelijke situatie 
zich voordoet, zal de stichting proberen de alsnog ontvangen subsidiebedragen in te zetten 
voor het doel waarvoor deze gelden zijn ontvangen.  
 
Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt de reeds bestaande subsidie voor 
onderwijsachterstandsmiddelen op een andere wijze berekend door het ministerie. Scholen 
kunnen met deze gelden extra aandacht geven aan de kinderen in deze doelgroep. Het 
ministerie heeft echter bepaald dat de verdeling van deze middelen niet op een juiste manier 
verloopt en dat door de stijging van het opleidingsniveau in Nederland steeds minder 
kinderen hier recht op hebben. Het ministerie heeft het CBS gevraagd een nieuwe indicator 
op te stellen, waarmee onderwijsachterstanden beter in beeld worden gebracht. Voor onze 
stichting heeft dit een positieve uitwerking gehad. In de oude situatie zouden we gedurende 
het schooljaar 2019/2020 € 81.909 aan subsidiegelden voor onderwijsachterstandsmiddelen 
ontvangen, maar met deze nieuwe onderwijsscore is dit € 115.698 geworden. Er is een 
overgangsregeling ingesteld waarbij geldt dat voor de scholen die er op vooruitgaan de 
aankomende drie schooljaren 51%, 70% en 90% wordt uitgekeerd. Voor de scholen die er 
op achteruitgaan, betreft de afbouw 75% voor 2019/2020, 50% voor 2020/2021 en 25% 
voor 2021/2022. In deze meerjarenbegroting is de overgangsregeling toegepast voor de 
betreffende scholen. 
 
Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn in de personele bekostiging van het ministerie de 
werkdrukgelden opgenomen, ofwel extra middelen om de werkdruk op scholen te 
verminderen. Deze subsidiegelden bedragen voor het schooljaar 2018/2019 € 155,55 per 
leerling en voor het schooljaar 2019/2020 zijn deze extra middelen toegenomen tot 
€ 220,08 per leerling. De verwachting is dat de werkdrukmiddelen de aankomende jaren 
zullen toenemen tot een maximum van € 285,- per leerling, maar gezien de onzekerheid 
hieromtrent is hier geen rekening mee gehouden in deze meerjarenbegroting. 
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2.2.3 (Ontwikkeling) Personele loonkosten 
De bepaling van de hoogte van de personele loonkosten vindt plaats aan de hand van de 
loonkostenbegroting, welke door Groenendijk Onderwijs Administratie wordt opgesteld. In 
deze begroting wordt uitgegaan van de geldende CAO, te weten CAO PO 2018-2019 d.d. 19 
juli 2018, en de bekende premies inzake de werkgeverslasten.  
 
Eind juni 2019 werd bekend dat de vakbondsorganisaties samen met de PO-Raad niet verder 
meer in onderhandeling gingen over de nieuw af te sluiten CAO, omdat ze het samen niet 
eens konden worden over de hoogte van de looneis. De verwachting is dat de bonden dit 
najaar weer verder gaan praten en spoedig een nieuw onderhandelaarsakkoord zullen 
afsluiten. In deze meerjarenbegroting 2020-2023 wordt de bestaande CAO 2018-2019 
toegepast, zonder rekening te houden met eventuele toekomstige wijzigingen vanuit een 
nieuwe CAO.  
 
In de formatie van de scholen wordt rekening gehouden met de personeelsleden die in 
oktober 2019 in dienst zijn van de stichting, aangevuld met de verwachte mutaties die op 
dat moment bekend zijn. Gedurende een jaar kunnen personeelsmutaties plaatsvinden, die 
gevolgen kunnen hebben voor de formatie van een school, te denken valt aan o.a.: 
(on)betaald ouderschapsverlof, duurzame inzetbaarheid of zwangerschapsverlof. Voor 
mutaties inzake duurzame inzetbaarheid (bijv. studieverlof, coaching, ouderenverlof) wordt 
jaarlijks een bedrag per medewerker opgenomen in de salariskosten. 
De vervanging voor zwangerschapsverloven wordt (grotendeels) bekostigd vanuit het UWV, 
maar de vervanging van betaald ouderschapsverlof daarentegen niet. De betreffende 
medewerker betaalt een eigen bijdrage van 35%, en de overige 65% zijn voor rekening van 
de werkgever. Op het moment dat er een vervanging nodig is, heeft dit een extra salarislast 
tot gevolg, welke van invloed is op de formatie van een school. Zover bekend, is hier 
rekening mee gehouden in de formatieberekeningen op schoolniveau.  
 

2.2.4 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 
Op 1 januari 2020 zal de wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treden voor 
onze stichting. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten 
krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk zal er relatief weinig 
veranderen als gevolg van de wet. De bestuurder van de stichting sluit in het vervolg een 
tweezijdig arbeidscontract af met een werknemer in plaats van dat hij of zij een eenzijdig 
aanstellingsbesluit neemt. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van 
ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het 
systeem rond ontslag verandert: de stichting kan straks in de meeste gevallen pas tot 
ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.   
Kijkend naar de financiële kant van de WNRA zullen de loonkosten, die voortkomen vanuit 
de CAO en de geldende werkgeverspremies, niet veranderen. Echter kan een werknemer bij 
ontslag recht hebben op de wettelijke transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/3 
van het maandsalaris per gewerkt jaar. Indien het ontslag plaatsvindt met wederzijds 
goedkeuren, is de stichting niet verplicht om de transitievergoeding te verstrekken. In de 
meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met mogelijke uitkeringen van de 
transitievergoeding door € 20.000 hiervoor te reserveren, welke bovenschools zullen worden 
verantwoord. 
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2.2.5 Passend Onderwijs 
Om de Wet passend onderwijs goed uit te voeren, is Nederland verdeeld in een aantal 
regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, dat de 
uitvoering coördineert. In de regio Zuidoost-Utrecht is het samenwerkingsverband ZOUT 
actief. Hier zijn wij als stichting bij aangesloten.  
 
Het samenwerkingsverband ZOUT kiest ervoor om de zorg van de leerlingen zo veel 
mogelijk op school te laten plaatsvinden. Hiervoor krijgt de stichting per kalenderjaar 
€ 215,- per leerling en dienen wij hiermee het passend onderwijs vorm te geven op onze 
scholen. De stichting maakt, voor de inzet van deze gelden, een onderscheid in drie 
segmenten, te weten: 
 

• Middensegment --> elke school krijgt € 50,- per leerling om de basisondersteuning 
op school vorm te kunnen geven + € 30,- per leerling voor extra zorg in de klas; 

• Ondersegment --> de scholen kunnen op basis van de handelingsplannen van 
leerlingen met een hulpvraag, die extra begeleiding nodig hebben, hier een budget 
voor aanvragen (arrangementen); 

• Bovensegment --> bij Het Anker OBS zijn twee hoogbegaafdenklassen gevormd, te 
weten Explora. De helft van de salariskosten van de leerkrachten, die voor deze 
groepen staan, wordt vanuit deze gelden bekostigd, te weten € 25.000 per jaar. 

  
Naast de genoemde € 215,- per leerling ontvangt de stichting in het kalenderjaar 2020 
wederom nog eens € 20,- per leerling van het samenwerkingsverband ZOUT. Deze gelden 
zijn beschikbaar gesteld als een extra impuls voor passend onderwijs en worden door de 
stichting ingezet op de scholen die te maken krijgen, of reeds hebben, met leerlingen waar 
extra zorg voor nodig is, maar die buiten de arrangementen vallen. De besteding hiervan 
gaat in overleg met de bestuurder en de betreffende schooldirecteur. Het 
samenwerkingsverband ZOUT geeft aan dat deze gelden een incidenteel karakter hebben. 
Wij hebben deze gelden wel opgenomen in de meerjarenbegroting 2020–2023, zodat de 
gelden zichtbaar zijn en ingezet worden. Op het moment dat deze gelden komen te 
vervallen, zal het budget hierop worden aangepast. 

2.2.6 Vervangingsfonds ERD 
Vanaf 1 januari 2018 is de stichting uit het Vervangingsfonds getreden en eigen risicodrager 
(ERD) geworden. Dit houdt in dat wij eigen risicodrager zijn voor de eerste twee jaar ziekte 
van onze werknemers. Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn, lopen wij een financieel 
risico m.b.t. de langdurige ziektegevallen. Om dit financiële risico weg te nemen, hebben we 
ervoor gekozen om ons te herverzekeren voor de ziektegevallen die langer dan 42 dagen 
duren.  
 
De keuze om eigen risicodrager te worden, kwam voort uit het feit dat het Vervangingsfonds 
binnen een aantal jaren in haar huidige vorm op houdt te bestaan. Daarnaast betaalden we 
als stichting maandelijks premie aan het Vervangingsfonds, welke meer bedroeg dan de 
uitkering die wij in het kader van ziekte ontvingen.  
In de meerjarenbegroting 2020–2023 hebben we ervoor gekozen om het financiële voordeel, 
dat wordt veroorzaakt door de lagere premie die we betalen voor de verzekering aan het 
Vervangingsfonds (te weten: 3,25% i.p.v. 5,85%), als risico op te nemen voor de 
vervangingskosten die ontstaan bij ziekte. Deze kosten zijn op schoolniveau verantwoord. 
 
Gedurende het kalenderjaar 2020 zal deze ontwikkeling nauwkeurig gevolgd worden.   
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2.2.7 Huisvestingskosten en leegstand 
Vanaf februari 2017 is Het Anker OBS verhuisd naar de nieuwe Brede school Het Anker, 
waar zij samen met o.a. KMN Kind & Co en Het Anker SBO zijn gehuisvest. Het Anker OBS is 
in deze brede school gestart met de bezetting van 8 lokalen. Door de groei van het 
leerlingaantal heeft de school al enkele jaren een bezetting van 10 groepen. De 
huisvestingskosten die hieraan verbonden zijn, zullen naar verwachting in totaal € 85.600 
bedragen voor 2019, terwijl de begroting voor dit jaar € 74.000 betrof. De overschrijding 
wordt zichtbaar gemaakt in de prognose 2019 van de beheerscommissie van Brede school 
Het Anker. In het kalenderjaar 2019 werd duidelijk dat de kosten voor o.a. de inzet van het 
schoonmaakbedrijf, het ICT beheer, de aanschaf van zonwering en diverse 
onderhoudskosten inzake de bestaande installaties hoger uitvallen dan verwacht en zorgen 
voor een kostenverhogend effect. De begroting van Brede school Het Anker voor 2020 laat 
eveneens deze kostenverhoging zien, wat ervoor zorgt dat Het Anker OBS ook voor de 
begroting 2020 € 85.500 aan huisvestingskosten moet verantwoorden in de exploitatie. 
De ontwikkeling van de huisvestingskosten van Brede school Het Anker zullen goed worden 
gemonitord en indien nodig zal gedurende het jaar hierop worden bijgestuurd.  
 
De dislocatie van De Horn is vanaf februari 2017 gehuisvest in het oude schoolgebouw van 
Het Anker OBS, te weten Het Kompas. De vijf bovenbouwgroepen van de Horn zijn op deze 
locatie gevestigd. Het schoolgebouw is bestemd voor acht groepen en wordt dus niet 
volledig benut. Sinds eind 2017 worden twee lokalen tijdelijk verhuurd aan Museum 
Dorestad, waarvoor De Horn een vergoeding ontvangt. De verwachting is dat Museum 
Dorestad tot en met 2020 gevestigd blijft in Het Kompas. Op dat moment zal er naar een 
andere huurder of een andere oplossing moeten worden gekeken om de leegstaande lokalen 
te bezetten. Zodra De Horn de huisvestingskosten van het schoolgebouw Het Kompas niet 
meer kan dragen, zullen we samen met de gemeente naar een oplossing moeten kijken. 
 
Op dit moment zijn er vervolggesprekken gaande over het Integraal Huisvestingsplan met 
de besturen in Wijk bij Duurstede en Gemeente Wijk bij Duurstede. De gevolgen van het 
Integraal Huisvestingsplan voor onze stichting zijn op dit moment moeilijk in te schatten. 
Hier is dan ook geen rekening mee gehouden in deze meerjarenbegroting.  

2.2.8 Projectplan ‘Doorontwikkeling Het Anker’ 
De gebruikers van Brede school Het Anker willen in samenwerking met Gemeente Wijk bij 
Duurstede en het samenwerkingsverband ZOUT meer inclusief onderwijs en een efficiënte, 
effectieve verbinding van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Hiervoor is een projectplan 
opgesteld, genaamd ‘Doorontwikkeling Het Anker’, waar de speerpunten zijn vastgesteld en 
de investeringen die van 2017 tot en met 2021 worden ingezet.  De uitvoering van het 
projectplan heeft tot gevolg dat Het Anker OBS diverse kosten maakt, o.a. twee extra 
groepen, extra formatie, scholing en advieskosten, die vanaf het schooljaar 2017/2018 door 
de stichting en het samenwerkingsverband ZOUT zijn bekostigd. Elk schooljaar neemt deze 
bijdrage met 25% af en zal de school naar verwachting in het schooljaar 2020/2021 geen 
bijdragen meer ontvangen van zowel de stichting als van het samenwerkingsverband. Het 
Anker OBS zal vanaf dat moment met de partners in Brede school Het Anker inclusief 
onderwijs bieden vanuit de reguliere middelen die beschikbaar zijn. In 2019 zijn de 
bestuurders van beide stichtingen met de diverse partners en de directie van de scholen in 
Het Anker in gesprek gegaan over de mogelijke gevolgen hiervan voor de organisatie van 
Brede school Het Anker. Deze gesprekken zijn op dit moment nog gaande en zullen naar 
verwachting gedurende het kalenderjaar 2020 tot mogelijke consequenties leiden.  
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2.2.9 Voorziening groot onderhoud gebouwen 
Jaarlijks wordt door een extern bureau in samenwerking met de vastgoedmedewerker van 
de Gemeente Wijk bij Duurstede een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de 
schoolgebouwen van de stichting waarin de te verwachte onderhoudswerkzaamheden voor 
de aankomende 10 jaren zijn opgenomen. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplanning 
wordt de jaarlijkse dotatie bepaald aan de voorziening groot onderhoud gebouwen, welke 
€ 105.000 per jaar bedraagt. Deze werkwijze wordt al jaren toegepast binnen het Primair 
Onderwijs en is eveneens goed bevonden door onze accountant, te weten Astrium 
Accountants. Op dit moment is er echter op verzoek van het ministerie en de Raad voor 
Jaarverslaggeving een werkgroep samengesteld, die gaat onderzoeken of bovenstaande 
werkwijze conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is. Hier wordt namelijk aan 
getwijfeld. Deze werkgroep zal waarschijnlijk in 2020 met een advies komen, welke 
gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de stichting de toekomstige 
onderhoudswerkzaamheden in de jaarcijfers verwerkt. Voor het kalenderjaar 2020 zal dit 
echter geen invloed hebben en wordt de huidige systematiek aangehouden. Welke gevolgen 
dit advies zal hebben vanaf het kalenderjaar 2021 is nog niet bekend, waardoor hier nog 
geen rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023. 
 

2.2.10 Uitvoering onderhoudswerkzaamheden 
De vastgoedmedewerkers van de Gemeente Wijk bij Duurstede verzorgen sinds de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs diverse onderhoudswerkzaamheden voor onze 
schoolgebouwen. Dit was een onderdeel van de ‘bruidsschat’ die de stichting op dat moment 
van de gemeente heeft meegekregen. De werkzaamheden betreffen o.a.: opstellen en 
uitvoeren van de meerjarenonderhoudsplanning, inzetten bedrijven bij storingen en 
reparaties, voorzien van advies bij onderhoudsvraagstukken. Met ingang van het 
kalenderjaar 2021 zal deze gratis dienst komen te vervallen. De gemeente heeft 
aangegeven de dienst nog wel aan te willen bieden, maar dan als een betaalde dienst. De 
bestuurder zal samen met de schooldirecties en het bestuursbureau bekijken hoe we dit 
vanaf 2021 willen vormgeven. Gezien de onduidelijkheid hieromtrent is hier nog geen 
rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023. 
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2.3 Over te dragen budget  

De lumpsumgelden van het ministerie worden ontvangen op basis van de 
bekostigingsgegevens per brinnummer. Besteding vindt plaats op meerdere eenheden, 
namelijk de scholen, het bestuursbureau, het ondersteunende administratiekantoor en het 
gezamenlijke bovenschools beleid. Om die reden is een herverdeling van middelen nodig en 
dragen de scholen een bedrag per leerling over aan het College van Bestuur.  
 
Het overgedragen bedrag per leerling wordt gebruikt voor: 

• het ondersteunende administratiekantoor en de accountantskosten; 
• kosten die te maken hebben met het primaire proces, maar die in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid bovenschools worden gedragen; 
• de kosten van de Raad van Toezicht, bestuur en het bestuursbureau. 

 
Een overzicht van het overgedragen budget, uitgedrukt in een bedrag per leerling, is als 
volgt: 
 

 
De stichting heeft de afgelopen jaren een aantal besparingen gerealiseerd, door o.a. het 
afsluiten of opnieuw bekijken van de contracten voor de kopieermachines, accountant en het 
administratiekantoor. Door de besparingen daalt het over te dragen bedrag van de scholen 
aan de stichting, hetgeen ten goede komt aan de beschikbare budgetten op schoolniveau.  
 
Vanaf het kalenderjaar 2019 is het bedrag per leerling echter verhoogd met € 80. Op 
verzoek van de schooldirecties en de ICT-coördinator zelf worden de salariskosten van de 
ICT-coördinator vanaf 2019 bovenschools verantwoord en niet meer versleuteld over de 
diverse scholen.  
 
Daarnaast wordt een deel van de subsidie Prestatiebox, te weten € 64,16 per leerling, 
toegevoegd aan de bovenschoolse middelen, zodat hiermee bovenschoolse activiteiten 
kunnen worden bekostigd. Te denken valt hierbij aan: verhoging opbrengsten onderwijs, 
verbeteren ICT-infrastructuur, digitalisering processen, professionalisering medewerkers.  

Budget Budget Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Administratie 99€         99€         99€         99€         99€         99€         
Bovenschools 210€        283€        283€        283€        283€        283€        
Bestuursbureau 284€        284€        284€        284€        284€        284€        

Totaal 593€        666€        666€        666€        666€        666€        
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3 De begroting 2020 - 2023 

De meerjarenbegroting 2020-2023 is opgesteld aan de hand van: 
 

• De door de schooldirecteuren opgegeven prognoses van de leerlingen per 1 oktober 
2019 en volgende jaren.  

• De berekening van de personeelslasten aan de hand van de door Groenendijk 
Onderwijs Administratie geleverde loonkostenbegroting.  

• De reeds toegekende subsidies van het ministerie voor het schooljaar 2019/2020 en 
eventuele verhogingen indien deze bekend zijn. Hierbij wordt de 
bekostigingsmethodiek van het ministerie gevolgd, ofwel de T-1 systematiek en de 
schoolgebonden GGL. 

• Het berekenen van de afschrijvingslasten op basis van de reeds gedane 
investeringen, afkomstig van Groenendijk Onderwijs Administratie, en de door de 
directeuren opgegeven investeringen voor de jaren 2020 en volgende. 

 

3.1 Begroting op stichtingsniveau 

Op de volgende pagina wordt een samenvatting van de meerjarenbegroting voor de jaren 
2020 tot en met 2023 weergegeven. Tevens wordt de begroting van 2019 en de verwachte 
realisatie van 2019 weergegeven. In de bijlagen worden de gedetailleerde 
stichtingsbegroting, de schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting afzonderlijk 
weergegeven. 
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BEGROTING 2020 - 2023
Stichting

2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroting prognose begroting begroting begroting begroting

Leerlingen (t-1) 887 906 893 893 893

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 5.010.109€   5.233.118€   5.316.980€   5.353.066€   5.362.682€   5.391.324€   
3.2 Overige overheidsbijdragen 149.111€       106.326€       89.506€         54.465€         35.725€         35.725€         
3.5 Samenwerking Het Anker -€                    -€                    -€                    51.532€         102.494€       110.192€       
3.5 Overige baten 126.791€       129.399€       102.244€       74.744€         58.703€         58.703€         

5.286.011€   5.468.843€   5.508.730€   5.533.807€   5.559.603€   5.595.944€   
Lasten
4.1 Personeelslasten 4.391.307€   4.467.208€   4.538.875€   4.468.102€   4.468.810€   4.499.879€   
4.2 Afschrijvingen 193.157€       188.431€       205.228€       197.812€       196.246€       209.911€       
4.3 Huisvestingslasten 409.945€       429.534€       443.152€       443.219€       443.285€       443.285€       
4.4 Overige lasten 391.754€       376.784€       366.941€       363.350€       367.071€       363.350€       

5.386.162€   5.461.958€   5.554.195€   5.472.482€   5.475.413€   5.516.426€   
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
5.2 Financiële lasten 2.000€           1.898€           2.000€           2.000€           2.000€           2.000€           
Saldo financiële baten en lasten 2.000-€           1.898-€           2.000-€           2.000-€           2.000-€           2.000-€           

Subtotaal resultaat 102.151-€       4.987€           47.465-€         59.325€         82.191€         77.519€         

Incidentele kosten (projecten) t.l.v. reserve
Interim directie -€                    59.340€         10.000€         -€                    -€                    -€                    
Project Anker 71.042€         71.042€         43.542€         16.042€         -€                    -€                    
Explora voortzetting 15.177€         15.177€         9.302€           3.427€           -€                    -€                    
Taalklas -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Project ICT + Community 10.000€         10.413€         12.500€         -€                    -€                    -€                    
Onderwijskundige doelen 5.000€           186€               5.000€           -€                    -€                    -€                    
Lerarentekort/scholing-coaching 20.000€         12.408€         20.000€         -€                    -€                    -€                    
Brede school De Heul 5.000€           826€               -€                    -€                    -€                    -€                    
Duurzaamheid/frisse scholen 10.000€         -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

136.219€       169.391€       100.344€       19.469€         -€                    -€                    

Resultaat 238.370-€       164.404-€       147.809-€       39.857€         82.191€         77.519€         
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Een toelichting bij de meerjarenbegroting 2020-2023: 
 
• De rijksbijdragen bedragen in 2019 meer dan begroot, doordat zowel de personele 

bekostiging voor het schooljaar 2018/2019 als voor het schooljaar 2019/2020 omhoog is 
bijgesteld door het ministerie. Het verhogen van de personele bekostiging is als gevolg 
van de indexering, de extra salarisruimte betreffende de CAO 2018-2019, de verhoogde 
bekostiging voor onderwijsachterstanden, de verhoging van de kleine scholentoeslag en 
de extra middelen voor het aanpakken van de werkdruk. 
 
Daarnaast is in 2019 € 139.593 aan subsidiegelden ontvangen inzake de groei-
bekostiging vanwege de toename van het leerlingaantal binnen de stichting, hetgeen niet 
was begroot. 
 
De rijksbijdragen stijgen de aankomende jaren licht ondanks dat er een lichte daling in 
het leerlingaantal verwacht wordt. De lichte stijging wordt veroorzaakt doordat de 
middelen voor onderwijsachterstanden de aankomende jaren toenemen in verband met 
het afbouwen van de overgangsregeling, zie ook pagina 7 paragraaf 2.2.2. Daarnaast 
neemt jaarlijks de leeftijd van het onderwijzend personeel toe, hetgeen zijn effect heeft 
op de hoogte van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) welke onderdeel is van de 
berekening van de personele bekostiging. 
 

• De overige overheidsbijdragen betreffen o.a. de bijdragen van het 
samenwerkingsverband ZOUT voor de uitvoering van het plan ‘Doorontwikkeling Het 
Anker’. De bijdragen van het samenwerkingsverband ZOUT neemt jaarlijks met 25% af, 
terwijl de kosten voor Het Anker OBS niet afnemen vanwege de uitvoering van het 
projectplan. Het is nog niet bekend hoe dit financiële tekort vanaf 2021 precies wordt 
opgelost, zie ook pagina 10 paragraaf 2.2.8. Om een realistisch beeld te geven van de 
begroting is het negatieve resultaat van Het Anker OBS als vergoeding opgenomen onder 
3.5 Samenwerking Het Anker, die bewerkstelligt moet gaan worden vanuit de 
samenwerking in Brede school Het Anker.  
 
Jaarlijks wordt door de Gemeente Wijk bij Duurstede een vergoeding verstrekt voor extra 
ondersteuning aan de Taalklas kinderen en het lokaal dat voor deze groep kinderen 
beschikbaar wordt gesteld, te samen € 31.662 per jaar. 
 

• De overige baten betreffen o.a. de bijdragen van de stichting voor de uitvoering van het 
plan ‘Doorontwikkeling Het Anker’, zie bullet hierboven. En in de overige baten worden 
de verhuur- en medegebruik opbrengsten verantwoord. 
 

• De personeelslasten vallen in 2019 hoger uit dan verwacht, hetgeen o.a. wordt 
veroorzaakt door: 

o In 2019 zijn een aantal premies inzake de werkgeverslasten toegenomen, te 
denken valt aan o.a. de pensioenpremies en de Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten (WGA). Hierdoor zijn de loonkosten gestegen ten opzichte 
van de opgestelde begroting. De rijksbijdragen van het ministerie zijn hier ook op 
aangepast. 

o Er wordt gedurende het schooljaar 2019/2020 0,7000 WTF extra formatie ingezet 
conform het vastgestelde bestuursformatieplan 2019/2020, hetgeen wordt 
bewerkstelligt door de verhoging van de subsidies ‘Werkdrukmiddelen’ en 
‘Onderwijsachterstandsmiddelen’ van het ministerie. 
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o Vanaf januari 2019 wordt er bovenschools een directeur voor 0,1000 WTF ingezet 
om de kwaliteitszorg binnen de stichting te verbeteren. 

o In 2019 hebben we tot de zomervakantie te maken gehad met twee langdurig 
zieken. Na de zomervakantie betreft dit nog één persoon. Dit zorgt ervoor dat  
vervangingskosten van de zieken medewerkers hoger uitvallen dan verwacht voor 
dit jaar. 

o De vervangingskosten van de medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn, 
bedragen meer dan de vergoeding die wordt ontvangen van het UWV. 
 

De personeelsopbouw in de meerjarenbegroting 2020-2023 in FTE is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
• In de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 zal er een afname in de formatie 

plaatsvinden, als gevolg van o.a. de leerlingendaling op De Werkschuit en doordat de 
vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverloven in het schooljaar 2019/2020 
aflopen. De afname van de formatie zal op basis van natuurlijk verloop, de inzet binnen 
de invalpool of met de stopzetting van tijdelijke contracten worden gerealiseerd.  
 

• De afschrijvingslasten zullen toenemen de aankomende jaren, o.a. doordat 
stichtingsbreed wordt ingezet op het verbeteren van de ICT-infrastructuur op de scholen 
en bovenschools. We willen de ICT-mogelijkheden binnen de onderwijskundige 
activiteiten bevorderen. 
 
In 2019 zijn wederom weer twee scholen overgegaan naar een digitaal leernetwerk, te 
weten Cloudwise. In totaal zijn nu vier van de vijf scholen overgegaan op dit digitale 
leernetwerk en is de verwachting dat Het Anker OBS in 2020 over zal gaan. Daarnaast 
willen we investeren in innovatieve ICT-oplossingen, zoals bijvoorbeeld een 3D-printer, 
waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere scholen. 
 
Op stichtingsniveau zullen naar verwachting de aankomende jaren de volgende 
investeringen plaatsvinden: 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Directie 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86
OP 47,50 45,84 44,84 44,84 44,84
OOP 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58

Totaal 59,94 58,28 57,28 57,28 57,28

2019 2020 2021 2022 2023

Gebouwen/terrein -€              -€              -€              -€              -€              
Inventaris en apparatuur 2.607€        -€              -€              -€              -€              
Meubilair 7.273€        4.750€        2.000€        -€              -€              
ICT 159.806€    107.300€    30.970€      40.120€      187.070€    
Leermiddelen 69.253€      107.350€    43.000€      48.000€      48.000€      
Overige -€              -€              -€              -€              -€              

Totaal 238.939€   219.400€   75.970€      88.120€      235.070€   
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• Opvallend in de huisvestingslasten is de stijging van de kosten inzake energie & water. 

Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen met ingang van 
1 januari 2019. Tevens valt op dat de schoonmaakkosten toenemen de aankomende 
jaren, hetgeen wordt veroorzaakt doordat de stichting een nieuw schoonmaakbedrijf 
heeft gecontracteerd. In het nieuwe contract is afgesproken dat er 52 weken wordt 
schoongemaakt i.p.v. 40 weken, waardoor de verwachting is dat de kwaliteit van de 
schoonmaak op de scholen omhoog gaat. 
 

Voor het jaar 2020 zijn een aantal onderwijskundige activiteiten opgenomen die een beroep 
doen op het eigen vermogen van de stichting. Deze incidentele projecten leiden tot een 
negatiever resultaat van de begroting voor 2020. Het openbaar onderwijs vindt het van 
belang te blijven investeren in de ontwikkeling van scholen, leerkrachten en het onderwijs 
aan kinderen. Vandaar de keuze voor diverse ontwikkelprojecten. Onderstaand geven we per 
project een toelichting.  
 
Doorontwikkeling van het project Het Anker: 
In het projectplan ‘Doorontwikkeling Het Anker’ zijn de speerpunten vastgesteld en de 
investeringen die van 2017 tot 2021 worden ingezet. 
 
Basisschool Het Anker OBS (Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede), de school 
voor speciaal basisonderwijs Het Anker SBO (Stichting Gewoon Speciaal), medewerkers 
vanuit het zorgloket van de gemeente én opvangorganisatie KMN Kind & Co hebben begin 
2017 samen hun intrek genomen in het prachtige nieuwe gebouw aan de Hordenweg in Wijk 
bij Duurstede, genaamd Brede school Het Anker. 
 
Het samenwerkingsverband ZOUT steunt deze samenbundeling van kennis en kunde, vanuit 
haar visie om te streven naar meer inclusief onderwijs. 
Vanuit deze vijf partners wordt Het Anker idee gedragen: meer inclusief onderwijs en een 
efficiënte, effectieve verbinding van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. 
 
Wat maakt dat Het Anker voor kinderen, ouders en gemeenschap zo’n bijzondere invulling 
geeft aan passend onderwijs? 

1. De kinderen van 4-13 jaar leren en leven hier samen: zo integratief 
mogelijk. 

2. De kinderen zitten allemaal in één gebouw. 
3. Ze volgen, waar ook maar mogelijk, door elkaar heen de lessen: kinderen 

van regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
4. Zorg is in de school: deskundige hulp ter plekke en snelle doorverwijzing 

met korte lijnen naar specialisten. 
5. Kinderen worden eerder en sneller geholpen: de school heeft de expertise in 

huis om dat te doen. 
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Samen met ouders, team en directie werken de vijf dragende organisaties stapsgewijs aan 
de kwaliteit van onderwijs, zorg en ondersteuning in Het Anker. Door dit te doen realiseren 
we meerwaarde in Wijk bij Duurstede. Immers, verwacht wordt: 
 

 minder segregatie, omdat leerlingen uit Wijk bij Duurstede met diverse 
onderwijsbehoeften samen leven en leren; 

 minder leerlingen die moeten reizen om buiten Wijk bij Duurstede passend 
onderwijs te krijgen en dus minder kosten voor leerlingenvervoer buiten Wijk bij 
Duurstede (passend onderwijs thuisnabij); 

 minder doorverwijzing naar het speciaal onderwijs; 
 minder inzet en doorverwijzing naar zwaardere zorg; 
 minder de noodzaak tot aparte behandelsetting; 
 minder bureaucratie omdat meer onder één dak plaats vindt: rapportage, 

specialistisch overleg en regellast.  
 
Om alles uit het concept (de gedeelde visie) van Het Anker te halen dat er in zit, is tijd, 
ruimte, leergierigheid, samenwerking, ondersteuning, vasthoudendheid, 
doorzettingsvermogen en financiën nodig. Én een gerichte focus om van de startfase naar 
het gewenste eindmodel te komen.  

Er is een stuurgroep gevormd met daarin: 
 

• de wethouder onderwijs van Gemeente Wijk bij Duurstede; 
• de voorzitter van samenwerkingsverband ZOUT PO; 
• de bestuursvoorzitters van Gewoon Speciaal en Openbaar Onderwijs Wijk en KMN 

Kind & Co; aangevuld in 2020 met de bestuurders van de Oorsprong en ’t Sticht. 
Daarmee zijn alle bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor het basisonderwijs in de 
kern Wijk bij Duurstede, vertegenwoordigd. 
 

Deze stuurgroep zal het proces en de te bereiken resultaten volgen de komende jaren van 
invoering en doorontwikkeling.  
Deze kunnen worden samengevat in het onderstaande overzicht met daarin drie 
speerpunten, een aantal randvoorwaarden én de project- en ontwikkelorganisatie voor de 
uitvoering binnen Het Anker. 
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1. Van integratie naar inclusie: units en basisgroepen 

2. Verduurzaming en uitbreiding Onderwijs Zorg Arrangement 

3. Structureren en integreren in Het Anker concept van lopende arrangementen  

       
Investering in randvoorwaarden, om de bovenstaande speerpunten succesvol verder 
te kunnen brengen:    
                                                                      

A. Professionalisering Team en  

B. Versterking samenwerking met ouders 

 
geholpen door een Projectorganisatie bestaande uit een aantal vaste overleg, 
monitoring- en ‘aanjaag- mechanismes: 
 

a. Directie-zorg overleg; 

b. Thematisch werkgroepen-overleg met directie; 

c. Projectgroep-overleg: Onderwijs-Zorg-Opvang-Loket Wijk 1x 3 maanden; 

d. Stuurgroep: 2 x jaar; 

e. inzet procesbegeleider: als aanjager, klankbord : voorzitter projectgroep/ 
rapporteur stuurgroep. 

 
 
De stichting heeft in 2019 € 71.042  geïnvesteerd in het projectplan “Doorontwikkeling Het 
Anker”. Deze bijdragen zal elk schooljaar met 25% afnemen. Voor 2020 betekent dit dat de 
stichting in totaal € 43.542 zal investeren. 
 
Hoogbegaafdenklas Explora:  
Het Anker OBS heeft twee groepen voor hoogbegaafde leerlingen: Explora.  
Binnen het project Het Anker is dit een essentieel onderdeel van de voorziening. Het is de 
bedoeling dat de extra investering voor Explora in de komende jaren verder wordt 
afgebouwd. Explora is dan een integraal onderdeel van Het Anker geworden. 
Kosten voortzetting voor 2020 bedragen € 9.302.  
 
Taalklas: 
Bestuurlijk is in Gemeente Wijk bij Duurstede gekozen om opvang van kinderen van 
statushouders c.q. vluchtelingenkinderen binnen Het Anker te plaatsen. In het afgelopen 
jaar is de switch gemaakt van een voltijds variant naar het plaatsen van de leerlingen in hun 
stam ( leeftijds-) groep. De middelen worden ingezet om de leerlingen in hun stamgroep 
extra te begeleiden. Verder krijgen ze gedurende diverse momenten op de dag extra 
individuele ondersteuning op basis van hun onderwijsbehoefte. 
Er is een convenant, dat door alle besturen binnen Gemeente Wijk bij Duurstede is 
geaccordeerd, waarin de vorming van de Taalklas een gezamenlijke opdracht is. Door het 
teruglopen van het statushouders in Wijk bij Duurstede wordt het minder urgent dit boven 
bestuurlijk te regelen. Daarmee wordt de Taalklas vanaf 2020 een regulier onderdeel van 
Het Anker OBS en wordt dit niet meer als project verantwoord. 
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ICT (innovatie): 
In 2017 is op een aantal scholen de bassischoolapp geïnstalleerd. Deze app maakt de 
communicatie met ouders snel en direct. De jaarlijkse kosten voor de basisschoolapp 
bedragen voor 2020 € 5.400.  
In het kader van onderzoekend en ontdekkend leren zijn we in 2018 de proef aangegaan om 
binnen het onderwijs met een 3D printer te werken. De Piet de Springerschool heeft hier als 
eerste een start meegemaakt. Dit heeft heel positief uitgewerkt. De Toermalijn gaat in het 
schooljaar 2019/2020 werken met de 3D printer. De kosten worden bovenschools 
verantwoord, maar worden niet als apart project opgenomen, te weten een jaarlijkse 
afschrijving van € 2.500. 
 
ICT-community: werken in een online leeromgeving: 
De ICT-community betreft een digitaal leer-netwerk van gelijkgestemden waarin we, zowel 
op stichtingsniveau als met partners buiten de stichting zoals andere PO-besturen en VO-
besturen, het inzetten van de ICT-mogelijkheden binnen de onderwijskundige activiteiten 
bevorderen en waarbij de deskundigheidsbevordering van alle leerkrachten voorop staat. Op 
basis van de ervaringen van voorgaande jaren maken we in 2020 de volgende stap naar een 
online leeromgeving. Op vier van de scholen wordt Cloudwise, een digitaal leernetwerk 
gebruikt. De laatste school Het Anker OBS zal in 2020 volgen. Het is van belang dit goed te 
begeleiden en te borgen. Daarvoor is een leerkracht binnen de stichting voor 0,1000 WTF 
vrij geroosterd. De verwachte kosten hiervoor bedragen ca. € 7.100. 
 
Inzet Interim IB Werkschuit: 
Op de Werkschuit wordt in het schooljaar 2019/2020 een interim IB-er ingezet. Na aftrek 
van de formatieve inzet van een IB’er van 0,4000 WTF binnen de begroting van de 
Werkschuit blijft er een bedrag over vanuit de bovenschoolse middelen wordt verantwoord. 
De verwachte kosten hiervan bedragen voor 2020 € 10.000.  
 

Onderwijskundige doelen: totaal beschikbare middelen  €5.000 

 

• Kwaliteitsverbetering Onderbouw:  
We zetten het project Jonge Kind café in 2020 voort, waarin wordt gewerkt aan de 
kwaliteitsverbetering in de onderbouw stichtingsbreed. De leerkrachten maken een 
gezamenlijk scholings- en ontwikkelplan. Er worden middelen gereserveerd om 
leerkrachten in de onderbouw de mogelijkheid te bieden bij elkaar in de groep te 
observeren. Dit budget kan worden ingezet voor het regelen van vervanging. De 
scholingsactiviteiten worden betaald uit de professionaliseringsgelden op schoolniveau. 
Verwachte kosten voor 2020: € 1.500 

 
• Ontwikkelplan Taal:  

Als uitvloeisel van het Ontwikkelplan Taal biedt één van onze leerkrachten, die tevens 
logopediste is, een vervolg voor leerkrachten om zich te scholen in het beter herkennen 
en aanpakken van leerlingen met een taal/spraakachterstand. Tevens kan zij ingezet 
worden om, waar nodig, leerlingen nader te observeren.  
Verwachte kosten voor 2020: € 2.000 

 
• Versterken hoogbegaafdheidsbeleid:  

Om de kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken wordt er in 
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samenwerking met andere besturen in Wijk bij Duurstede een werkgroep gestart waarin 
leerkrachten van alle scholen een gezamenlijk beleid en scholingsaanbod opzetten. 
Hiervoor zal tevens subsidie worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
Verwachte kosten voor 2020 vanuit de stichting: € 1.500 

 
 
Aanpak lerarentekort: 
Er is zowel landelijk als regionaal een tekort aan leerkrachten. Binnen het Regionaal Transfer 
Centrum (een boven bestuurlijk netwerk waar de stichting lid van is) wordt gezamenlijk 
ingezet op het aantrekken van leerkrachten. De stichting blijft hierin investeren. Daarnaast 
zal een deel van deze gelden worden ingezet om binnen de scholen jonge leerkrachten 
intensiever te coachen. Verdere activiteiten zullen zijn: 
 

• Zorgen voor schoolopleiders binnen de stichting in het kader van toetreden tot de 
opleidingsraad van de Hogeschool Utrecht; 

• Begeleiding zij-instromer; 
• Werving nieuwe leerkrachten; 
• Werving invalleerkrachten; 
• Begeleiden en coachen jonge leerkrachten binnen de stichting; 
• Traineeship voor startende leerkrachten. 

 
Het beschikbare budget voor 2020 betreft € 20.000.  
 
Andere projecten: 
Binnen de stichting zal bovenschools verder ingezet worden op de volgende onderwerpen:   
 

• Brede school de Heul: 
De voorbereiding voor de bouw van de Brede School de Heul laat nog op zich 
wachten. We verwachten dat in 2020 verdere stappen worden gemaakt. Tevens zal 
ingezet worden op het overleg over een nieuw/aangepast IHP;  
Duurzaamheid: 
Een speerpunt de komende jaren zal het verder realiseren van duurzame 
schoolgebouwen en duurzaam onderwijs zijn. In 2020 zal de analyse ‘hoe we de 
huidige gebouwen kunnen verduurzamen’ voortgezet worden. Daar zal waar nodig 
extern advies voor worden ingeschakeld. Voor de bekostiging daarvan zijn veel 
externe subsidies beschikbaar. Met de directies gaan we na hoe we in het 
lesprogramma de focus op duurzaamheid kunnen realiseren; 

• De IB-er 2.0.:  
In het kader van de ontwikkeling van inclusief onderwijs is het van belang opnieuw te 
kijken naar de rol en plek van de intern begeleider. Hoe ziet de  
IB-er 2.0 er uit? Wat vraagt het aan competenties en wat is de plek binnen het 
onderwijs in de school?;  

• Inclusie: 
Verdere inzet op het voorbereiden inclusie op andere scholen;  

• Ontwikkeling en scholing kwaliteitsbeleid; 
• Vernieuwd toezicht inspectie; 
• Bestuurlijke visitatie. 

 
Hiervoor zullen de reguliere scholingsgelden binnen de scholen en bovenschools worden 
ingezet. 
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3.2 Begroting op schoolniveau 

Op schoolniveau zijn de volgende resultaten begroot: 

 
Een toelichting bij de resultaten op schoolniveau: 
 
• Bovenschools heeft vanwege de invoering van de transitievergoeding, zie pagina 8 

paragraaf 2.2.4., € 20.000 als extra last in de begroting 2020 en volgende jaren op 
moeten nemen. Dit zorgt er voor dat de reguliere exploitatie van bovenschools zich 
negatief ontwikkeld. De kosten met betrekking tot de incidentele projecten verhogen het 
negatieve resultaat, zie hiervoor de toelichting bij de stichtingsbegroting op pagina 17. 
 

• De Toermalijn heeft op 1 oktober 2019 153 leerlingen ingeschreven staan. Dit is een 
stijging van 15 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2018 en heeft tot gevolg dat de 
school vanaf het schooljaar 2020/2021 voor 7 groepen aan bekostiging zal ontvangen 
van het ministerie in plaats van voor 6 groepen. Het is nog onduidelijk of een zevende 
groep nodig is, hetgeen o.a. afhankelijk is van de instroom bij de kleuters of dat er extra 
ondersteuning wordt ingezet. In de loop van 2020 zal dit duidelijker worden.  
 

• De Werkschuit heeft op 1 oktober 2019 173 leerlingen ingeschreven staan. Dit is 
wederom een leerlingendaling, te weten 5 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2018,   
waardoor de rijksbijdragen van het ministerie vanaf het schooljaar 2020/2021 zullen 
afnemen. De school krijgt sinds het schooljaar 2018/2019 van het ministerie een 
vergoeding voor 7 groepen, maar de school heeft in deze jaren 8 groepen aangehouden, 
zodat er geen combinatiegroepen gevormd hoeven te worden. Dit alles om de rust in de 
school te bewaren. Het financiële gevolg hiervan is dat de school twee kalenderjaren 
achtereen een negatief resultaat heeft behaald. Vanaf het schooljaar 2020/2021 zal de 
school 0,6000 WTF minder formatie inzetten, maar zal de school de 8 groepen 
behouden. Vanaf het schooljaar 2021/2022 zal de school, bij een gelijkblijvend 
leerlingaantal, genoodzaakt zijn om terug te gaan naar 7 groepen. De formatie zal dan 
met 1,0000 WTF afnemen, waardoor het financiële resultaat zich weer positief zal 
ontwikkelen.  
 

• De Horn heeft een stabiel leerlingaantal, te weten 306 leerlingen op 1 oktober 2019. De 
verwachting is dat er een lichte afname van 5 leerlingen zal zijn het aankomende jaar 
vanwege de uitstroom van groep 8 met 40 leerlingen en een instroom van 35 kleuters in 
de onderbouw. Dit heeft verder geen invloed op het aantal groepen dat de school vormt. 
 

Scholen 2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroot prognose begroot begroot begroot begroot

Bovenschools -135.527€     -118.000€    -117.847€    -40.464€      -22.000€     -18.129€     
Toermalijn -18.967€      -674€          14.773€       60.099€       63.968€      61.021€      
Werkschuit -72.547€      -86.187€      -51.969€      -22.140€      6.690€        7.857€        
De Horn -30.497€      -20.934€      -341€          18.563€       19.581€      24.540€      
Piet de Springer 5.463€         18.174€       20.163€       23.799€       13.952€      2.230€        
Het Anker OBS 13.706€        43.217€       -12.588€      -€               -€              -€              

Totaal -238.370€    -164.404€   -147.809€   39.857€       82.191€      77.519€      
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De leerkrachten van de onderbouw zijn in 2019 een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheden om de groepen 1,2 en 3 samen te voegen. Hiervoor is in 2020 wederom 
budget voor vrij gemaakt, te weten € 5.000 om dit verder te onderzoeken. 
 

• De Piet de Springerschool heeft op 1 oktober 2019 92 leerlingen ingeschreven staan. Dit 
is een stijging van 12 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2018. Normaliter zou dit tot 
gevolg hebben dat een school vanaf het schooljaar 2020/2021 meer bekostiging zal 
ontvangen. Echter geldt voor de Piet de Springerschool dat de bekostiging minder hard 
toeneemt in verband met de negatieve effecten van de afbouw van de 
onderwijsachterstandsmiddelen, zie pagina 7 paragraaf 2.2.2.  
 

• Het Anker OBS heeft een stabiel leerlingaantal, te weten 182 leerlingen op 1 oktober 
2019. De verwachting is dat dit de aankomende jaren aanhoudt. De school is in 2019 
gestart met de integratie van de Taalklas in de stamgroepen, waardoor is besloten om 
het project ‘Taalklas’ niet meer als incidenteel project onder bovenschools te 
verantwoorden, maar als een geheel binnen de exploitatie van de school. In 2020 zal 
verder worden onderzocht of de twee groepen van Explora geïntegreerd kunnen worden 
in de stamgroepen van de school. Om meer inzicht te geven in de financiën van de 
gehele school zal de exploitatie van Explora vanaf het kalenderjaar 2020 ook worden 
geïntegreerd in de exploitatie van de school, waardoor het als een geheel zichtbaar wordt 
gemaakt. Om een (cijfer)vergelijking met 2019 mogelijk te maken, zijn zowel de 
exploitatie van Explora als van de Taalklas onder de exploitatie van de school 
opgenomen, en worden deze niet meer apart weergegeven.    
 
De school maakt deel uit van Brede school Het Anker en zal samen met de andere 
partijen in de brede school het plan ‘Doorontwikkeling Het Anker’ ter uitvoering brengen, 
zie pagina 10 paragraaf 2.2.8. Hiervoor ontvangt de school een bijdragen van de 
stichting en het samenwerkingsverband ZOUT voor o.a.: het vormen van twee 
kleutergroepen, extra inzet directie en extra inzet op scholing en begeleiding van het 
team. Deze bijdragen nemen echter jaarlijks af en zullen vanaf het schooljaar 2021/2022 
niet meer worden verstrekt, terwijl de kosten voor Het Anker OBS niet afnemen vanwege 
de uitvoering van het projectplan. Het is nog niet bekend hoe dit financiële tekort vanaf 
2021 precies wordt opgelost. Om een realistisch beeld te geven van de begroting is het 
negatieve resultaat van Het Anker OBS als vergoeding opgenomen, die bewerkstelligt 
moet gaan worden vanuit de samenwerking in Brede school Het Anker. Het resultaat is 
hierdoor in de jaren 2021 tot en met 2023 op nihil aangehouden. 
 
Eind 2019 werd bekend dat de huisvestingskosten, die vanuit de beheerscommissie 
Brede school Het Anker worden doorbelast aan de gebruikers, naar verwachting in totaal 
€ 85.600 bedragen voor 2019, terwijl de begroting voor dit jaar € 74.000 betrof. De 
overschrijding wordt zichtbaar gemaakt in de prognose 2019 van de beheerscommissie 
van Brede school Het Anker, zie pagina 10 paragraaf 2.2.7. De begroting van Brede 
school Het Anker voor 2020 laat eveneens deze kostenverhoging zien, wat ervoor zorgt 
dat Het Anker OBS ook voor de begroting 2020 € 85.500 aan huisvestingskosten moet 
verantwoorden in de exploitatie. Deze verhoging zorgt er voor dat de school in 2020 een 
negatief resultaat verwacht te behalen. 
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4 Eigen vermogen 

De stichting beschikt op 1 januari 2019 over een eigen vermogen van € 1.812.119. Naar 
verwachting wordt 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 164.404. Dit is minder 
negatief dan begroot. Het jaar 2020 zal naar verwachting met een negatief resultaat 
eindigen van € 147.809, waardoor het eigen vermogen eind 2020 zal afnemen naar 
€ 1.499.906. De verwachting is dat vanaf het jaar 2021 de exploitatie met een positief 
resultaat zal eindigen.  
 
In de afgelopen kalenderjaren zijn jaarlijks in de loop van het jaar meer baten 
binnengekomen dan bekend was op het moment dat de begroting wordt vastgesteld. Dit 
heeft er toe geleid dat we de afgelopen jaren hebben ingezet op een begroting met een 
negatief resultaat. Vanuit het eigen vermogen zetten we jaarlijks een deel in voor 
bovenschoolse ontwikkelprojecten waarmee we continue werken aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Zo voorkomen we dat ons eigen vermogen stijgt en worden de beschikbare 
middelen zo effectief mogelijk ingezet op de werkvloer.  
 
Voor een stichting met deze omvang is het eigen vermogen zoals hierboven genoemd meer 
dan voldoende. Echter, om vast te kunnen stellen wat ons weerstandsvermogen dient te zijn 
om (eventuele) risico’s financieel op te kunnen vangen, is in 2019 in samenwerking met 
onze accountant Astrium Accountants uit Zoetermeer de start gemaakt met het opstellen 
van een risico-inventarisatie. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we vaststellen 
welke risico’s we lopen, welke impact een dergelijk risico kan hebben, en hoe hoog ons 
weerstandsvermogen minimaal dient te zijn om deze risico’s op te kunnen vangen. Dit 
traject zal in februari 2020 worden afgerond. 
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5 PDCA-cyclus 

Zoals reeds aangegeven zal jaarlijks de meerjarenbegroting worden aangepast aan de 
feitelijke ontwikkelingen, waardoor elk jaar een aangepaste jaarbegroting zal ontstaan. Door 
deze werkwijze kunnen we rekening houden met de toekomstige plannen en verwachtingen, 
en kunnen we jaarlijks bijsturen, mochten we uit koers raken. De meerjarenbegroting wordt 
hiermee niet alleen opgesteld en zo goed mogelijk ter uitvoering gebracht, maar wordt op 
deze manier ook naast de realisatie gelegd en bijgesteld, 
mochten de verwachtingen anders uitpakken.  
 
Ditzelfde geldt ook voor de jaarbegroting, die door deze 
werkwijze per jaar wordt bijgesteld aan de feitelijke 
ontwikkelingen. De jaarbegroting die geldend is voor het 
lopende jaar, zal echter niet per jaar, maar maandelijks al 
naast de realisatie worden gelegd. Dit maakt het mogelijk 
om eventueel op korte termijn bij te kunnen sturen, mocht 
dit noodzakelijk zijn. Maandelijks zal de controller de 
realisatie naast de begroting leggen en zullen bij 
afwijkingen zowel de desbetreffende schooldirectie als de 
bestuurder hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens 
wordt vier maal per jaar een Management Rapportage 
opgesteld, welke middels een rapportage aan de bestuurder 
en de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd. 
  
Tevens geldt hierbij dat een schooldirecteur binnen de begroting van zijn school vrij is om te 
handelen. Indien een overschrijding zal plaatsvinden, dient een schooldirecteur hier vooraf 
toestemming voor te vragen bij de bestuurder. Zonder toestemming mag een overschrijding 
niet plaatsvinden. 
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7 Bijlagen 

 

 

 
 
 
 

BEGROTING 2020 - 2023
Stichting

2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroting prognose begroting begroting begroting begroting

Leerlingen (t-1) 887 906 893 893 893

Baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 5.010.109€    5.233.118€    5.316.980€    5.353.066€    5.362.682€    5.391.324€    
3.2 Overige overheidsbijdragen 149.111€       106.326€       89.506€         54.465€         35.725€         35.725€         
3.5 Samenwerking Het Anker -€                     -€                     -€                     51.532€         102.494€       110.192€       
3.5 Overige baten 126.791€       129.399€       102.244€       74.744€         58.703€         58.703€         

5.286.011€   5.468.843€   5.508.730€   5.533.807€   5.559.604€   5.595.944€   
Lasten

Salarissen en sociale lasten 4.175.507€   4.275.022€   4.314.958€   4.257.102€   4.257.810€   4.288.879€   
Nascholing 85.500€         68.901€         83.000€         78.000€         78.000€         78.000€         
Schoolbegeleiding 22.000€         16.603€         26.500€         22.000€         22.000€         22.000€         
Overige personele lasten 108.300€      106.682€      114.417€      111.000€      111.000€      111.000€      

4.1 Personeelslasten 4.391.307€    4.467.208€    4.538.875€    4.468.102€    4.468.810€    4.499.879€    
4.2 Afschrijvingen 193.157€       188.431€       205.228€       197.812€       196.246€       209.911€       

Onderhoud 137.250€      137.076€      132.000€      132.000€      132.000€      132.000€      
Energie & water 75.500€         87.046€         88.000€         88.000€         88.000€         88.000€         
Schoonmaak 100.750€      100.626€      109.750€      113.250€      116.750€      116.750€      
Overige huisvestingslasten 96.445€         104.786€      113.402€      109.968€      106.535€      106.535€      

4.3 Huisvestingslasten 409.945€       429.534€       443.152€       443.219€       443.285€       443.285€       
Leermiddelen 87.500€         102.323€      87.000€         87.000€         87.000€         87.000€         
ICT & licenties 76.500€         76.881€         83.500€         83.500€         83.500€         83.500€         
Kopieerkosten 15.750€         9.798€           11.000€         11.000€         11.000€         11.000€         
Administratie + jurid.zaken 81.500€         76.328€         80.500€         80.000€         80.000€         80.000€         
Kosten RvT 17.000€         14.896€         16.000€         16.000€         16.000€         16.000€         
Kosten (G)MR 7.000€           4.407€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           
Overige lasten 106.504€      92.151€         81.941€         78.850€         82.571€         78.850€         

4.4 Overige lasten 391.754€       376.784€       366.941€       363.350€       367.071€       363.350€       
5.386.162€   5.461.958€   5.554.195€   5.472.482€   5.475.413€   5.516.426€   

Saldo baten en lasten 100.151-€       6.886€            45.465-€         61.325€         84.191€         79.519€         
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BEGROTING 2020 - 2023
Stichting (vervolg)

2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroting prognose begroting begroting begroting begroting

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
5.2 Financiële lasten 2.000€            1.898€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            

Saldo financiële baten en lasten 2.000-€            1.898-€            2.000-€            2.000-€            2.000-€            2.000-€            

Subtotaal resultaat 102.151-€       4.988€            47.465-€         59.325€         82.191€         77.519€         

Incidentele kosten (projecten) t.l.v. reserve

Interim directie -€                     59.340€         10.000€         -€                     -€                     -€                     
Project Het Anker 71.042€         71.042€         43.542€         16.042€         -€                     -€                     
Explora integratie 15.177€         15.177€         9.302€            3.427€            -€                     -€                     
Taalklas -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Project ICT + Community 10.000€         10.413€         12.500€         -€                     -€                     -€                     
Onderwijskundige doelen 5.000€            186€               5.000€            -€                     -€                     -€                     
Lerarentekort/scholing-coaching 20.000€         12.408€         20.000€         -€                     -€                     -€                     
Brede school De Heul 5.000€            826€               -€                     -€                     -€                     -€                     
Duurzaamheid/frisse scholen 10.000€         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

136.219€       169.391€       100.344€       19.469€         -€                     -€                     

Resultaat 238.370-€       164.404-€       147.809-€       39.857€         82.191€         77.519€         
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BEGROTING 2020 - 2023
Toermalijn

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingen (t-1) 138 153 153 153 153

Staat van baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 689.670€       729.094€       767.849€       812.045€       820.538€       826.230€       
3.5 Overige baten 12.500€          12.669€          12.203€          12.203€          12.203€          12.203€          

702.170€       741.763€       780.052€       824.248€       832.740€       838.432€       
Lasten

Salarissen en sociale lasten 570.692€       586.795€       607.036€       606.591€       611.704€       617.302€       
Nascholing 10.000€         7.133€           10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
Schoolbegeleiding 2.500€           924€               2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           
Overige personele lasten 7.050€           7.209€           8.100€           8.100€           8.100€           8.100€           

4.1 Personeelslasten 590.242€       602.061€       627.636€       627.191€       632.304€       637.902€       
4.2 Afschrijvingen 40.295€          40.120€          41.343€          39.658€          38.169€          41.209€          

Onderhoud 8.250€           7.132€           7.500€           7.500€           7.500€           7.500€           
Energie & water 21.500€         23.958€         24.000€         24.000€         24.000€         24.000€         
Schoonmaak 20.750€         21.467€         23.750€         24.750€         25.750€         25.750€         
Overige huisvestingslasten 500€               347€               500€               500€               500€               500€               

4.3 Huisvestingslasten 51.000€          52.904€          55.750€          56.750€          57.750€          57.750€          
Leermiddelen 15.500€         16.888€         15.500€         15.500€         15.500€         15.500€         
ICT & licenties 12.000€         10.398€         12.000€         12.000€         12.000€         12.000€         
Schooltest/onderzoek/begeleidi 2.000€           1.785€           2.000€           2.000€           2.000€           2.000€           
(G)MR 250€               104€               250€               250€               250€               250€               
Overige lasten 9.850€           18.178€         10.800€         10.800€         10.800€         10.800€         

4.4 Overige lasten 39.600€          47.352€          40.550€          40.550€          40.550€          40.550€          
721.137€       742.437€       765.279€       764.149€       768.773€       777.411€       

Resultaat 18.967-€          674-€               14.773€          60.099€          63.968€          61.021€          
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BEGROTING 2020 - 2023
Werkschuit

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingen (t-1) 178 173 165 165 165

Staat van baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 884.079€       893.831€       908.451€       880.701€       870.521€       878.598€       
3.5 Overige baten -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

884.079€      901.747€      911.367€      880.701€      870.521€      878.598€      
Lasten

Salarissen en sociale lasten 780.770€      797.440€      791.678€      739.291€      699.257€      702.965€      
Nascholing 15.000€         17.912€         15.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
Schoolbegeleiding 5.000€           2.340€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           
Overige personele lasten 7.500€           14.988€         10.417€         7.500€           7.500€           7.500€           

4.1 Personeelslasten 808.270€       832.680€       822.095€       761.791€       721.757€       725.465€       
4.2 Afschrijvingen 34.019€         35.227€         38.441€         37.251€         37.274€         40.475€         

Onderhoud 7.000€           7.995€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           
Energie & water 20.000€         23.143€         24.000€         24.000€         24.000€         24.000€         
Schoonmaak 23.500€         23.357€         26.000€         27.000€         28.000€         28.000€         
Overige huisvestingslasten 1.000€           507€              750€              750€              750€              750€              

4.3 Huisvestingslasten 51.500€         55.001€         57.750€         58.750€         59.750€         59.750€         
Leermiddelen 19.000€         23.850€         19.000€         19.000€         19.000€         19.000€         
ICT & licenties 14.000€         13.018€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         
Schooltest/onderzoek/begeleid 2.750€           1.355€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           
(G)MR 500€              247€              500€              500€              500€              500€              
Overige lasten 26.588€         26.557€         10.050€         10.050€         10.050€         10.050€         

4.4 Overige lasten 62.838€         65.027€         45.050€         45.050€         45.050€         45.050€         
956.626€      987.934€      963.336€      902.842€      863.831€      870.740€      

Resultaat 72.547-€         86.187-€         51.969-€         22.140-€         6.690€            7.857€            
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BEGROTING 2020 - 2023
De Horn

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingen (t-1) 307 306 301 301 301

Staat van baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 1.358.757€     1.395.380€     1.422.273€     1.428.352€     1.433.659€     1.442.351€     
3.2 Overige overheidsbijdragen 2.822€             -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      
3.5 Overige baten 18.250€           18.468€           18.500€           18.500€           18.500€           18.500€           

1.379.828€    1.413.848€    1.440.773€    1.446.852€    1.452.159€    1.460.851€    
Lasten

Salarissen en sociale lasten 1.163.809€    1.180.701€    1.187.277€    1.184.373€    1.190.421€    1.195.011€    
Nascholing 12.500€          14.154€          12.500€          12.500€          12.500€          12.500€          
Schoolbegeleiding 3.500€            5.615€            8.000€            3.500€            3.500€            3.500€            
Overige personele lasten 17.500€          15.549€          18.700€          18.200€          18.200€          18.200€          

4.1 Personeelslasten 1.197.309€     1.216.018€     1.226.477€     1.218.573€     1.224.621€     1.229.211€     
4.2 Afschrijvingen 51.866€           52.799€           50.538€           45.616€           43.857€           43.000€           

Onderhoud 9.000€            9.155€            8.500€            8.500€            8.500€            8.500€            
Energie & water 26.000€          30.244€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          
Schoonmaak 45.500€          43.233€          44.500€          44.500€          44.500€          44.500€          
Overige huisvestingslasten 1.750€            678€                1.000€            1.000€            1.000€            1.000€            

4.3 Huisvestingslasten 82.250€           83.310€           84.000€           84.000€           84.000€           84.000€           
Leermiddelen 20.500€          29.023€          23.000€          23.000€          23.000€          23.000€          
ICT & licenties 31.000€          32.836€          33.500€          33.500€          33.500€          33.500€          
Schooltest/onderzoek/begeleidi 5.500€            4.308€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            
(G)MR 500€                236€                500€                500€                500€                500€                
Overige lasten 21.400€          16.252€          18.100€          18.100€          18.100€          18.100€          

4.4 Overige lasten 78.900€           82.655€           80.100€           80.100€           80.100€           80.100€           
1.410.325€    1.434.782€    1.441.114€    1.428.289€    1.432.578€    1.436.311€    

Resultaat 30.497-€           20.934-€           341-€                18.563€           19.581€           24.540€           
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BEGROTING 2020 - 2023
Piet de Springer

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingen (t-1) 80 92 92 92 92

Staat van baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 518.689€       521.750€       541.494€       556.996€       554.594€       553.798€       
3.5 Overige baten -€                     2.220€            3.000€            3.000€            3.000€            3.000€            

518.689€      523.970€      544.494€      559.996€      557.594€      556.798€      
Lasten

Salarissen en sociale lasten 397.624€      397.460€      408.754€      419.701€      425.411€      430.942€      
Nascholing 9.000€           6.002€           9.000€           9.000€           9.000€           9.000€           
Schoolbegeleiding 3.500€           2.125€           3.500€           3.500€           3.500€           3.500€           
Overige personele lasten 9.250€           8.680€           11.700€         11.700€         11.700€         11.700€         

4.1 Personeelslasten 419.374€       414.267€       432.954€       443.901€       449.611€       455.142€       
4.2 Afschrijvingen 25.101€         22.551€         25.227€         25.646€         25.881€         31.276€         

Onderhoud 7.500€           7.196€           3.500€           3.500€           3.500€           3.500€           
Energie & water 8.000€           9.701€           10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
Schoonmaak 10.500€         11.598€         14.500€         16.000€         17.500€         17.500€         
Overige huisvestingslasten 5.500€           5.012€           5.500€           5.500€           5.500€           5.500€           

4.3 Huisvestingslasten 31.500€         33.507€         33.500€         35.000€         36.500€         36.500€         
Leermiddelen 14.000€         14.000€         11.000€         11.000€         11.000€         11.000€         
ICT & licenties 9.000€           10.463€         12.000€         12.000€         12.000€         12.000€         
Schooltest/onderzoek/begeleidin 2.500€           487€              500€              500€              500€              500€              
(G)MR 500€              182€              500€              500€              500€              500€              
Overige lasten 11.250€         10.339€         8.650€           7.650€           7.650€           7.650€           

4.4 Overige lasten 37.250€         35.471€         32.650€         31.650€         31.650€         31.650€         
513.226€      505.796€      524.331€      536.197€      543.642€      554.568€      

Resultaat 5.463€            18.174€         20.163€         23.799€         13.952€         2.230€            
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BEGROTING 2020 - 2023
Het Anker BAO

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingen (t-1) 184 182 182 182 182

Staat van baten en lasten 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 824.447€       869.913€       900.669€       909.037€       917.922€       924.900€       
3.2 Overige overheidsbijdragen 146.289€       98.410€          86.590€          54.465€          35.725€          35.725€          
3.5 Samenwerking Het Anker -€                     -€                     -€                     51.532€          102.494€       110.192€       
3.5 Overige baten 96.042€          96.042€          68.542€          41.042€          25.000€          25.000€          

1.066.778€   1.064.365€   1.055.800€   1.056.075€   1.081.141€   1.095.817€   
Lasten

Salarissen en sociale lasten 852.912€       847.424€       853.779€       841.776€       865.648€       877.290€       
Nascholing 19.000€         5.864€           14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         
Schoolbegeleiding 7.500€           5.599€           7.500€           7.500€           7.500€           7.500€           
Overige personele lasten 21.500€         12.812€         19.500€         19.500€         19.500€         19.500€         

4.1 Personeelslasten 900.912€       871.699€       894.779€       882.776€       906.648€       918.290€       
4.2 Afschrijvingen 36.565€          33.275€          43.824€          43.513€          44.708€          47.743€          

Onderhoud 500€               598€               500€               500€               500€               500€               
Energie & water -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Schoonmaak 500€               971€               1.000€           1.000€           1.000€           1.000€           
Overige huisvestingslasten 73.695€         75.995€         84.785€         84.785€         84.785€         84.785€         

4.3 Huisvestingslasten 74.695€          77.564€          86.285€          86.285€          86.285€          86.285€          
Leermiddelen 18.500€         18.563€         18.500€         18.500€         18.500€         18.500€         
ICT & licenties 10.500€         10.166€         12.000€         12.000€         12.000€         12.000€         
Schooltest/onderzoek/begeleid 3.000€           1.863€           2.000€           2.000€           2.000€           2.000€           
(G)MR 250€               194€               250€               250€               250€               250€               
Overige lasten 8.650€           7.823€           10.750€         10.750€         10.750€         10.750€         

4.4 Overige lasten 40.900€          38.609€          43.500€          43.500€          43.500€          43.500€          
1.053.072€   1.021.147€   1.068.388€   1.056.075€   1.081.141€   1.095.817€   

Resultaat 13.706€          43.217€          12.588-€          -€                     -€                     -€                     

inclusief Taalklas en Explora
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BEGROTING 2020 - 2023
Bovenschools

2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroot prognose begroot begroot begroot begroot

Leerlingen (t-1) 887 906 893 893 893

Baten en lasten 

Baten
        Rijksbijdragen OCW - SWV LGF 92.225€      112.485€    115.430€    113.415€    113.415€    113.415€    
        Rijksbijdragen OCW - prestatiebox 51.501€      53.293€      57.418€      57.781€      57.295€      57.295€      
        Rijksbijdragen OCW - groei -€                  66.630€      -€                  -€                  -€                  -€                 
3.1 Rijksbijdragen OCW 143.726€    232.408€    172.848€    171.196€    170.710€    170.710€    
3.1 Over te dragen budget scholen 590.742€    590.742€    603.396€    594.738€    594.738€    594.738€    

734.468€   823.150€   776.244€   765.934€   765.448€   765.448€   
Lasten

Salarissen en sociale lasten 287.475€   323.535€   321.004€   321.954€   321.954€   321.954€   
Salariskosten niet vergoed VVF 30.000€      29.183€      30.000€      30.000€      30.000€      30.000€     
Salariskosten arrangementen 92.225€      112.485€   115.430€   113.415€   113.415€   113.415€   
Interim schooldirectie -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Scholing + begeleiding personeel 20.000€      17.836€      22.500€      22.500€      22.500€      22.500€     
Lief & leed 10.000€      9.699€        10.000€      10.000€      10.000€      10.000€     
IPPON/vervangingspool 12.500€      12.819€      15.000€      15.000€      15.000€      15.000€     
Arbodienst 10.000€      4.846€        10.000€      10.000€      10.000€      10.000€     
Overige lasten personeelsbeleid 13.000€      20.080€      11.000€      11.000€      11.000€      11.000€     

4.1 Personeelslasten 475.200€    530.483€    534.934€    533.869€    533.869€    533.869€    
4.2 Afschrijvingen 5.311€         4.459€         5.855€         6.128€         6.358€         6.209€        

Dotatie onderhoudsvoorziening 105.000€   105.000€   105.000€   105.000€   105.000€   105.000€   
Huur bestuurskantoor 14.000€      13.664€      14.000€      14.000€      14.000€      14.000€     
Schoonmaakbedrijf overgangsregeling -€                 8.584€        6.867€        3.434€        -€                 -€                 

4.3 Huisvestingslasten 119.000€    127.248€    125.867€    122.434€    119.000€    119.000€    
Kantoorkosten 7.500€        5.675€        7.000€        7.000€        7.000€        7.000€        
Administratie + juridische zaken 81.500€      76.328€      80.500€      80.000€      80.000€      80.000€     
Verzekeringen 2.750€        3.406€        3.500€        3.500€        3.500€        3.500€        
PR 5.000€        845€           2.500€        2.500€        7.500€        2.500€        
Uitvoering Strat. Beleidsplan 5.000€        -€                 2.500€        -€                 -€                 -€                 
Wervingskosten 5.000€        -€                 5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        
Kosten RvT 17.000€      14.896€      16.000€      16.000€      16.000€      16.000€     
Kosten GMR 5.000€        3.445€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        
Overige lasten 3.516€        3.076€        3.091€        3.500€        2.221€        3.500€        

4.4 Overige lasten 132.266€    107.671€    125.091€    122.500€    126.221€    122.500€    
731.777€   769.861€   791.747€   784.931€   785.448€   781.578€   
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BEGROTING 2020 - 2023
Bovenschools (vervolg)

2019 2019 2020 2021 2022 2023
begroot prognose begroot begroot begroot begroot

Saldo baten en lasten 2.691€            53.289€          15.503-€          18.997-€          20.000-€          16.130-€          
6.051-€            25.503-€          18.997-€          20.000-€          16.130-€          

59.340-€          10.000-€          -€                     0€                    0€                    
Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
5.2 Financiële lasten 2.000€            1.898€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            

Saldo financiële baten en lasten 2.000-€            1.898-€            2.000-€            2.000-€            2.000-€            2.000-€            

Subtotaal resultaat 691€               51.391€          17.503-€          20.997-€          22.000-€          18.130-€          

Incidentele kosten (projecten) t.l.v. reserve

Interim kosten -€                     59.340€          10.000€          -€                     -€                     -€                     
Project Het Anker 71.042€          71.042€          43.542€          16.042€          -€                     -€                     
Explora integratie 15.177€          15.177€          9.302€            3.427€            -€                     -€                     
Taalklas -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Project ICT + Community 10.000€          10.413€          12.500€          -€                     -€                     -€                     
Onderwijskundige doelen 5.000€            186€               5.000€            -€                     -€                     -€                     
Lerarentekort/scholing-coaching 20.000€          12.408€          20.000€          -€                     -€                     -€                     
Brede school De Heul 5.000€            826€               -€                     -€                     -€                     -€                     
Duurzaamheid/frisse scholen 10.000€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

136.219€       169.391€       100.344€       19.469€          -€                     -€                     

Resultaat 135.528-€       118.000-€       117.847-€       40.466-€          22.000-€          18.130-€          
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