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Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting OBSG Leiderdorp. 

OBSG Leiderdorp heeft in 2015 belangrijke stappen voorwaarts gezet naar toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs voor leerlingen in de gemeente Leiderdorp. In de loop van dit jaar is afscheid genomen van directeur-bestuurder de 

heer Hendrickx en is de aangestelde interim-bestuurder mevr. M. Nobels voortvarend aan de slag gegaan om de ingezette 

koers van OBSG Leiderdorp vorm te geven.  

Het toezichthoudende bestuur heeft zich afgevraagd of OBSG Leiderdorp in de huidige omvang voldoende toekomstbestendig 

is. Zij kwam tot de conclusie dat OBSG Leiderdorp er goed voor staat, maar dat de omvang klein is en daarmee kwetsbaarheden 

kent, zoals de beperkte omvang van ondersteuning door stafleden van een bestuursbureau. De ontwikkelingen en regelgeving 

binnen het onderwijs doen een zwaar beroep op bestuur, directie, stafleden en schoolteams. Op basis daarvan heeft zij 

verschillende scenario’s verkend en uiteindelijk de eerste stappen gezet in samenwerking met openbaar onderwijs in de regio. 

Er is nadrukkelijk contact gezocht met PROO Leiden en OPO Oegstgeest. In 2016 zal deze samenwerking verder verkend 

worden en volgen mogelijk vervolgstappen. 

Ondertussen zijn locatieleiders meer verantwoordelijk voor het maken van (financiële) keuzes. De interim-bestuurder heeft dat 

proces begeleid. Uiteindelijk is het resultaat in 2015 acceptabel, ondanks de extra kosten die de inzet van een interim-

bestuurder met zich meebrengt. 

In dit jaarverslag krijgt u inzage hoe 2015 is verlopen voor en bij OBSG Leiderdorp.  Hieruit blijkt dat alle medewerkers van de 

scholen, het bestuursbureau en het toezichthoudende bestuur in staat zijn het belang van leerlingen te zien en voorop te 

stellen. De openheid van het openbaar onderwijs in Leiderdorp maakt dat samenwerken binnen en buiten eigen geledingen 

hoog in het vaandel staat en leerlingen op de openbare scholen in Leiderdorp zich kansrijk kunnen ontwikkelen.  

Bob Olders 

Voorzitter van het toezichthoudende bestuur van OBSG Leiderdorp. 

1. Voorwoord
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Het Jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in het verslagjaar 2015 en is gericht op het informeren van betrokkenen bij 

onze Stichting.  

Het  Jaarverslag heeft meerdere functies:  

• een beleidsdocument,

• informerend document,

• een financiële verantwoording,

• een pr-instrument en te gebruiken voor benchmarking.

Een managementsamenvatting van het Jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 3.  

De hoofdstukken 4 t/m 6 geven een algemeen beeld van de Stichting.  

In hoofdstuk 7 t/m 9 wordt ingezoomd op de organisatie en omvat onder meer de kengetallen van de OBSG als geheel en de 

locaties afzonderlijk. 

Hoofdstukken 10 t/m 19 geven een overzicht van de Beleidsterreinen. Deze hoofdstukken geven de visie en de centrale 

doelstelling per beleidsterrein weer. 

Hoofdstuk 18 bevat nadere informatie over het financieel beleid in de komende jaren (Continuïteits paragraaf).  

In Hoofdstuk 20 is de Jaarrekening 2015 integraal opgenomen.  

2. Inleiding

3. Leeswijzer
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Onderwijs 
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. De Stichting OBSG Leiderdorp gaat ervan uit dat elk kind zich optimaal moet 

kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen extra 

zorg nodig hebben. 

De OBSG neemt deel aan het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Samen met 

alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden zorgt het samenwerkingsverband ervoor dat 

er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.  

 

Kwaliteit 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de OBSG en heeft een permanent karakter.  

De opbrengsten van de diverse scholen liggen in de lijn der verwachting en voldoen aan de eisen die de inspectie stelt. 

Alle scholen hebben deelgenomen aan de CITO-eindtoets.  

 

Imago, Communicatie en PR 
Ook in 2015 is veel aandacht besteed aan Communicatie en PR.  Sociale Media zoals Facebook en Twitter zijn geïntroduceerd in 

de communicatie met de diverse doelgroepen. 

In 2015 zijn tevredenheidsonderzoeken voor personeel en ouders uitgevoerd door een externe organisatie: ‘Scholen met 

Succes’. De uitkomsten zijn geëvalueerd binnen Bestuur, MT,  Personeel, GMR en MR.  

 

Toezichthoudend Bestuur en Management 

In 2015 heeft de rol van het toezichthoudend bestuur en de formele scheiding van bestuur en toezicht opnieuw centraal 

gestaan.  

Door het vertrek van de directeur / bestuurder en de komst van een interim directeur / bestuurder zijn de activiteiten m.b.t. dit 

thema tijdelijk stilgelegd. In 2016 zullen de activiteiten weer worden opgepakt. 

Hoewel er voor de korte termijn geen andere aanwijzingen zijn om samen te werken vanuit noodzaak, richt OBSG Leiderdorp 

nog steeds nadrukkelijk haar blik naar buiten. De geringe omvang  in aantallen scholen en leerlingen, de financiële 

kwetsbaarheid vanwege de twee aanwezige Brinnummers en de relatief kleine staforganisatie maken dit noodzakelijk. 

 

Personeel 

Naast de doorlopende activiteiten op het gebied van het integraal personeelsbeleid heeft in 2015 de vacature vervulling van de 

directeur / bestuurder en de vacature van locatieleider van de Hobbit de nodige aandacht geëist. 

Het in overeenstemming brengen van de balans ‘leerlingaantal en in dienst zijnde personeel’ heeft ertoe geleid dat tijdelijke 

contracten niet zonder meer zijn omgezet in vaste contracten, dit binnen de afspraken van de cao. 

 

Financiën 
Het is van groot belang dat nut en noodzaak van bestedingen steeds goed worden afgewogen, zodat kan worden geïnvesteerd 

in de kwaliteit van onderwijs: goede leerkrachten, onderwijsvernieuwing, moderne leermiddelen, ICT en meubilair. Dit vertaalt 

zich in de koers die gehanteerd wordt voor de meerjarenbegroting 2016 – 2019. Hierbij zal worden ingezet op een positief 

resultaat voor elk komend schooljaar, door het aantal fte’s goed in balans te brengen met het aantal leerlingen. Positieve 

resultaten zullen vervolgens op basis het opgestelde Meerjaren Investerings Plan 2016-2024 (MIP) worden ingezet voor het 

verbeteren voor de kwaliteit van het primair onderwijs van OBSG Leiderdorp. 

De formatie in lijn brengen met de leerlingenaantallen en efficiënte onderwijsbedrijfsvoering zijn de belangrijkste 

aandachtspunten.  Doelstelling is een positieve begroting en een positief eindresultaat. Dit is een essentiële randvoorwaarde 

om het weerstandsvermogen op peil te houden.  

 

Huisvesting 

In het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) werd tot 1 januari 2015 een duidelijk onderscheid gemaakt in kosten voor rekening 

van het schoolbestuur en kosten voor rekening van de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is deze verdeling vervallen en valt alle 

onderhoud onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur: doordecentralisatie onderhoud gebouwen. Uitzondering hierop 

zijn: nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke bouw, uitbreiding en/of ingebruikname, of in stand houden van bepaalde gebouwdelen.  

Met betrekking tot de overdracht van het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen van de OBSG geldt dat een schouw is 

uitgevoerd v.w.b. de staat van het onderhoud van de schoolgebouwen. De uitkomsten van deze schouw leiden niet tot 

bijzondere ontwikkelingen voor drie gebouwen en zijn verwerkt in de voorziening groot onderhoud. Ten behoeve van een 

planmatig onderhoud is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 2016-2020 opgesteld. 

4. Managementsamenvatting 
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• Toezichthoudend Bestuur Stichting OBSG Leiderdorp  

 
Bestuursnummer:  41675 

Postadres:  Postbus 104  

2350 AC Leiderdorp 

E-mail:    info@obsgleiderdorp.org 

Website:   www.obsgleiderdorp.orgwww.obsg-leiderdorp.nl 

Samenstelling:  Per december 2015 

Voorzitter:   Dhr. Drs. M.G.J.J. van den Kerkhof RA 

Leden:  Mevr. E. van den Brand 

  Mevr. Mr. R.E. Heijungs      

  Dhr. Dr. Ir. R. Hoekstra 

  Mevr. P. Laman 

  Dhr. B.M.H. Olders 

 

 

• Directie OBSG Leiderdorp 
 

Directeur-bestuurder: Mevr. M. Nobels MEM MBA MCC (interim directeur / bestuurder) 

Administratie:  Mevr. A. Timmerman – van Gelderen 

 

 

 

• Scholen 

 

 
               
 de Hobbit 

 

OBS ‘de Hobbit’     

Brinnummer:  12 MR-00 

Locatieleider:  Dhr. E. Raateland (interim) 

Bezoekadres:   Klerkenhof 5     

2353 WB Leiderdorp 

E-mail:    info@dehobbit.orghobbit1tiho0obbitp.nl 

Website:   www.dehobbit.orgwww.hobbit-kl.org 

5. Organisatie 



  Jaarverslag 2015 

 

  

 Jaarverslag 2015                                            pagina  8                                   Stichting OBSG Leiderdorp 

 

 

 
      

 

de Hasselbraam 

OBS ‘de Hasselbraam’   

Brinnummer: 12 MR-02 

Locatieleider: Mevr. A. de Fockert   

Bezoekadres:  Heelblaadjespad 17  

2353 PA Leiderdorp 

E-mail:  info@dehasselbraam.org 

Website:  www.dehasselbraam.org 

 

 

 

 

 

       
de Prins Willem-Alexander School 

 

OBS ‘Prins Willem Alexander’ 

Brinnummer: 12 MR-01 

Locatieleider: Dhr. V. v.d. Kooij 

Bezoekadres:  Leeuwerikstraat 6  

2353 ER Leiderdorp   

E-mail:   info@pwaleiderdorp.org 

Website:  www.pwaleiderdorp.org 

 

 

 

 

  

de Koningin Juliana School 

 

OBS ‘Koningin Juliana’  

Brinnummer 11 HV-00 

Locatieleider: Mevr. A. Tebarts 

Bezoekadres:  Kom van Aaiweg 2  

2351 NN Leiderdorp 

E-mail:   info@kjsleiderdorp.org   

Website:  www.kjsleiderdorp.org 
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De Stichting OBSG Leiderdorp verzorgt op vier locaties met ongeveer 75 medewerkers het openbaar primair onderwijs in 

Leiderdorp. Dagelijks leren we ruim 850 kinderen naast lezen, rekenen, tekenen ook wie ze zijn en hoe ze zich staande 

kunnen houden in onze steeds veranderende maatschappij. Dit doen we al meer dan 65 jaar. Wij bereiden kinderen voor op 

hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten. Wij geloven in begeleide vrijheid, waarbij 

samen beleven centraal staat. Als zelfstandige stichting vormen we een betrokken team en kunnen we op elkaar 

vertrouwen. 
  

Wij verzorgen al meer dan 65 jaar het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp 

We vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen in de samenleving terugkomen in het openbaar onderwijs. We bieden daarom 

ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. We volgen vernieuwingen en moderniseren planmatig onze onderwijs-

systemen. We werken aan steeds beter passend onderwijs. Bovendien werken we als scholen op meerdere niveaus samen 

waarmee we onze opgebouwde kennis en kunde delen en bundelen. 

 

Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten 

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren met, van en over elkaar door samen te beleven. Met respect voor 

de ander. We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen en hun zelfstandigheid te vergroten. We leren kinderen 

verschillende culturen en levensbeschouwingen te ontdekken en benutten. We besteden ruim aandacht aan de basisvaardig-

heden en leiden ze op voor hun latere deelname aan de maatschappij, waarin ze zichzelf moeten kunnen redden. 

 

Wij geloven in begeleide vrijheid, waarbij samen beleven centraal staat 

We leren steeds meer over hoe kinderen leren. We willen maximaal aansluiten op de leerbehoeften van de kinderen door 

verschillende onderwijsmethodieken en structuren aan te bieden. Zo creëren we vrijheid in leren, passend bij de behoeften van 

het kind. 

 

Als stichting vormen we een betrokken team en kunnen we op elkaar vertrouwen 

Onderlinge samenwerking is voor ons belangrijk. We hebben dagelijks de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van ruim 

900 kinderen. We zorgen voor elkaar, luisteren en nemen de tijd voor elkaar. We delen onze successen en zoeken gericht naar 

nieuwe ontwikkelingen. We creëren duidelijkheid voor ouders en kinderen en geven structuur aan onze activiteiten. Daarbij 

bouwen we aan een cultuur waarin betrokkenheid, vertrouwen en respect centraal staan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Profiel            
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De afgelopen jaren is gewerkt volgens een integrale en richtinggevende beleidsvisie, waarbij aangegeven is welke aspecten die 

omvat en hoe deze visie planmatig kan worden uitgewerkt.  

 

7.1 Beleidsthema’s  
 

Primaire Proces:  

• Onderwijs 

 

Secundaire Processen: 

• Kwaliteit 

• Imago, Communicatie en PR 

• Bestuur en Management 

• Personeel 

• Financiën 

•      Huisvesting 

 

7.2 Organisatie 
 

De scholengemeenschap voor openbaar basisonderwijs is een samenwerkingsverband van twee formeel zelfstandige scholen: 

de combinatie van de Hobbit / de Hasselbraam / Prins Willem-Alexander School (12MR) en de Koningin Juliana School (11HV). 

In totaal zijn er vier vestigingen die locaties worden genoemd. 

 

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft met ingang van 1 januari 1998 het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd om de 

onafhankelijkheid t.o.v. het gemeentebestuur te benadrukken. Hiertoe werd een bestuurscommissie ingesteld. Per 1 januari 

2007 is er sprake van een verdere verzelfstandiging en is de Stichting OBSG Leiderdorp opgericht. 

 

Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp wordt gevormd door een vrijwilligersbestuur. Het bestuur treedt op als 

toezichthoudend bestuur. Het bestuur creëert kaders waarbinnen het beleid wordt ontwikkeld. Dit beleid is vastgelegd in 

meerjaren beleidsplannen. Per schooljaar vinden ongeveer acht bestuursvergaderingen plaats.  

 

De directeur-bestuurder van de Stichting OBSG Leiderdorp houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en uitvoering van het 

beleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor deze activiteiten. Hij is belast met de beleidsterreinen organisatie, onderwijs, 

personeel, financiën, huisvesting, materieel en onderhoudt de contacten met bestuur, inspectie, GMR en de locatieleiders. 

Maandelijks vergadert het managementteam. Dit is een bijeenkomst van de directeur-bestuurder met de vier locatieleiders. 

 

Op elke locatie functioneert een locatieleider. De locatieleider is belast met de coördinatie van de onderwijsactiviteiten op de 

locatie, de leerlingenzorg, de begeleiding van leerkrachten, beheer van het gebouw, aanschaf van materialen e.d. en is eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. Op de locaties vinden er op teamniveau diverse overlegvormen met 

verschillende frequenties plaats, zoals teamvergaderingen, leerling-besprekingen, etc. 

 

Medezeggenschap vindt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is gevraagd 

en/of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over zaken als schoolplan, aanstellingen, uitwerking van regelingen. 

Specifieke deelthema’s behoeven ook instemming van of het personeelsdeel/ of het ouderdeel of in enkele gevallen, de 

instemming van beide geledingen. Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert 

eenmaal per 6-7 weken. Met ingang van 1 augustus 2007 zijn per locatie afzonderlijke MR’en of deelraden ingesteld. Ook voor 

hen zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in reglementen, de vergaderfrequentie is eenmaal per 8 weken. 

 

Alle locaties kennen een actieve Ouderraad die nauw betrokken is bij de school. Jaarlijks wordt er door de ouderraad een 

‘huishoudelijke vergadering’ georganiseerd waarop het  jaarverslag aan de orde komt en er verantwoording wordt afgelegd 

over de besteding van de ontvangen ouderbijdragen. Taken en bevoegdheden van de Ouderraad zijn vastgelegd in een 

reglement.  

 

7. Beleid & Organisatie 
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7.3 Organogram 
 

 

7.4 Overleg 
 

Bestuursvergaderingen 

 

In 2015 kwam het toezichthoudend bestuur negen keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Tweemaal werd met 

het managementteam overlegd.   

Voor een kort verslag van de toezichthouder en de belangrijkste onderwerpen zie hoofdstuk 14.5 Verslag van de 

Toezichthouder. 

 

Managementteam vergaderingen 

 

In 2015 kwamen de directeur / bestuurder en de locatieleiders vanaf de zomervakantie vrijwel wekelijks bijeen in een 

managementteam vergadering. Belangrijkste onderwerpen: 

 

• Zorgplan WSNS • (Meerjaren) Begroting 

• Beheer en onderhoudsplanning • Vakantierooster 

• Bewegingsonderwijs • Toetsingskader Inspectie en Opbrengsten 

• Onderwijs Ondersteuningsplan • Diverse contracten 

• (Meerjaren) Formatieplan • Nascholingsactiviteiten 

• Investeringsplannen • Content websites 

• Schoolplanontwikkeling • Leerplicht 

• Leerling prognoses • Communicatie & PR 

• Schoolgidsen en Jaarinfo’s • Ontwikkeling Passend Onderwijs 

• Werving nieuwe bestuursleden  • Jaarverslag & Jaarrekening 2014 

• Nieuwe samenstelling bestuur • Invulling studiedagen 

• ICT Beleid • Scheiding Bestuur en Toezicht 

• CAO Primair Onderwijs • Strategisch Beleidsplan 

• Samenwerking met andere organisaties • Vervangingspool 

 

GMR

toezicht houdend
bestuur

adm. OBSG

directeur -
bestuurder

locatieleider

team

mr / deelraad

locatieleider

team

mr / deelraad

locatieleider

team

mr / deelraad

locatieleider

team

mr / deelraad

MT 
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8.1 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 

De GMR kwam in het verslagjaar 2015 zes keer bijeen. Gespreksonderwerpen : 

 

 

Onderwerp Instemming Positief Advies 

• Bestuursvormen Openbaar Onderwijs   

• Vakantierooster 2015-2016  X 

• CAO Primair Onderwijs (overlegmodel / basismodel)   

• Tevredenheidsonderzoeken Personeel & Ouders   

• Strategisch Beleids Plan 2015-2018 Conceptversie   

• Begroting 2016  X 

• Meerjaren Formatie Plan  X (P) X (O) 

• Formatieplan 2015-2016 X (P) X (O) 

• Jaarrekening 2014  X 

• Jaarverslag 2014  X 

• Renovatie Hasselbraam   

• Samenwerking met andere onderwijsorganisaties   

 

(P) Personeelsgeleding GMR 

(O) Oudergeleding GMR  

8. Medezeggenschap  

 

MR 

KJS 
 

 

4 leden 

MR 

Hobbit / Hasselbraam / PWA 
 

Deelraad 

Hobbit 

4 leden 

Deelraad 

Hasselbraam 

4 leden 

Deelraad 

PWA 

4 leden 

 
GMR 

OBSG 

 

 

8 leden 
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9.1 Leerlingaantallen OBSG Leiderdorp  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 In en Uitstroom OBSG Leiderdorp + prognose 2016 / 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Leerlingen per school

9. Kengetallen per 1 oktober 2015 

847

857

889 891

852

2011 2012 2013 2014 2015

Leerlingaantallen OBSG Leiderdorp
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9.4 In en Uitstroom per school 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Leerlingen per school + nationaliteit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Opbouw leerling populatie OBSG Leiderdorp per leerjaar 
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9.7 Leerling gewichten OBSG Leiderdorp 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 Leerlinggewichten KJS     Leerlinggewichten de Hobbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlinggewichten PWA      Leerlinggewichten de Hasselbraam 
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10.1 Visie op Onderwijs 

 
Onderwijs is het primaire proces; het is de kerntaak van de scholen van de Stichting OBSG Leiderdorp. We verzorgen de 

vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en zijn in ieder 

geval verantwoordelijk voor dat: 

 

• ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke 

onderwijs krijgt; 

• de scholen adequate leerresultaten boeken; 

• de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als lid van de samenleving (burgerschap); 

• de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een ‘leven lang’ aan de 

orde zou moeten zijn; 

• de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze 

processen kunnen leveren (goed werkgeverschap). 

 

Activiteiten in 2015 

 

De beleidsvoornemens op het terrein van Onderwijs hebben een doorlopend karakter en zijn grotendeels in de vorige jaren 

uitgewerkt:  

 

• dekkend aanbod 

• heroriëntatie op taal en rekenen 

• onderwijs op maat 

 

Passend Onderwijs 

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht 

werd. De Stichting OBSG Leiderdorp gaat ervan uit dat elk kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor 

kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen extra zorg nodig hebben. 

De OBSG neemt deel aan het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Samen met alle 

basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden zorgt het samenwerkingsverband ervoor dat er voor 

elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.  

 

Onderwijs Leerpakket 

Modernisering van het Onderwijs Leer Pakket (OLP) is een doorlopende activiteit en heeft een extra stimulans gekregen vanuit 

de bekostiging vanuit de middelen van de Prestatie Box. Daarnaast is als belangrijk element te noemen de school als partner in 

de keten van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning.  

 

Investeringsplannen 

Ten behoeve van de investeringen is een meerjarig investeringsplan (MIP) opgesteld voor de jaren 2016-2024. In het MIP zijn 

de geplande investeringen op het gebied van OLP, ICT en Meubilair opgenomen. Deze plannen vormen mede de basis voor de 

liquiditeitsbegroting en vormen de basis voor de bepaling van de toekomstige afschrijvingslasten.  

10. Onderwijs 
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11.1 Visie op kwaliteit 
 

Het uitgangspunt van de wetgever is dat scholen en hun bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun 

‘producten’ en die kwaliteit ook waarmaken. Dit houdt in dat elke school een kwaliteitszorgsysteem moet hebben waarmee 

men de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie kan bepalen, bewaken, borgen en indien nodig verbeteren. 

 

11.2 INK-model 
 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een kwaliteitsmodel voor de Stichting OBSG Leiderdorp op bestuursniveau. Als totaal 

kwaliteitsmodel wordt het INK-model  gehanteerd, hierin wordt een aantal organisatiegebieden onderscheiden. In deze 

organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante 

maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De feedback loop (PDCA) geeft aan dat de organisatie 

leert van de uitkomsten en dat verbeteringen in gang worden gezet.  

 

11.3 WMK-PO 

 

Om de kwaliteitszorg in de scholen vorm te geven werken de locaties met het kwaliteitssysteem ‘Werken met Kwaliteit’.  

Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO) is een instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid, een 

instrument dat wordt ingezet voor de doelgerichte ontwikkeling van de school én de doelgerichte ontwikkeling van de 

medewerkers.  

Hieronder wordt verstaan de geleidelijke ontwikkeling en invoering van een systematiek van planning en control: schoolplan, 

begroting, jaarverslag, jaarrekening en onderwijsindicatoren. Daarmee worden de evaluatie-instrumenten een integraal 

onderdeel van het beleidsproces. 

Het WMK-PO is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie en sluit zo nauw aan bij de eisen die op wettelijk gebied aan 

de scholen worden gesteld. Het programma is een goed hulpmiddel bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de 

kwaliteit van de school. 

 

 

 

 

 

 

11. Kwaliteit 
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11.4 Schooladviezen VO per school in 2015 

 

 

 

11.5   CITO Uitslagen per school 
 

 

Activiteiten in 2015 

 

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de OBSG en heeft een permanent karakter.  

De onderwijsinspectie heeft in het verslagjaar de Prins Willem-Alexander School bezocht. De inspectie heeft hierbij het 

basisarrangement toegekend. De uitkomsten van deze audit worden gebruikt voor verandertrajecten in school.  

De opbrengsten van de diverse scholen liggen in de lijn der verwachting en voldoen aan de eisen die de inspectie stelt. 

Alle scholen hebben deelgenomen aan de CITO-eindtoets.  
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CITO Eindtoetsen Hasselbraam school
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12.1 Visie op Imago, Communicatie & PR 
 

Het Openbaar Onderwijs In Leiderdorp wil zich presenteren als een professionele organisatie waarin kwalitatief goed onderwijs 

wordt gegeven, dit tot tevredenheid van alle betrokkenen. 

Effectieve communicatie met de "klant" is daarbij noodzaak, waarbij onder de klant verstaan wordt huidige en potentiële 

onderwijsconsumenten en andere voor de school relevante doelgroepen. Een belangrijk instrument om de gewenste 

(markt)positie te bereiken is het public relations- en promotiebeleid. 

 

Klachten  

 

Er zijn in 2015 geen klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De klachten die er waren, zijn in gesprekken met 

betrokkenen opgelost.  

 

Activiteiten in 2015 

 

Ook in 2015 is veel aandacht besteed aan Communicatie en PR.  Sociale Media zoals Facebook en Twitter zijn geïntroduceerd in 

de communicatie met de diverse doelgroepen. 

 

In 2015 zijn tevredenheidsonderzoeken voor personeel en ouders uitgevoerd door een externe organisatie: ‘Scholen met 

Succes’. De uitkomsten zijn geëvalueerd binnen Bestuur, MT,  Personeel, GMR en MR.  

 

 

Uitkomsten Tevredenheidsonderzoeken 2015 

 

2015 Hobbit PWA Hasselbraam KJS 

     

Ouders 7,6 7,6 8,0 7,1 

Personeel 7,8 8,1 8,3 7,8 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Imago, Communicatie & PR 
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13.1 Visie op Bestuur & Management 
 

Het toezichthoudend bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp wordt gevormd door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zes 

leden. Bij de vervulling van deze taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en het belang van de samenleving. 

Uitgangspunten voor de bestuurlijke vormgeving van de OBSG Leiderdorp zijn de principes van ‘governance’ in het onderwijs: 

 

• deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen; 

• het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden; 

• een goede verdeling en deling van bevoegdheden (‘checks and balances’). 

Bestuur 

Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijs-bestuur. 

Het bestuur legt naar de direct belanghebbenden en de samenleving verantwoording af over de mate, waarin de vastgestelde 

missie en doelstellingen worden gehaald.   

 

Management 
Het management wordt gevormd door een managementteam bestaande uit de directeur-bestuurder en de locatieleiders. De 

directeur-bestuurder van OBSG Leiderdorp is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de zeven onderscheiden 

beleidsterreinen. De locatieleiders zijn belast met de coördinatie van de onderwijsactiviteiten op de locatie, de leerlingenzorg, 

de begeleiding van leerkrachten, beheer van het gebouw, aanschaf van materialen.  

 

13.2 Sturing en planning 
 

1. Het strategisch beleidsplan 

Het plan waarin op strategisch niveau de keuzes in ontwikkeling voor een periode van 4 jaar vastliggen. In dit plan 

staan minimaal de volgende uitgangspunten: 

a. Visie, missie en kernwaarden van de organisatie, gebaseerd op minimaal de wezenskenmerken of de identiteit 

van het openbaar onderwijs. Hierover moet aan de gemeenteraden verantwoording worden afgelegd. Het moet 

derhalve ‘gepland’ worden (identiteit); 

b. De onderwijskundige doelstellingen op stichtingsniveau als kader voor een verdere invulling op schoolniveau 

(onderwijskundig); 

c. De doelstellingen voor personeelsbeleid ten dienste van de onderwijskundige kwaliteit (onderwijskundig 

/werkgeverschap); 

d. De bedrijfsmatige doelstellingen voor financiën, formatie en huisvesting (bedrijfsmatig). 
 

2. De begroting, meerjarenbegroting 
a. De meerjarenbegroting onderbouwt het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. Deze begroting kan 

gebruikt worden in de verantwoording aan de gemeenteraden 

b. De jaarbegroting is een afgeleide daarvan en vormt het kader voor de schoolbegrotingen. Deze begroting is een 

verplicht document in de verantwoordingsslag naar de gemeenteraden. 
 

3. De schoolplannen per school 
Hierin zijn de strategische beleidskeuzes uit het strategisch beleidsplan, onderbouwd vanuit de meerjarenbegroting, 

uitgewerkt naar specifieke schooldoelstellingen in dezelfde opzet, genoemd onder 1 t/m 4 van het strategisch 

beleidsplan. Dit document is verplicht voor de verantwoording naar de inspectie en is onderdeel van de horizontale 

dialoog. 
 

4. De beleidsagenda / jaarplanning 
Het plan waarin de doelen uit het strategisch beleidsplan op stichtingsniveau op jaarbasis vertaald. 

 

5. De schoolgids 
Het document waarin de strategische beleidskeuzes uit het schoolplan en de tactische stichtingsdoelen uit de 

beleidsagenda zijn uitgewerkt naar tactisch en operationeel niveau.  

 

13. Bestuur & Management 
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13.3 Controle en Rapportage 
 

1. De risicoanalyse 
Een belangrijk instrument en document in de sterkte-zwakteanalyse op basis waarvan mede de strategische keuzes 

voor het strategisch beleidsplan bepaald worden. 

 

2. Het toezichtskader 

Een rapportage- afspraak/format waarmee de toezichthouder de realisatie van de tactische stichtingsdoelen uit de 

beleidsagenda toetst aan het strategisch beleidsplan. Een van de onderdelen van dit toezichtskader is de 

managementrapportage, waarmee de toezichthouder inzoomt op de specifieke schooldoelstellingen. 

 

3. De managementrapportage 

Een rapportage- afspraak/format waarmee de directeur-bestuurder de realisatie van het operationeel beleid toetst 

op stichtingsniveau en op schoolniveau. Alle vier onderscheiden domeinen (identiteit, onderwijskundig, bedrijfsmatig 

en werkgeverschap) zijn hierin vertegenwoordigd. Deze rapportage kan geheel of geconsolideerd onderdeel zijn van 

het toezichtskader. Het is aan de toezichthouder om te bepalen welke mate van consolidatie plaatsvindt. 

 

4. De schoolgids 
Het document waarin verantwoording wordt afgelegd aan de directeur-bestuurder over de gerealiseerde doelen 

vanuit het managementcontract en het schoolplan. Dit plan is ook onderdeel van de verantwoording naar de 

inspectie én, niet in de laatste plaats, onderdeel van de horizontale dialoog. Een goede schoolgids zorgt dus in één 

keer voor verschillende vormen van verantwoording. 

 

5. Het schoolplan 

De veranderingsparagraaf van het schoolplan geeft aan welke activiteiten er ondernomen worden, afgezet in de tijd. 

 

6. Het jaarverslag en de jaarrekening 

Dit document is onderdeel van de verantwoording naar DUO en speelt een rol in de verantwoordingsslag naar de 

gemeenteraden. 

 

 

Activiteiten in 2015 

 

Uitvoering activiteiten 

De activiteiten in 2015 zijn uitgevoerd aan de hand van de beschreven processen v.w.b. Sturing & Planning en Controle en 

Rapportage. Gestart is met het ontwikkelen van een nieuw Meerjaren Strategisch  Beleidsplan, dat richting moet geven voor de 

activiteiten in de komende jaren. 

 

Bestuursvorm 

In 2015 heeft de rol van het toezichthoudend bestuur en de formele scheiding van bestuur en toezicht opnieuw centraal 

gestaan.  

Door het vertrek van de directeur / bestuurder en de komst van een interim directeur / bestuurder zijn de activiteiten m.b.t. dit 

thema tijdelijk stilgelegd. In 2016 zullen deze activiteiten weer worden opgepakt in het kader van het verkennen van de 

samenwerking met andere onderwijsorganisaties. 

 

Samenwerking 

In het kader van de nog te realiseren renovatie van de scholen Regenboog (PCBO) en Hasselbraam (OBSG) wordt nauw 

samengewerkt met de PCBO en SKL.  

Daarnaast is er sprake van periodiek contact op het niveau van de directeur-bestuurder met Stichting PROO Leiden. Hoewel er 

voor de korte termijn geen andere aanwijzingen zijn om samen te werken vanuit noodzaak, richt OBSG Leiderdorp nog steeds 

nadrukkelijk haar blik naar buiten. De geringe omvang  in aantallen scholen en leerlingen, de financiële kwetsbaarheid vanwege 

de twee aanwezige Brinnummers en de relatief kleine staforganisatie maken dit noodzakelijk. 
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Het bestuur werkt met een goed ingerichte planning- en control cyclus, waarbij het management verantwoording aflegt door 

middel van periodieke managementrapportages. 

De directeur-bestuurder vertaalt het bestuurlijke beleidskader in concrete activiteiten: ontwikkelen, steunen, stimuleren, 

faciliteren en regisseren. 

 

14.1 Goed Onderwijs, Goed Bestuur 
 

Per 1 augustus 2010 is de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ geëffectueerd. Deze wet houdt in 

dat elk bestuur per 1 augustus 2011 scheiding aangebracht moet hebben tussen het bestuur en het interne toezicht van de 

organisatie. De nieuwe wet geeft aan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor goed bestuurde scholen en dat de 

toezichthouder toezicht moet houden op de wijze van besturen.   

 

14.2 Feitelijke scheiding door mandaat 
 

De OBSG heeft voor een bestuursmodel gekozen waarbij de directeur-bestuurder taken en bevoegdheden uitoefent namens 

het stichtingsbestuur van de OBSG en waarbij het stichtingsbestuur feitelijk het ‘intern toezicht’ uitoefent.  Het 

toezichthoudend bestuur van de Stichting mandateert de directeur-bestuurder om de bestuurdersfunctie uit te oefenen, e.e.a. 

is vastgelegd in een managementstatuut. De door de Stichting OBSG Leiderdorp gehanteerde ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-

Raad geeft vorm aan de wijze waarop het bestuur opereert. 

 

14.3 Intern toezicht  
 

De directeur-bestuurder maakt strategische keuzes ten aanzien van de bedrijfsvoering en het onderwijs en vergelijkt de 

resultaten hiermee. De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat hij niet alleen eindverantwoordelijk 

is ten aanzien van de bedrijfsvoering, maar tevens eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van onderwijs op de scholen. De 

directeur-bestuurder is dan ook gesprekspartner van de onderwijsinspectie. Daarnaast is de directeur-bestuurder 

verantwoordelijk voor de identiteit van de organisatie.  

 

De intern toezichthouder (toezichthoudend bestuur) controleert of de directeur-bestuurder zich aan de wetgeving en 

billijkheidseisen (good governance) houdt en is sparringpartner om te reflecteren over de beoogde strategische richting. De 

intern toezichthouder houdt integraal toezicht, dat wil zeggen: toezicht op de kwaliteit van onderwijs, de bedrijfsvoering, goed 

werkgeverschap en de identiteit.  

 

14.4 Extern toezicht  

 

De verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderwijs hebben vanuit wettelijke kaders de gemeente als extern 

toezichthouder. Deze vorm van extern toezicht vindt plaats vanuit het algemeen maatschappelijk belang en de rechtmatigheid 

van het openbaar onderwijs.  

 

De gemeenteraad heeft een wettelijke controletaak op:  

 

• De bedrijfsvoering  

• Naleving van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs  

 

Een van de wettelijke bepalingen bij alle verzelfstandigingvormen is de plicht om jaarlijks een verslag uit te brengen over de 

werkzaamheden, waarin in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs met 

aandacht voor de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid.  

 

 

 

 

14. Intern & Extern Toezicht 
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14.5 Beknopt verslag van de toezichthouder 
 

Het toezichthoudend bestuur is in 2015 negen keer bijeengekomen voor een reguliere bestuursvergadering. Om adequaat 

toezicht te kunnen houden is gebruik gemaakt van de door de directeur-bestuurder opgestelde managementrapportages per 

kwartaal. Deze managementrapportages zijn gelinkt aan de benoemde thema’s uit het strategisch beleidsplan: onderwijs, 

kwaliteit, imago en communicatie, bestuur en management, personeel, financiën en huisvesting.  

Het belangrijkste thema van 2015 voor de OBSG als geheel en daarom ook voor het toezichthoudend bestuur betrof echter het 

functioneren van de directeur bestuurder en uiteindelijk het afscheid nemen van de directeur bestuurder. Verder is een 

cruciaal besluit geweest om de huidige interim directeur /  bestuurder aan te stellen. Een aantal belangrijke thema’s die met 

prioriteit zijn opgepakt na het aantreden van de interim directeur /  bestuurder in juni 2015 zijn de formatie per school en voor 

de OBSG als geheel, alsmede de meerjarenbegroting 2016-2019. Daarnaast passeerden ook een aantal specifieke thema’s de 

revue, waaronder de relatie met de gemeente, de dienstverlening van het administratiekantoor, de samenwerking tussen de 

(interim) directeur bestuurder en de locatieleiders in het MT, de het in gebruik nemen van De Hoftuyn en de verhuizing van de 

PWA, het op te stellen strategisch beleidsplan 2015 – 2018 alsmede de meerjarenbegroting 2016 – 2019. De vergaderingen 

verliepen in goede harmonie, waarbij de directeur-bestuurder op een kritisch constructieve manier werd bevraagd en waarbij 

besluiten werden genomen en beleidskeuzes verder werden uitgewerkt. 

 

Het in 2014 gestarte traject van het doorgroeien van een toezichthoudend bestuur naar een Raad van Toezicht is tijdelijk 

stilgelegd. Vanwege het afscheid nemen van de directeur bestuurder lagen er andere prioriteiten. Nog steeds geldt dat het 

huidige toezichthoudend bestuur er is om toezicht te houden. Daarbij past een rol van sparren en kritisch bevragen, maar 

vooral ook toezicht houden op basis van de beschikbare en te verkrijgen informatie. In 2016 zal het toezichthoudend bestuur 

worden vervangen door een Raad van Toezicht.  

 

 

Overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

 

• Begroting 2015 • Leerling prognose 

• Meerjaren begroting 2016 - 2019 • Jaarverslag en jaarrekening 2014 

• Invulling functie directeur bestuurder • Jaarplanning Bestuur 

• Functioneren van de directeur bestuurder • Taakverdeling bestuur 

• Aanstellen interim directeur bestuurder • Taken interim directeur bestuurder 

• Diverse offertes en contracten leveranciers • Taken locatieleiders 

• Inspectiebezoeken + rapportages • Onderhoud gebouwen; meerjarig/jaarlijks 

• Meerjaren Beleidsplan  • Investeringen in ICT en leermiddelen 

• Opbrengsten o.a. CITO Eindtoetsen • Financiële rapportages Groenendijk 

• Overleg Gemeenteraad Leiderdorp • Managementrapportage  

• Overleg Managementteam • SWOT analyse 

• Formatie per school en voor OBSG als geheel • TSO, NSO 

• Passend Onderwijs • Vakantierooster 

• Communicatie & PR • Positie OBSG t.o.v. andere scholen 

• Code Goed Bestuur • Samenwerking primair onderwijs 

• Beëindiging contract directeur bestuurder • Renovatie Regenboog-Hasselbraam 

• Vertrek locatieleider De Hobbit • Aanstelling nieuwe locatieleider De Hobbit 

• Werving nieuwe directeur bestuurder • Herstel vertrouwen stakeholders 
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15.1 Visie op personeel 
 

Het is van groot belang om voor de taak waarvoor we staan over voldoende, gemotiveerde, competente en gezonde 

leerkrachten te beschikken. Belangrijk ondersteunend instrument is een goed uitgewerkt integraal personeelsbeleid (IPB). Dit 

betekent het regelmatig afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en 

organisatorische doelen van de school. 

Competentie ontwikkeling van leerkrachten staat hierbij voorop. Naast de basiscompetenties kan er sprake zijn van specifieke 

competenties in verband met specifieke schoolconcepten. Door middel van een voor de gehele OBSG Leiderdorp vastgestelde 

gesprekscyclus wordt vormgegeven aan de ontwikkeling van competentie ontwikkeling.  

 

Het doel van competentie ontwikkeling is de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. De Stichting 

OBSG Leiderdorp streeft naar kundige collega’s die erop uit zijn hun onderwijskundige competenties te onderhouden en waar 

mogelijk te verbeteren.  

 

De verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en het welbevinden ligt bij de organisatie en de individuele medewerkers 

zelf. Persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal, waarbij de individuele medewerker zelf een verantwoordelijkheid heeft 

om na te denken over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 

 

Beleid ten aanzien van beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag 

Er zijn geen uitkeringen verstrekt inzake vergoedingen na ontslag, dit was niet aan de orde. De visie van OBSG is dat dergelijke 

uitgaven tot het absolute minimum moeten worden beperkt. 

 

 

Activiteiten in 2015 

 

Naast de doorlopende activiteiten op het gebied van het integraal personeelsbeleid heeft in 2015 de vacature vervulling van de 

directeur / bestuurder en de vacature van locatieleider van de Hobbit de nodige aandacht geëist. 

Medio 2015 is afscheid genomen van de directeur / bestuurder en is een interim-directeur bestuurder aangesteld. Een aantal 

belangrijke thema’s zijn met prioriteit opgepakt. Zie ook 14.5 Verslag Toezichthouder.  

De vacature van locatieleider voor de Hobbit is door een interim locatieleider opgevuld. Samen met team en MR wordt gewerkt 

aan een definitieve invulling van de vacature. 

Het in overeenstemming brengen van de balans ‘leerlingaantal en in dienst zijnde personeel’ heeft ertoe geleid dat tijdelijke 

contracten niet zonder meer zijn omgezet in vaste contracten, dit binnen de afspraken van de cao. 

 

 

 

15. Personeel 
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16.1 Functiebouwwerk OBSG Leiderdorp   (Peildatum 01-1-2015) 

 

De volgende functies worden binnen de Stichting OBSG Leiderdorp onderscheiden: 

  

Functie Schaal Taakkarakteristiek 

Directeur / Bestuurder DD Directie 

Locatieleider AB Directie 

Leraar LA OP 

Leraar LB OP 

Onderwijsassistent 4 OOP 

Adm. medewerker 6 OOP 

Conciërge 3 OOP 

 

 

Directie (DIR)   

Directeur / bestuurder DD 1,00 

Locatieleiders AB 3,86 

Onderwijzend Personeel (OP)   

Leerkrachten Schaal LA 34,55 

Leerkrachten Schaal LB 9,71 

Onderwijs ondersteunend Personeel (OOP)   

Conciërge Hobbit Schaal 3      0,80 

Conciërge PWA Schaal 3 0,50 

Conciërge Hasselbraam Schaal 3 0,58 

Conciërge KJS DZB 

detachering 
(0,40) 

Onderwijsassistent Schaal 4 0,50 

Adm. Medewerkster OBSG Schaal 6 0,60 

Totaal  52,1 

 

 

16.2 Kengetallen personeel  (Bron: Raet Youforce 01-10-2015) 
 

Personeel OBSG 2012 2013 2014 2015 

     

Aantal werknemers     

Aantal mannen 13 12 12 12  

Aantal vrouwen 57 64 67  62 

Totaal 70 76 79  74 

     

Trend werknemers in fte’s     

Fte aantal mannen 10,8 10,7 10,2 10  

Fte aantal vrouwen 42,1 42,5 47,1 43,8 

Formatie in fte’s 52,9 53,2 57,3 53,4 

Fte mannen Voltijd 8,0 7,2 6,0 6,0  

Fte vrouwen Voltijd 12,0 12,0 11,0  11,0 

  

16. Sociale Paragraaf 
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16.3 Kengetallen personeel - leeftijden  (Bron: Raet Youforce 01-10-2015) 

Personeel OBSG 2012 2013 2014 2015 

Leeftijdsverdeling 

� 20 jaar 0 0 0 0 

20-29 jaar 12 16 20 12 

30-39 jaar 19 20 17 14 

40-49 jaar 11 13 13 19 

50-59 jaar 22 23 22 19 

60-64 jaar 6 4 7 8 

� 65 jaar 0 0 0 2 

Totaal 70 76 79 74 

16.4 Personeelsverloop  (Bron: Raet Youforce 01-10-2015) 

OBSG 2012 2013 2014 2015 

Instroom 6 6 10 5 

Uitstroom 5 6 9 6 

Mobiliteit  0 0 0 1 

16.5 Ziekteverzuim  (Bron: ARBO Unie 2015) 

OBSG  2012 2013 2014 2015 

Totaal 4,42 % 1,84 % 4,72 %  9,70 % * 

* Kort verzuim 0,76 %; middel verzuim 0,70 %; lang verzuim 8,24 %; totaal verzuim 9,70 %. 

16.6 Functiemix  (Bron: Raet Youforce 01-10-2015) 

De invoering van de functiemix biedt de mogelijkheid om het loopbaanperspectief van de leraren in het PO te verbeteren, 

waardoor leraren uitgedaagd worden zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen. In de afgelopen jaren is er weinig 

verschuiving in de verdeling tussen LA en LB schalen opgetreden. Per augustus 2015 bleef de verdeling binnen de OBSG ruim 

onder het gewenste streefniveau.  

Streefpercentages  2012 2013 2014 2015 

% % % % 

LA 74 66 54 54 

LB 26 34 46 46 

2014 2015 

aantal wtf % aantal wtf % 

LA 46 33,79 75 48   35,05 78 

LB 14 11,21 25 12 9,71 22 
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16.7 Gemiddeld gewogen leeftijd  (Bron: Ministerie OC&W) 
 

Op basis van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand per school wordt een gemiddeld gewogen leeftijd (GGL) bepaald. 

De GGL is van invloed op de hoogte van de lumpsumbekostiging en heeft tot doel het personele budget te corrigeren voor de 

hogere loonkosten van ouder personeel. De gemiddelde leeftijd is in 2014 nagenoeg gelijk gebleven. 

 

 

 

Locatie 2012 2013 2014 2015 

     

11HV (KJS) 39,36 40,67 41,04 42,33 

12MR (Hobbit) 38,91 39,89 39,22 37,81 

Gemiddeld OBSG 39,15 40,28 40,13 40,07 

 

 

 

Activiteiten in 2015 

 

In het verslagjaar zijn enkele personeelsleden met pensioen gegaan en zijn personeelsleden benoemd op de ontstane vacatures 

(zie 16.4). Deze benoemingen vonden plaats op tijdelijke basis, om indien nodig in 2016 de eerdergenoemde doelstelling van de 

balans tussen het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen te kunnen realiseren. 

In de verdeling mannen / vrouwen is vrijwel geen wijziging opgetreden, dit conform het landelijke beeld. 

Het ziekteverzuim is aanzienlijk hoger dan in 2014. Deze stijging is veroorzaakt door het langdurig ziekteverlof van enkele 

personeelsleden. Het is de verwachting dat in 2016 het ziektepercentage terugzakt naar het percentage van voorgaande jaren. 

De streefgetallen v.w.b. de functiemix zijn niet gehaald, ondanks stimulering tot deelname aan Post HBO scholingsactiviteiten. 

Conform het omschreven beleid zijn hierdoor geen personeelsleden benoemd in de LB schaal.  

De gemiddelde leeftijd van het personeel (GGL), door het ministerie gebruikt bij het vaststellen van de bekostiging, is licht 

gedaald: van 40,13 in 2014 naar 40,07 in 2015. 



  Jaarverslag 2015 

 

  

 Jaarverslag 2015                                            pagina  28                                   Stichting OBSG Leiderdorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 Visie op financiën 
 

De Stichting OBSG Leiderdorp voert een verantwoord en gezond financieel beleid gebaseerd op een meerjaren planning. De ter 

beschikking staande middelen worden zo optimaal mogelijk ingezet om de gewenste hoge kwaliteit te realiseren. 

Het streven is inzet op vooraf vastgestelde en begrote doelen, dit door meerjarenplanning en een duidelijke allocatie van de 

financiële middelen: van beheer naar beleid. 

 

17.2 Kengetallen Financiële positie 

Vermogensbeheer 

 

Kengetal Berekening Ondergrens Bovengrens 2012 2013 2014 2015 

        

Solvabiliteit 

(Eigen vermogen excl. 

Voorzieningen) / 

Balanstotaal 

20  geen 57,70 55,08 48,5 

 

44,4 

Kapitalisatiefactor 

(Balanstotaal -/- 

Boekwaarde 

gebouwen en 

terreinen) / Totale 

Baten 

geen 35-60 36,6 35,92 37,3 

 

 

35,2 

Weerstands 

vermogen 

(Eigen vermogen – 

Materiële activa) / 

Rijksbijdragen * 100% 

10 15 7,05 7,51 4,9 

 

3,4 

 

Budgetbeheer 

 

Kengetal Berekening Ondergrens Bovengrens 2012 2013 2014 2015 

        

Liquiditeit 

Current Ratio: 

vlottende activa / 

vlottende passiva 

0,5 1,5 2,64 2,45 1,87 

 

1,78 

Rentabiliteit 
Exploitatieresultaat / 

Totale baten 
0 5 -1,48 0,11 -1,2 

 

-2,02 

 

Lasten 

 

Lasten Berekening Ondergrens Bovengrens 2012 2013 2014 2015 

        

Personeelslasten 
Personeelslasten / 

Totale lasten 
- - 83 % 82,04% 81,1% 81,6% 

Materiële lasten 
Materiële lasten / 

Totale lasten 
- - 17 % 17,96% 18,9% 18,4% 

 

17. Financiën 
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17.3 Exploitatieresultaat 2015 
 

In de Jaarrekening worden de financiën over 2015 verantwoord. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van 

€ (83.740).  Begroot was een positief saldo van € 37.362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 Treasury verslag 
 

In 2015 hebben er, conform het beleid van OBSG geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in 

het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 
 

17.5 Prestatiebox 
 

In 2012 heeft de overheid de prestatiebox ingevoerd voor het basisonderwijs. Het budget is bedoeld voor talentontwikkeling 

door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande 

ontwikkellijnen. Deze ambities staan in het Nationaal Onderwijsakkoord. 

 

In 2015 zijn de gelden van de prestatiebox (€ 70.000) onder meer ingezet voor een extra impuls ICT leermiddelen (€ 25.000) in 

het kader van uitdagend onderwijs, professionalisering leerkrachten (€ 25.000), professionalisering schoolleiding (€ 15.000), 

kwaliteitstrajecten (coaching sfeerverbetering € 2.500 en trajecten m.b.v. externe ondersteuning door Onderwijs Adviesdienst 

€ 2.500). 

 

 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Begroting 2015 

    

Baten    

(Rijks)bijdragen OC&W 3.764.191 4.048.059   3.865.443 

Overige overheidsbijdrage 55.279  32.986 37.500 

Overige baten 192.821  54.274  65.000 

                Totaal baten 4.012.291  4.135.320 3.967.943 

    

Lasten    

Personele lasten 3.309.326 3.445.280 3.208.331 

Afschrijvingen 98.531 81.993 100.000 

Huisvestingslasten 268.131 278.525 277.550 

Overige lasten 399.894 417.777 350.700 

               Totaal lasten 4.068.889 4.223.574 3.936.581 

    

Saldo baten en lasten -56.598 -88.254 31.362 

    

Financiële baten en lasten 7.610 4.514 6.000 

    

Exploitatieresultaat -48.988 -83.740 37.762 
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Activiteiten in 2015 

 

We zijn positief over het afgelopen jaar waar het gaat om de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs, we zijn er echter niet in 

geslaagd 2015 af te sluiten met een positief financieel resultaat. De financiën van OBSG Leiderdorp blijven derhalve een 

belangrijk punt van aandacht. 

Vooruit kijken is van belang en we zien dat een dubbele groep 8 uitstroomt op de KJS. Dit vindt nog eenmaal plaats in 2016. Dat 

betekent dat het aantal leerlingen vanaf 2015 afneemt. (Zie ook Hoofdstuk 18 Continuïteitsparagraaf). 

Deze veranderingen zijn in de prognoses opgenomen. Indien en voor zover de daling in het leerlingenaantal zich voordoet zoals 

is geprognosticeerd, dan wordt de formatie van het personeel hierop aangepast. De daling van het aantal leerkrachten in fte zal 

zoveel mogelijk worden gerealiseerd door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten. 

De formatie in lijn brengen met de leerlingenaantallen en efficiënte onderwijsbedrijfsvoering zijn, voor het verslagjaar en 

verder, de belangrijkste aandachtspunten.  Doelstelling is een positieve begroting en een positief eindresultaat. Dit is een 

essentiële randvoorwaarde om het weerstandsvermogen op peil te houden. Hierbij van belang te werken met een 

taakstellende meerjarenbegroting. Vervolgens wordt de realisatie van de jaarbegroting gevolgd aan de hand van 

kwartaalrapportages, waarna bijsturing plaats vindt. 
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17.6 Realisatie 2015 en Begroting 2015 
 

Analyse 
Realisatie 

2015 

 Begroting 

2015 

 
Verschillen 

 
Opm 

Baten        

(Rijks)bijdragen OC&W regulier 4.048.059    3.865.443  182.616  + B1 

Overige overheidsbijdragen 32.986    37.500  4.514  - B2 

Overige baten 54.274    65.000  10.726  - B3 

        
             Totaal baten 4.135.320  3.967.943    167.377  +   

        
Lasten        

Personele lasten 3.445.280  3.208.331  236.949  -  

Opvallendste afwijkingen        

• Salariskosten Directie 308.317  351.585  43.268 + L1 

• Salariskosten OP 2.602.769  2.491.063  111.706 - L2 

• Salariskosten OOP 125.369  110.308  15.061 - L3 

• Salariskosten Vervanging gerelateerd 56.051  0  56.051   - L4 

• Salariskosten Rugzak activiteiten 29.871  18.241  11.630 - L5 

• Salariskosten Ouderschapsverlof 25.709  11.053  14.656 - L6 

• Salariskosten Seniorenregeling 81.248  73.081  8.167 - L7 

• Personele kosten Contractbasis 116.500  95.000  21.500 - L8 

• Advies en Ondersteuning bestuur 8.669  0  8.669 - L9 

• Werving & Selectie 33.422  1.000  32.442 - L10 

• Werkkostenregeling 7.175  0  7.175 - L11 

        
Afschrijvingen 81.993    100.000    18.007    + L12 

        
Huisvestingslasten 278.525  277.550  -975 - L13 

        
Overige instellingslasten 417.777  350.700  67.077 -  

Opvallendste afwijkingen        

• Administratie  en Beheer 90.340    75.050  15.290 - L14 

• Inventaris en Apparatuur 1.116  2.000  884 + L15 

• Representatie 1.374  3.900  2.526 + L16 

• Contributies 8.500 20.000  11.500 + L17 

• Porti & Drukwerk 6.712  5.000  1.712 - L18 

• PR 3.845  5.500  1.655 + L19 

• Culturele Vorming 8.254  7.000  1.254 - L20 

• Onderzoek & Begeleiding 27.498    20.000  7.498 - L21 

• Stimulering Bewegingsonderwijs 13.275    0  13.275 - L22 

• TSO bijdragen 92.968   65.000   27.968 + L23 

• Overige uitgaven 1.740  10.000  8.260 + L24 

• Leermiddelen 150.097  125.000  25.097 - L25 

        
Financiële baten en lasten 4.514  6.000    1.486  + L26 

        

Resultaat -83.740  37.362   120.832   
 

 

 
    +         Positief afwijkend t.o.v. de begroting 2015 

- Negatief afwijkend t.o.v. de begroting 2015 
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17.7 Toelichting analyse Realisatie 2015 en Begroting 2015 

 

Analyse 2015 Opm  Verschil Toelichting 

Baten     

(Rijks)bijdragen OC&W regulier B1 + 182.616 

Hogere Vergoeding Rijk Personeel (€ 53.000) 

Hogere Vergoeding Rijk Mat Instandhouding (€ 33.000) 

Hogere vergoeding Rijk PAB (€ 7.000) 

Hogere niet geoormerkte subsidies (€ 7.000)  

Hogere doorbetaling zorgmiddelen vanuit SWV (€ 83.000) 

 
Overige overheidsbijdragen B2 - 4.514 Lagere vergoeding declarabele kosten gemeente Leiderdorp 

Overige baten B3 - 10.726 Egalisatie correctie vordering TSO 2014 

     
Lasten     

Personele lasten  - 236.949  

Opvallendste afwijkingen     

• Salariskosten Directie L1 + 43.268 
Lagere lasten door niet vervulde vacature directeur / bestuurder en 

vacature locatieleider (€ 43.000) 

• Salariskosten OP L2 - 111.706 Hogere lasten i.v.m. groter aantal fte (€ 112.000),  

• Salariskosten OOP L3 - 15.061 Hogere lasten OOP in eigen dienst (€ 15.000) 

• Salariskosten Vervanging 

gerelateerd 
L4 - 56.051 

Vervanging Eigen Rekening (€ 10.000),  

Rechtspositie (€ 9.000),  

Zwangerschapsverlof (€ 34.000)  

• Salariskosten Rugzak activiteiten L5 - 11.630 Begeleiding Zorgleerlingen € 11.600) 

• Salariskosten Ouderschapsverlof L6 - 14.656 
Relatief meer ouderschapsverlof in vergelijking tot vorige jaren  

(€ 14.000) 

• Salariskosten Seniorenregeling L7 - 8.167 Groter gebruik regeling dan verwacht (€ 8.000) 

• Personele kosten Contractbasis L8 - 21.500 Hogere kosten interim-management (€ 21.500) 

• Advies en Ondersteuning 

bestuur 

L9 - 8.669 Kosten advisering bestuur (€ 8.600) 

• Werving & Selectie L10 - 32.442 Kosten i.v.m. werving personeel vacatures (€ 32.500) 

• Werkkostenregeling L11 - 7.000 Kosten hoger dan begroot (€ 7.000) 

     
Afschrijvingen L12 + 18.007 Lagere ICT afschrijvingslasten dan begroot (€ 18.000) 

     
Huisvestingslasten L13 - -975 Nagenoeg gelijk met begroting (€ 0) 

     
Overige instellingslasten  - 67.077  

Opvallendste afwijkingen     

• Administratie  en Beheer L14 - 15.290 
Hogere kosten adm. kantoor (€7.000), accountant (€ 3.000) en overige 

adm. kosten (€ 5.000) 

• Inventaris en apparatuur L15 + 900 Lagere lasten dan begroot (€ 900) 

• Representatie L16 + 2.526 Lagere lasten dan begroot (€ 2.500) 

• Contributies L17 + 11.500 Lagere lasten contributies dan begroot (11.500) 

• Porti & Drukwerk L18 - 1.700 Hogere lasten dan begroot (€ 1.700) 

• PR L19 + 1.655 Lagere lasten dan begroot (€ 1.600) 

• Culturele Vorming L20 - 1.250 Hogere kosten Kunstgebouw & activiteiten(€ 1.250) 

• Onderzoek & Begeleiding L21 - 7.498 Hogere lasten kosten schoolbegeleiding, CITO, onderzoek (€ 7.500) 

• Stimulering Bewegingsonderwijs L22 - 13.275 
Betreft een niet begrote post. Hiervoor staat vergoeding van de 

gemeente tegenover.  

• TSO bijdragen L23 - 27.968 Betreft meerkosten schoonmaak en overige kosten. 

• Overig L24 + 8.260 Lagere overige lasten dan begroot (€ 8.000) 

• Leermiddelen L25 - 25.097 
Hogere lasten OLP (€ 4.000), ICT (€ 10.000  kopieerkosten 

(€ 11.000) 

     

Financiële baten en lasten L26 - 1.486 Lagere rentebaten dan begroot (€ 1.200) en hogere kosten (€ 250) 

     

Totaal  ~   120.832  

 
  +         Positief afwijkend t.o.v. de begroting 2015 

- Negatief afwijkend t.o.v. de begroting 2015 
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17.8 Toelichting balansposten 
 

 
 

 

De balans per 31 december 2015 laat een verschil zien in vergelijking met de balans van 31 december 2014. 

 

• De materiele vaste activa 2015 is ten opzichte van 2014 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

afschrijvingskosten (€ 82.000) hoger zijn dan de investeringen (€ 42.000).  

• De vorderingen zijn t.o.v. 2014 met ruim 100.000 gedaald. Met name de post overige vorderingen is afgenomen i.v.m. 

een afboeking van een TSO-vordering, een daling in de vordering op vervangingskosten bij het Vervangingsfonds en 

een lagere vordering op de gemeente Leiderdorp per 31-12-2015. Daarnaast is de vordering inzake bekostiging OCW 

afgenomen.  

• De liquide middelen betreffen de banktegoeden van de Stichting, welke zijn toegenomen door de positieve 

kasstroom.  

• In de begroting 2015 werd uitgegaan van een positief resultaat van afgerond € 38.000 waar uiteindelijk een resultaat 

van afgerond € 84.000 negatief is gerealiseerd over 2015. De negatieve afwijking is toegelicht onder hoofdstuk 17.7. 

• De voorzieningen 2015 zijn t.o.v. 2014 licht toegenomen. De onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening zijn lager 

dan de dotatie. Daarnaast is de voorziening duurzame inzetbaarheid voor het eerst in boekjaar 2015 opgenomen. 

Voor de voorziening jubilea mag volstaan worden met € 600,- per FTE waardoor na aftrek van uitkeringen een vrijval 

heeft plaatsgevonden.  

• De kortlopende schulden zijn vrijwel gelijk aan voorgaand verslagjaar. Op de onderliggende posten zijn 

verschuivingen te zien.  
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In de continuïteitsparagraaf laten we zien wat het effect is van het uitgevoerde en voorgenomen beleid op de langere termijn. 

Hierbij bieden we inzicht in de verwachte exploitatieresultaten in de komende jaren en in de ontwikkeling van de 

vermogenspositie. De cijfers zijn afkomstig uit de Meerjarenbegroting 2016-2019. 

 

18.1 Planning en Control cyclus 

 

De stichting kent een planning en control cyclus. Hierin worden de tijdstippen van vervaardigen van de jaarrekening, de 

begroting en management rapportages (maraps) aangegeven. Deze rapportages omvatten de formatie, exploitatieoverzicht, 

budgetuitputting, de balans en de liquiditeitsprognose. Bij elke marap wordt er tevens een latest estimate per het einde van 

het jaar opgesteld. Deze overzichten zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. 

Om ‘in control’ te zijn en te blijven zijn in het voorjaar van 2016 de volgende planning & control documenten ontwikkeld: 

• Meerjaren Begroting 2016-2019 (MJB) 

• Meerjaren Investerings Plan 2016-2024 (MIP) 

• Meerjaren Onderhouds Planning 2016-2020 (MOP) 

• Meerjaren Formatieplan 2016-2019 (MFP) 

• Schoolpannen voor de locaties inclusief investeringsoverzichten 

 

18.2 Risicobeheersing en belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 
Het interne risicobeheersingssysteem is met name gebaseerd op de inrichting van de organisatie en de daarbij passende 

toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij wordt periodiek verantwoording afgelegd over de 

voortgang ten opzichte van gestelde doelen in managementrapportages, waarna vervolgens op het juiste niveau keuzes 

worden gemaakt om bij te sturen. Eerder in dit jaarverslag is een toelichting gegeven over de inrichting van de organisatie, de 

opzet en inrichting van het bestuur en management en de rol van het toezichthoudende orgaan.  
 

18.3 Risicoparagraaf 
 

De belangrijkste (strategische) risico’s en onzekerheden voor de toekomst van de OBSG zijn: 

 

1. De ontwikkeling van de leerlingaantallen in relatie tot de formatieve verplichtingen 

2. De ontwikkeling van de werkelijke baten en lasten in relatie tot de begroting en de prognoses 

3. De ontwikkeling van de kosten van de formatie 

 

Ad 1. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingaantallen is hiervoor reeds toegelicht welke ontwikkeling mag worden verwacht 

en welke maatregelen in dit kader in de toekomst aan de orde zijn. Voor fricties die ontstaan door het terugbrengen van de 

formatie is € 80.000 in de begroting 2016 opgenomen. In de jaren daarop moet e.e.a. budgettair neutraal plaatsvinden. 

 

Ad 2. 

Op jaarbasis wordt een begroting opgesteld waarna op maandbasis de ontwikkeling van de werkelijke baten en lasten worden 

vergeleken met de begroting. Bespreking van de ontwikkelingen en noodzakelijke bijsturingsacties worden besproken en 

vastgesteld in het bestuur. Naar aanleiding van de werkelijke baten en lasten wordt een forecast voor de uitkomsten van de 

baten en lasten van het kalenderjaar opgesteld die dient als houvast om het effect van bijsturing in relatie tot de gestelde 

doelen goed te kunnen volgen.  

 

Ad 3. 

De ontwikkeling van de kosten van de formatie worden vooraf begroot en de inzet van de formatie wordt in een formatieplan 

voorafgaand aan het nieuwe schooljaar door het bestuur vastgesteld. Op maandbasis wordt de ontwikkeling van de werkelijke 

inzet van personeel ten opzichte van het formatieplan en de ontwikkeling van personeelslasten in relatie tot de 

overheidsbijdrage en de begroting gemonitord op basis van de interne rapportages en wordt bijgestuurd indien noodzakelijk.  

 

18. Continuïteitsparagraaf 
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18.4 Prognose Personele bezetting per 1 augustus 2016 
 

Directie (DIR)   

Directeur / bestuurder (Vacature) DD 0,8 

Locatieleiders (incl. 1 Vacature) AB 3,6 

Onderwijzend Personeel (OP)   

Leerkrachten Schaal LA 33,18 

Leerkrachten Schaal LB 6,51 

ICT Medewerker Schaal LB 1,00 

Onderwijs ondersteunend Personeel (OOP)   

Conciërge Hobbit Schaal 3      0,66 

Conciërge PWA Schaal 3 0,50 

Conciërge Hasselbraam Schaal 3 0,58 

Conciërge KJS detachering (0,40) 

Conciërge KJS Schaal 3 0,14 

Adm. Medewerkster OBSG Schaal 6 0,80 

Totaal  47,8 

 

18.5 Matrix formatie berekening per locatie 1 augustus 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6 Prognose Personele bezetting in fte 2016-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7 Prognose Leerlingaantallen 2016-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prognose gebaseerd op inschrijvingen, gemeentelijke prognose, gegevens adm. kantoor. 

  In de meerjaren begroting 16-19 is e.e.a. behoudender geprognosticeerd op basis van de  

  verwachtingen in januari 2016.  

Matrix Formatie berekening  Per locatie Cursus 2016-2017 

Basisformatie   

Schoolleiding 0,8 fte  

Aantal groepen   n / 25 * 1 fte  

Intern Begeleider 0,43 fte  

Vakleerkracht gymnastiek 0,18 fte  

Additionele formatie   

Zorgmiddelen SWV in € 
op basis toekenning 

SWV 
€ 100.000 

Zorgmiddelen cluster 1 & 2 in € op basis beschikkingen € 25.000 

Sportstimulering & Overige subsidies in € op basis beschikkingen € 20.000 

   

Personele bezetting OBSG  in fte 15-16 16-17 17-18 18-19 

     

Management (DIR) 4,86 4,4 4,4 4,4 

Onderwijzend Personeel (OP) 44,76 40,7 40,7 40,5 

Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Totalen 52,1 * 47,8 47,8 47,6 

 *inclusief vervangingen     

     

Leerling aantallen * 15-16 16-17 17-18 18-19 

     

Hobbit 220 219 217 210 

PWA 192 200 204 208 

Hasselbraam 197 188 186 186 

KJS 243 225 225 225 

Totalen 852 832 832 829 
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18.8 Prognose van Baten, Lasten & Balans 2016 - 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENGETALLEN  

2015 2016 2017 2018 2019

 aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 852 820 815 810 810

personeel in fte op 1 augustus 51 48 47 47 47

SAMENVATTING

Baten Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Rijksbijdragen 3.865.443€     4.048.059€     3.902.384€     3.747.500€     3.805.000€     3.900.000€     

Overige Overheidsbijdragen en subsidies 37.500€          32.986€          49.695€          35.000€          10.000€          10.000€          

Overige Baten 65.000€          54.274€          87.250€          86.000€          85.000€          85.000€          

Totaal    Baten 3.967.943€                     4.135.320€                     4.039.329€                    3.868.500€                    3.900.000€                    3.995.000€                    

Lasten

Personele Lasten 3.208.331€     3.445.280€     3.343.568€     3.095.000€     3.125.000€     3.220.000€     

Afschrijvingen 100.000€        81.993€          89.000€          94.000€          94.000€          94.000€          

Huisvestingslasten 277.550€        278.525€        247.100€        250.500€        250.000€        250.000€        

Overige Instellingslasten 350.700€        417.777€        431.423€        425.500€        423.000€        423.000€        

Totaal    Lasten 3.936.581€                     4.223.574€                     4.111.091€                    3.865.000€                    3.892.000€                    3.987.000€                    

Resultaat 31.362€                                     (88.254)€                                 (71.762)€                                3.500€                                             8.000€                                            8.000€                                            

Financiële    Baten    en    Lasten

Financiële Baten

Rente baten 7.500€            6.362€            4.000€            4.000€            3.500€            3.000€            

SubTotaal 7.500€                                                 6.362€                                                 4.000€                                                4.000€                                                 3.500€                                                3.000€                                                

Financiële Lasten       

Overige financiële lasten 1.500€            1.848€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            

SubTotaal 1.500€                                                 1.848€                                                 1.500€                                                1.500€                                                 1.500€                                                1.500€                                                

Totaal    Financiële    Baten    en    Lasten 6.000€                                                4.514€                                                2.500€                                                2.500€                                                2.000€                                                1.500€                                                

Netto    Resultaat 37.362€                                     (83.740)€                                 (69.262)€                                6.000€                                             10.000€                                    9.500€                                            

BALANSPOSITIE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vaste    Activa

Gebouwen en Terreinen 127.734€  123.632€  125.000€  125.000€  125.000€  125.000€  

Inventaris en Apparatuur 332.040€  269.304€  265.000€  265.000€  265.000€  265.000€  

Leermiddelen 147.579€  174.603€  125.000€  125.000€  125.000€  125.000€  

Subtotaal 607.353€     567.539€     515.000€     515.000€     515.000€     515.000€     

Vlottende    Activa

Vorderingen 370.594€  264.062€  313.000€  313.000€  313.000€  313.000€  

Effecten -€  -€  -€  -€  -€  -€  

Lquide Middelen 646.760€  751.610€  560.000€  566.000€  576.000€  585.500€  

Subtotaal 1.017.354€                                                                        1.015.672€                                                                        873.000€     879.000€     889.000€     898.500€     

Totaal    Activa 1.624.707€                                                                    1.583.212€                                                                        1.388.000€                                                                        1.394.000€                                                                        1.404.000€                                                                        1.413.500€                                                                        

Passiva

Eigen vermogen 787.334€  703.594€  588.322€  594.000€  604.000€  613.500€  

Voorzieningen 292.886€  310.263€  295.000€  295.000€  295.000€  295.000€  

Kortlopende Schulden 544.487€  569.355€  504.678€  505.000€  505.000€  505.000€  

Totaal    Passsiva 1.624.707€                                                                    1.583.212€                                                                        1.388.000€                                                                        1.394.000€                                                                        1.404.000€                                                                        1.413.500€                                                                        
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18.9 Ontwikkeling prognose Baten en Lasten & Balans 

 

Het belangrijkste uitgangspunt van OBSG is dat elk jaar een positief resultaat wordt behaald, zodat de reserves kunnen worden 

versterkt. Dit betekent dat de baten moeten worden geoptimaliseerd en dat de lasten moeten worden verlaagd c.q. 

genormaliseerd.  

 

Meerjaren Formatieplan 

Vanwege de impact van de personele lasten op de begroting is het ontwikkelde Meerjaren Formatie Plan 2016-2019 een 

belangrijk instrument om hier grip op te krijgen. Een belangrijke stelregel voor 2016 en verdere jaren is dat het aantal 

leerkrachten en het aantal bovenschoolse fte’s in lijn moet worden gebracht met het aantal leerlingen. Om dit, rekening 

houdend met CAO etc., te kunnen realiseren is een bedrag van € 80.000 opgenomen i.v.m. mogelijke fricties die samenhangen 

met het terugbrengen van de formatie. Hierdoor ontstaat in 2016 een exploitatietekort. Verder streven wij naar een 

optimalisatie op instellingsniveau en daarna op schoolniveau. De uitkomsten van het meerjaren MFP 2016 – 2018 dienen als 

input voor de begroting in de periode 2016 - 2018.  

 

Meerjaren Begroting, Meerjaren Investerings en Onderhouds Plannen (MIP & MOP) 

Daarnaast is van groot belang dat nut en noodzaak van bestedingen steeds goed wordt afgewogen, zodat uiteindelijk echt kan 

worden geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs: goede leerkrachten, onderwijsvernieuwing, moderne leermiddelen, ICT en 

meubilair. Dit vertaalt zich in de koers die gehanteerd is voor de meerjarenbegroting 2016 – 2018. Hierbij wordt ingezet op een 

positief resultaat voor elk komend schooljaar, door het aantal fte goed in balans te brengen met het aantal leerlingen. Positieve 

resultaten zullen vervolgens op basis van het opgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP 2016-2024) worden ingezet voor het 

verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs van OBSG Leiderdorp. 

 

In de prognose van de Baten en Lasten is uitgegaan van een bestendige lijn ten aanzien van baten en lasten die een 

terugkerend karakter hebben. Anders dan de wijziging van de formatie van het OP verwachten wij in de jaren 2016 - 2018 geen 

ingrijpende wijzigingen in de lasten. Verder zijn de uitkomsten van de prognose van de baten en lasten voor de jaren 2016 - 

2018 in de Balans verwerkt.  

 

18.10    Verbonden partijen en overige baten 
 

In de regio Leiden is voor de zorgstructuur een Samenwerkingsverband opgericht (SWV). De Rijksmiddelen voor Passend 

Onderwijs worden door het SWV verdeeld over de deelnemende besturen. 

Voor de cursus 2016-2017 is de hoogte van de bijdrage vastgesteld op € 126,00 per leerling. Als volgt opgebouwd: 
 

• Bijdrage Intern Begeleiders € 55,00 (in matrix formatie opgenomen; 0,43 fte per locatie, zie 18.5) 

• Vrij Inzetbare zorgmiddelen € 45,00 (inzetbaar voor inkopen zorg; zie 18.5) 

• Compensatie ‘Oude Zorgmiddelen’ € 26,00 (inzetbaar voor inkopen zorg; zie 18.5) 

 

Overige baten worden ontvangen i.v.m. de gemeentelijke bijdrage voor sportstimulering totaal € 20.000 (Inzet d.m.v. extra fte 

vakonderwijs). De vergoeding voor de conciërges is afgebouwd. 

 

18.11  Toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen van belang 
 

Vluchtelingen 

In het kader van de landelijke opvang van vluchtelingen zijn er plannen om in het voorjaar van 2016 in de gemeente Leiderdorp 

een AOC te vestigen. Hierbij is sprake van de komst van vermoedelijk 35-60 leerlingen in de basisschool leeftijd. 

Het streven is erop gericht deze kinderen gezamenlijk op te vangen op één leslocatie in Leiderdorp. Na verblijf van een jaar in 

Nederland of na het toekennen van de vluchtelingenstatus, zullen deze kinderen verdeeld worden over de 12 basisscholen in 

Leiderdorp of elders in Nederland worden gehuisvest.  

Gezien de maatschappelijke opdracht aan het openbaar onderwijs zal de OBSG Leiderdorp in de opvang een belangrijke taak 

worden toebedeeld. De voorziening die de gemeente en schoolbesturen voor ogen heeft, zal worden opgeheven indien het 

aantal vluchtelingenkinderen te gering is voor een reële exploitatie. 

Met het ministerie, de gemeentes Leiderdorp en Leiden en de andere schoolbesturen in de regio, wordt overlegd op welke 

wijze aan deze organisatievorm wordt gegeven en hoe e.e.a. adequaat en met minimale risico’s kan worden gefinancierd. 

 

Samenwerking 

Eerder in dit jaarverslag is aangegeven dat er voor de korte termijn geen aanwijzingen zijn om samen te werken vanuit 

noodzaak. Toch richt de OBSG Leiderdorp nog steeds nadrukkelijk haar blik naar buiten. De geringe omvang in aantallen 

scholen en leerlingen, de financiële kwetsbaarheid vanwege de twee aanwezige Brinnummers en de relatief kleine 

staforganisatie maken dit noodzakelijk. In 2016 zullen deze activiteiten nader uitgewerkt worden. Hierbij zijn vooralsnog geen 

financiële risico’s benoemd. 
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19.1 Visie op huisvesting 

Goede en veilige huisvesting is een belangrijke basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderwijsleerproces is leidend in het 

huisvestingsbeleid. In samenwerking met de gemeente en andere onderwijsinstellingen in Leiderdorp zal de scholengemeen-

schap zich richten op optimale huisvesting, vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Leiderdorp. 

De schoolgebouwen en de omliggende (speel) terreinen bepalen in hoge mate het imago van de school, scholen moeten 

aangepast zijn aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel van de school. Schoolgebouwen moeten zo zijn 

ingericht dat nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen op het gebied van ICT, Brede School, Voor- en Naschoolse opvang 

optimaal gerealiseerd kunnen worden. 

Activiteiten in 2015 

In het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) werd tot 1 januari 2015 een duidelijk onderscheid gemaakt in kosten voor rekening 

van het schoolbestuur en kosten voor rekening van de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is deze verdeling vervallen en vallen alle 

onderhoudswerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur: doordecentralisatie onderhoud gebouwen. 

Uitzondering hierop zijn: nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke bouw, uitbreiding en/of ingebruikname, of het in stand houden van 

bepaalde gebouwdelen.  

Met betrekking tot de overdracht van het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen van de OBSG is een schouw 

uitgevoerd met betrekking tot de staat van het onderhoud. De uitkomsten van deze schouw leiden niet tot bijzondere 

ontwikkelingen voor drie gebouwen en zijn waar nodig verwerkt in de voorziening groot onderhoud.  

Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt gezien als voorwaarde om de onderhoudskosten te kunnen beheersen. De 

planning geeft inzicht inde kosten op korte en langere termijn, waardoor betere strategische keuzes gemaakt kunnen worden 

op het te voeren onderhoudsbeleid binnen de organisatie. De looptijd van het huidige MOP loopt eind 2015 af.  

Gezien de gewijzigde onderhouds consequenties door de doordecentralisatie, zal in begin 2016 zal een nieuw meerjaren 

onderhoudsplan (MOP) worden opgesteld. 

Het onderhoud van de gebouwen heeft ook in 2015 op basis van de onderhoudsplanning, beschreven in het MOP en de 

jaarlijkse schouw door een bouwkundige plaatsgevonden, waarbij is sprake van een doorlopend karakter van de activiteiten.  

Met betrekking tot de Hasselbraam in de wijk Voorhof is in 2014 een aanvraag voor renovatie ingediend bij de gemeente 

Leiderdorp. De gemeenteraad heeft in 2015 definitief besloten over te gaan tot renovatie van het gebouw. Realisatie zal eind 

2016 plaatsvinden. 

19. Huisvesting
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de
gegevens uit de geconsolideerde balans:

Vergelijkend balansoverzicht
(na verwerking resultaatbestemming)

 31 december 2015  31 december 2014
%€%€

ACTIVA

37,4607.35335,8567.539
22,8370.59516,7264.062

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen 39,8646.75947,5751.610

100,0100,0 1.624.7071.583.212

PASSIVA

48,5787.33444,4703.594
18,0292.88619,6310.263

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden 33,5544.48636,0569.355

100,0100,0 1.624.7071.583.212
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RESULTAAT
Het resultaat over 2015 bedraagt €-83.740 tegenover €-48.988 over 2014. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Baten
(Rijks)bijdragen 3.764.1913.865.4434.048.059
Overige overheidsbijdragen en subsidies 55.27937.50032.986
Overige baten 192.82165.00054.274

4.012.2913.967.9434.135.320

Lasten
Personele lasten 3.309.3263.208.3313.445.280
Afschrijvingen 91.531100.00081.993
Huisvestingslasten 268.138277.550278.525
Overige instellingslasten 399.894350.700417.777

4.068.8893.936.5814.223.574

Saldo baten en lasten -56.59831.362-88.254

Financiële baten en lasten 7.6106.0004.514
Nettoresultaat -48.98837.362-83.740
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KENGETALLEN

20142015

Liquiditeit 1,871,78
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio 1,871,78
(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 48,4644,44
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 66,4964,04
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit -1,22-2,02
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen 4,783,36
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Kapitalisatiefactor 37,2335,24
(Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten ) * 100 %)

Materiële lasten / totale lasten (in %) 18,6718,43

Personele lasten / totale lasten (in %) 81,3381,57

Liquiditeit / Quick ratio
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle
verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde
resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de
exploitatie op te vangen.

Kapitalisatiefactor
Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken.
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de 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.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

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

In verband met de wijziging van het administratiekantoor kunnen er rubriceringsverschillen worden
geconstateerd.

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend
met de rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar
tijdsgelang afgeschreven.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw
door een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente
overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en terreinen : 40 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen 20 jaar, inrichting van het speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 4 jaar; beamers 5 jaar; smartboards 7 jaar.
Netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 450,-
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk
(inclusief b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).
Voor 01-01-2015 zijn er andere afschrijvingstermijnen gehanteerd.

Egalisatierekening investeringssubsidies
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (b.v. van de
gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen in de
egalisatierekening, mits het actief economisch eigendom van de school/het bevoegd gezag is.
Uit de egalisatierekening (opgenomen onder de kortlopende schulden) valt jaarlijks een bedrag vrij
ten gunste van de exploitatie, d.w.z. een lineaire vrijval gedurende dezelfde looptijd als waarin het
actief wordt afgeschreven.
In voorkomende gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private subsidies.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
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gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen Vermogen
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te ontvangen
jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. De berekening is gebaseerd op
algemene ervaringscijfers en schattingen. Op grond van algemene ervaringscijfers en schattingen
is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600,- per FTE.

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud, die voor rekening van de school komen, wordt
een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op
basis van een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening
gedoteerd. Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze
voorziening gebracht.

Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op
basis van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder)  een voorziening worden
aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende
vijf jaren worden in gezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het
aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft
opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is
in de voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 2,5% (gebaseerd op het
model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

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

RESULTAATBEPALING

Algemeen

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen
individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige
premies bij een tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last
in de staat van baten en lasten verantwoord.

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.
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De "Bestemmingsreserve privaat" en de "Reserve Schoolfonds" zijn met eigen middelen, d.w.z.
zonder subsidie van de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt
toegevoegd c.q. onttrokken aan het fonds c.q. de reserve.

(Rijks)bijdragen
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekosten
opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende  immateriële- en
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201431 december 2015
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Gebouwen en terreinen 127.734123.632
Meubilair 280.819269.304
ICT 49.36049.946
OLP en apparatuur 149.439124.657

607.353567.539

Vlottende activa

Vorderingen 2
Ministerie van OCW 219.689204.378
Overlopende activa 6.3006.012
Overige vorderingen 144.60653.673

370.595264.062

Liquide middelen 3 646.759751.610

1.624.7071.583.212
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201431 december 2015
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 747.023703.594
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 40.3110

787.334703.594

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 50.26934.919
Overige voorzieningen 242.617275.344

292.886310.263

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 035.250
Belasting en premie sociale verzekeringen 153.270185.199
Schulden terzake van pensioenen 41.48338.063
Overige kortlopende schulden 83.77436.456
Overlopende passiva 265.960274.387

544.486569.355

1.624.7071.583.212
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 3.764.1913.865.4434.048.059
Overige overheidsbijdragen en subsidies 55.27937.50032.986
Overige baten 192.82165.00054.274

4.012.2913.967.9434.135.320

Lasten

Personele lasten 3.309.3263.208.3313.445.280
Afschrijvingen 91.531100.00081.993
Huisvestingslasten 268.138277.550278.525
Overige instellingslasten 399.894350.700417.777

4.068.8893.936.5814.223.574

Saldo baten en lasten -56.59831.362-88.254

Financiële baten en lasten

Financiële baten 8.8357.5006.362
Financiële lasten 1.2251.5001.848
Financiële baten en lasten 7.6106.0004.514

Resultaat -48.98837.362-83.740
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2015

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

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -88.254 -56.599

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 81.993 91.531
- Mutaties voorzieningen 17.377 7.820

99.370 99.351
Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen 106.533 -68.827
- Kortlopende schulden 24.869 147.464

131.401 78.637

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 142.517 121.389

- Ontvangen interest 6.362 8.836
- Betaalde interest -1.848 -1.225

4.514 7.611

Kasstroom uit operationele activiteiten 147.031 129.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -42.180 -152.407

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -42.180 -152.407

Mutatie liquide middelen 104.851 -23.407

Beginstand liquide middelen 646.759 670.167
Mutatie liquide middelen 104.851 -23.407

Eindstand liquide middelen 751.610 646.759

2015 2014
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2014 31-12-2015

€€

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 127.734123.632
Meubilair 280.819269.304
ICT 49.36049.946
OLP en apparatuur 149.439124.657

607.353567.539

TotaalOLP en
apparatuur

ICTMeubilairGebouw-
en en

terreinen
€€€€€

Boekwaarde  31 december 2014
Aanschaffingswaarde 1.030.157250.503217.286398.265164.103
Cumulatieve afschrijvingen -422.804-101.064-167.926-117.445-36.369

Boekwaarde  31 december 2014 607.353149.43949.360280.819127.734

Mutaties
Investeringen 42.18051832.8228.8400
Afschrijvingen -81.993-25.300-32.235-20.355-4.103

Mutaties boekwaarde -39.813-24.782586-11.515-4.103

Boekwaarde  31 december 2015
Aanschaffingswaarde 1.072.337251.021250.108407.105164.103
Cumulatieve afschrijvingen -504.797-126.364-200.161-137.801-40.471

Boekwaarde 31 december 2015 567.539124.65749.946269.304123.632

Afschrijvingspercentages

van t/m
Gebouwen en terreinen 2,50 %
Meubilair 5,00 %
ICT 25,00 % 33,33 %
OLP en apparatuur 11,11 %
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 31-12-2014 31-12-2015
€€

2 Vorderingen

Ministerie van OCW 219.689204.378
Overige vorderingen 144.60653.673
Overlopende activa 6.3006.012

370.595264.062

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 219.689204.378

219.689204.378

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade/ozb 8.765153
Gemeente inzake huisvesting 20.7580
Gemeente: overige 20.5221.403
Gemeente inzake sportstimulering 020.517
Vervangingsfonds inzake salariskosten 27.97311.724
Overige vorderingen 66.58719.874

144.60653.673

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 6.3006.012

6.3006.012

 31-12-2014 31-12-2015
€€

3 Liquide middelen

Banktegoeden 646.759751.610
646.759751.610

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 29.418201.709
Betaalrekening school 40.31134.045
Spaarrekening 577.031515.856

646.759751.610
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo 31-12-
2015

Overige
mutaties

ResultaatSaldo 1-1-
2015

Algemene reserve 703.5940-43.429747.023

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 00-40.31140.311

00-40.31140.311

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 00-40.31140.311

Eigen vermogen 703.5940-83.740787.334

Saldo
 31-12-

2015

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2015

5 Voorzieningen

Personeel:
Duurzame Inzetbaarheid 2.369002.3690
Jubilea 32.550-3.285-14.434050.269

34.919-3.285-14.4342.36950.269

Overig:
Onderhoud 275.3440-17.27350.000242.617

275.3440-17.27350.000242.617

Voorzieningen 310.263-3.285-31.70852.369292.886
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 31-12-2014 31-12-2015
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 035.250
Belasting en premie sociale verzekeringen 153.270185.199
Schulden terzake van pensioenen 41.48338.063
Overige kortlopende schulden 83.77436.456
Overlopende passiva 265.960274.387

544.486569.355

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 130.926112.369
Premies sociale verzekeringen 047.724
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 22.34425.107

153.270185.199

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 83.77436.456

83.77436.456

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: Lerarenbeurs 03.562
Fonds 1818: subsidie groen schoolplein 03.000
Nog te betalen vakantiegeld 109.035105.825
Gemeente inz. onderwijskundige vernieuwingen 156.925162.000

265.960274.387
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

geheel
uitgevoerd
en afgerond

nog niet
geheel
afgerond

Kenmerk datum EUR EUR

Lerarenbeurs 5/614/90073 29-07-15 6.582 6.582

totaal 6.582 6.582

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

0 0 0

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Saldo
01-01 2015

Ontvangen
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale lasten
31-12-2015

Saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

EUR

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Baten

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 2.660.1862.662.9532.715.710
Vergoeding Materiele Instandhouding 514.931629.535662.989
Vergoeding PAB 335.451394.482400.596
Niet-geoormerkte subsidies 189.66989.37396.677
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 63.95589.100172.087

3.764.1913.865.4434.048.059

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: subsidieregeling conciërge 26.57904.210
Gemeente: vergoeding sportstimulering 28.700020.517
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 037.5008.259

55.27937.50032.986

Overige baten
Baten TSO 133.94365.00092.968
TSO correctie 2014 00-55.000
Samenwerkingsverband 51.23300
Overige baten personeel 004.320
Overige baten 7.645011.987

192.82165.00054.274

In de jaarrekening 2014 zijn de baten TSO € 55.000
te hoog weergegeven door het opnemen van een
onterechte vordering. In de jaarrekening 2015 is
deze correctie toegepast.

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 2.395.5583.058.3312.548.505
Sociale lasten 565.2070568.922
Pensioenlasten 341.5850305.651
Overige personele lasten 136.320150.000237.729
Uitkeringen (-/-) -129.3440-215.528

3.309.3263.208.3313.445.280
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Lonen en salarissen
Salariskosten DIR/OP/OOP 2.395.55800
Salariskosten directie 0351.585308.317
Salariskosten OP 02.491.0632.602.769
Salariskosten OOP 0110.308125.369
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 00172.208
Opname onbetaald verlof 00954
Salariskosten vervanging eigen rekening 0010.342
Salariskosten zw gerelateerde vervanging 0033.862
Salariskn verv. pers. e/r rechtspositioneel verlof 009.144
Salariskn vervanging Duurzame Inzetbaarheid 00703
Vervanging wegens seniorenregeling 001.046
Salariskosten rugzak-leerling 018.24129.871
Onkostenvergoeding via salaris 03.0004.681
Salariskosten ouderschapsverlof 011.05325.709
Correctie sociale lasten 00-568.922
Correctie pensioenen 00-305.651
Salariskosten seniorenregeling 073.08181.248
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies 003.021
Salariskosten via Opting-in 008.669
Werkkosten PSA 005.166

2.395.5583.058.3312.548.505

Sociale lasten
Sociale lasten 565.2070568.922

565.2070568.922

Pensioenlasten
Pensioenlasten 341.5850305.651

341.5850305.651

Overige personele lasten
Nascholing 38.76040.00041.057
Mutaties VU 00-15.221
Kosten Arbo 15.67613.00017.296
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 002.369
Dotatie voorziening jubilea 6.63200
Vrijval voorziening jubilea 00-3.285
Kosten werving en selectie 1.0631.00033.422
Autonome Inzet SWV gelden 002.775
Overige personeelskosten 4.1611.00035.641
Personele kosten contractbasis 70.02895.000116.500
Werkkosten FA 007.175

136.320150.000237.729

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -129.3440-215.528

-129.3440-215.528
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Personeelsbezetting

20142015
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 0,004,17
OP 0,0049,09
OOP 0,003,69
DIR/OP/OOP 57,340,00

57,3456,95

De bezetting 2015 betreft het gemiddeld aantal FTE op de vermelde lonen en salarissen.
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Vermelding bezoldiging topfuntionarissen en gewezen topfunctionarissen 1

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Naam Voorzittersclausule Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens
Motiveringen
overschrijding

van toepassing dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere

(J/N)  in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen

Dhr. R.J.H.P.
Hendricx N 01-01-2014 30-9-2015 1 58.987 - 7.755 -

Vermelding topfuntionarissen en gewezen topfunctionarissen 2

Vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking

Naam Voorzittersclausule Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens
Motiveringen
overschrijding

van toepassing dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere

(J/N)  in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen

M. Nobels N 08-06-2015 0,89 81.431

Vermelding  toezichthouders

Naam Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens Motiveringen
overschrijding

(J/N) functie- functie- vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere

vervulling vervulling onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen

M.G.J.J. van
den Kerkhof J 01-04-2010 0

B.M.H. Olders N 01-04-2014 0

R.E. Heijungs N 01-01-2009 0

R. Hoekstra N 01-08-2013 0

P. Laman - de
Graaf N 01-04-2014 0

W.A.C.M.
Paulussen -
van den Brand

N 01-04-2014 0

Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functieomschrijving Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens Motiveringen
overschrijding

dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere

 in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen

Vermelding niet-topfunctionarissen (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Functieomschrijving Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens Motiveringen
overschrijding

dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere

 in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 3.9924.0004.103
OLP en apparatuur 26.86226.00025.300
Meubilair 16.56820.00020.355
ICT 44.11050.00032.235

91.531100.00081.993

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 30.51032.00047.528
Dotatie onderhoudsvoorziening 41.57950.00050.000
Onderhoud gebouw/installaties 10.33113.75014.666
Energie en water 49.30950.00026.419
Schoonmaakkosten 99.394100.000107.701
Heffingen 8.7068.00011.689
Tuinonderhoud 02.0004.159
Bewaking en beveiliging 2.4812.5002.565
Onderhoudsbeheer 02.500669
Overige huisvestingslasten 25.82816.80013.129

268.138277.550278.525

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 52.82635.55042.035
Accountantslasten 10.01910.00013.337
Telefoonkosten 7.4576.5006.961
Overige administratie- en beheer 20.98423.00028.007

91.28575.05090.340

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.9092.0001.116

1.9092.0001.116

Overige
Representatiekosten 4.2703.9001.374
Contributies 7.94120.0008.500
Excursies / werkweek / sport 8.860087
Medezeggenschap 5341.000636
Aansluiting radio / TV 4.7174.0003.697
Verzekeringen 2.5963.0002.680
Portikosten en drukwerk 7.9015.0006.712
PR 6.2165.5003.845
Kantinekosten 5.0954.2504.959
Culturele vorming 9.4557.0008.254
Schooltest / onderzoek / begeleiding 6.13320.00027.498
Gemeente inz. bewegingsonderwijs 0013.275
TSO 87.41665.00092.968
Overige uitgaven 14.21610.0001.740

165.349148.650176.224
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 78.57260.00064.228
Informatietechnologie 37.71140.00049.727
Kopieerkosten 25.06825.00036.142

141.350125.000150.097

Totaal Overige instellingslasten 399.894350.700417.777

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 8.8357.5006.362

8.8357.5006.362

Financiële lasten
Overige financiële lasten 1.2251.5001.848

1.2251.5001.848

Totaal financiële baten en lasten 7.6106.0004.514

Realisatie Begroting Realisatie
Specificatie honorarium 2015 2015 2014

Onderzoek jaarrekening 12.853 10.000 10.019
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet-controle-diensten 484 0 0

Totaal accountantslasten 13.337 10.000 10.019
Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
Vorm 2015 zetel activiteiten Vermogen jaar 2015 BW

31-12-2015
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Passend Primair Onderwijs regio
Leiden Vereniging Leiden 4 Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

De Stichting heeft een huurovereenkomst voor het gebruik van de koffiemachine op de
Julianaschool. De overeenkomst is aangegaan per 30-4-2014 voor de duur van 60 maanden. De
huurprijs per maand bedraagt € 28,88 incl. BTW per maand.

Voor het gebruik van kopieerapparatuur heeft de Stichting een overeenkomst met Ricoh. De
overeenkomst is ingegaan per 1-5-2015 en eindigd per 30-4-2021 (72 maanden.)
Het huurprijs bedraagt € 1.813,- excl. BTW per maand o.b.v. 40.000 zwart-wit afdrukken en 5.000
kleur afdrukken.

De Stichting huurt circa 62m2 bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte aan de Leeuwerikstraat 6 in
Leiderdorp. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 oktober 2014
en lopende tot en met 1 oktober 2024. De huur bedraagt € 1.829,- per 3 kalendermaanden en de
prijs wordt jaarlijks geindexeerd.

Voor het verrichten van administratieve diensten en werkzaamheden is OBSG een overeenkomst
aangegaan met Groenendijk Onderwijs Administratie. De overeenkomst heeft een looptijd van drie
jaar en is ingegaan per 1 januari 2015 en eindigen op 31 december 2017. De overeengekomen
prijs bedraagt € 29.380,- (prijspeil 2014.)







Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp

- 64 -

C2 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2015 ad € -83.740 als volgt over de reserves.

2015
€

Resultaat algemene reserve -43.429

Resultaat reserve schoolfonds -40.311
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) -40.311
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -40.311

Resultaat Eigen vermogen -83.740
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C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers.
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VASTSTELLING JAARVERSLAG

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te Leiderdorp op ………………… 2016.

Vastgesteld op ………………2016 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan.
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