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A1

Verslag bestuur 2018

Governance
Het Bestuur van de Stichting Hilversumse Montessorischolen is het bevoegd gezag. Zij draagt zorg voor een scheiding tussen
de functies van bestuur en intern toezicht. Zij heeft er voor gekozen de feitelijke uitoefening van de functie van bestuur te
delegeren aan de directie, de in dienst zijnde schooldirecteuren, die daarmee functioneert als schoolbestuur.
Het schoolbestuur is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten en het directiestatuut belast is met de
verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag. In de code Good
Governance PO is dit gedefinieerd als het ‘het schoolbestuur’. Het bestuur van de stichting onthoudt zich van de feitelijke
uitoefening van de functie van schoolbestuur en richt zich op de uitoefening van het intern toezicht.
De functie van toezicht berust bij het bestuur van de stichting wat functioneert als ‘intern toezichtsorgaan’. Volgens de code
Good Governance PO is het houden van toezicht de verantwoordelijkheid van het intern toezichtsorgaan op basis van statuten
of een andere regeling.
Toezichtkader
De publieke functie van het primair onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het
maatschappelijk belang dat soms het instellingsbelang kan overstijgen. Dat is ook het kader waarbinnen het toezicht wordt
uitgevoerd. De intern toezichthouder vertegenwoordigt de samenleving en meer in het bijzonder de leerlingen en ouders.
Vanuit dit ‘toezichtkader’ stelt het intern toezichtsorgaan in haar toezicht de kwaliteit van het onderwijs centraal. Dat doet zij
door via gesprekken in contact te staan en te blijven met de samenleving. Dit betekent ook dat in de vergaderingen met de
directie niet alleen wordt toegezien op het ‘gemandateerde’ handelen, of op de financiën, maar ook de dialoog met hen wordt
aangegaan ten aanzien van het primaire proces: de opbrengsten en de onderwijskwaliteit.
Samenstelling van het intern toezichthoudend orgaan
De heer A. Bakker
- Strategie (voorzitter)
Mevrouw A. Dubel – De Jong
- HRM (secretaris)
Mevrouw L. Tiesing
- Onderwijs
De heer R. Leeftink
- Financiën (penningmeester)
De toezichthouder werkt op de portefeuilles altijd in duo’s.
Functies
De functies van de leden van het intern toezichthoudend orgaan staan in onderstaande tabel.
Nevenfuncties
Naam
Hoofdfunctie
De heer A. Bakker

Directeur AB-solute BV

Geen

Mevrouw L. Tiesing

Docent A. Roland Holst College Hilversum

Geen

Mevrouw A. Dubel-De jong

Zelfstandig consultant

Geen

De heer R. Leeftink

Lid College van Bestuur MBO Utrecht

Geen

De toezichthouder heeft in het jaar 2018 vier maal overlegd met de directie. Daarnaast is gesproken met de
medezeggenschapsraden van beide scholen en met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Verder zijn er
werkbezoeken geweest op beide scholen, mede ingegeven door de volgtijdelijke afwezigheid van beide directeuren door
ziekte en heeft een aantal teambijeenkomsten plaatsgevonden. Ook is er in deze periode gesproken met de verschillende
bouwcoördinatoren.
Ook is in 2018 sprake geweest van formele en informele contactmomenten tussen de toezichthouder, medewerkers van de
Hilversumse Montessorischolen en de ouders van de leerlingen.

1

Conform de statuten wordt een aantal documenten door de toezichthouder goedgekeurd, waaronder het strategisch
beleidsplan, het bestuursformatieplan, de (meerjaren)begroting en de jaarrekening.
Samen met de directie is een planning- en controlcyclus opgesteld op basis waarvan de belangrijkste onderwerpen worden
besproken op vooraf vastgestelde vergaderingen. Voor de domeinen Onderwijs, HRM, Financiën en Governance is vastgelegd
wanneer, welke rapportages worden besproken in de bestuursvergaderingen.
In 2018 heeft het bestuur besloten om een andere externe accountant aan te stellen. De keuze is gevallen op Van Ree
Accountants BV.
Onderwijskwaliteit
De intern toezichthouder volgt de ontwikkelingen op het terrein van onderwijskwaliteit nauwkeurig. De monitoring van de
kwaliteit van het onderwijs vindt met name plaats aan de hand van rapportages door de directie uit het eigen
kwaliteitszorgsysteem (WMK) en het kwaliteitskader van de Inspectie van het Onderwijs. In 2018 is het Toezicht op gezette
tijden door de directie voorgelicht en geïnformeerd over de hoofdlijnen van de voortgang van het schooljaarplan en de
resultaten.
Een leidraad voor de kwaliteit is het kwaliteitskader van de Inspectie van het Onderwijs. Nadat in het najaar van 2017 heeft
een zelfevaluatie van de onderwijskwaliteit van Centrum heeft plaatsgevonden, is in 2018 eenzelfde evaluatie op Zuid
uitgevoerd. Dit vooruitlopend op het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat naar verwachting in 2019 plaatsvindt.
De zelfevaluatie is in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een extern bureau en de medewerkers zijn daarbij betrokken.
De resultaten zijn besproken met het bestuur, dat met tevredenheid constateerde dat de kwaliteit en de kwaliteitsborging op
orde is. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn, onder meer de communicatie naar ouders en de informatievoorziening naar
de toezichthouder, is een adequaat verbeterproces in gang gezet.
Financiën/huisvesting
Het intern toezichthoudend orgaan bespreekt structureel de financiële ontwikkelingen van Stichting HMS. Ook de
ontwikkelingen op het gebied van huisvesting komen aan de orde. Er is voor Centrum gesproken over de plannen voor een
nieuwe gymzaal, de afspraken die hiervoor noodzakelijk zijn met de gemeente en de buren rondom. Ook het onderhoud aan
de gebouwen is besproken, waaronder de onderhoudsvoorziening en de hoogte/mate waarin die voldoet aan de gewenste
duurzaamheid.Voor beide scholen is een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) opgesteld. Zowel tijdens het proces
van de jaarrekening, de begroting en de ouderbijdrage zijn intensieve gesprekken gevoerd met directie en de
medezeggenschaps gremia.
Werkgeverschap bestuur
De toezichthouder evalueert conform het directiereglement jaarlijks het functioneren van de leden van de directie. Ook in
2018 hebben de gesprekken hierover plaatsgevonden. Ook in 2018 hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Van deze
gesprekken zijn ook verslagen gemaakt. Belangrijke thema’s in de gesprekken met de directeuren waren hun persoonlijke
ontwikkeling en ambitie, de situatie op de beide scholen, de communicatie met de ouders, de teamcultuur en de
kwaliteitsborging. Daarbij is ook de samenwerking tussen directie en toezichthouder geagendeerd.
In overleg met beide directeuren zijn afspraken gemaakt over vervanging tijdens hun langdurige afwezigheid vanwege
ziekteverlof en over de re-integratie. Met één van de directeuren is dit proces ook geëvalueerd. De toezichthouder heeft heel
frequent het overleg gevoerd met de directieleden en de tijdelijke vervangers op de scholen om de operationele gang van
zaken op beide scholen te borgen. In 2018 is de directeur van Zuid langdurig ziek geweest. Gedurende deze periode is er een
interim-directeur aangesteld, die een deel van de directietaken heeft overgenomen. Vanaf mei 2018 was de directeur op Zuid
weer volledig hersteld. In goed overleg heeft zij besloten haar carrière buiten Stichting HMS voort te zetten. Op
Montessorischool-Zuid is vanaf november 2018 een nieuwe directeur aangesteld. Per dezelfde datum heeft de interimdirecteur zijn taken beëindigd.
Bij de gesprekken toetst het toeziende deel van het bestuur de rechtmatige aanwending van de toegekende rijksmiddelen in
met name de begroting en de jaarrekening. Voor al deze zaken zijn positieve bevindingen vastgesteld.
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Werken aan goed toezicht
De professionalisering van de toezichthouder is een voortdurend aandachtspunt omdat de maatschappelijke eisen aan het
toezicht voortdurend in beweging zijn. De jaarlijkse evaluatie van het toezicht, waarbij de input van de directie wordt
meegenomen, vindt in het najaar plaats.
De toezichthouder komt zowel voorafgaand als na afloop van de bijeenkomsten met de directie in besloten bijeenkomst bij
elkaar. De sfeer is goed en open, met voldoende ruimte voor zelfreflectie. De wijze van opereren van de organen (intern
toezichthoudend orgaan en directie) als ook het persoonlijk handelen wordt open besproken.
Regelingen
Het bestuur is het toezichthoudend orgaan dat handelt binnen de volgende kaders:
● Wet op het Primair Onderwijs
● Branchecode Goed Bestuur in het PO
● Statuten HMS
● Directiereglement HMS
● WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
● Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen
● Beloningsclassificatiesysteem bestuurders PO-instellingen
De (functionele) afbakening van de taken en bevoegdheden en de honorering van de directie en het bestuur (geen honorering)
zijn geregeld en geborgd in deze documenten.
In 2018 hebben de leden van het intern toezichthoudend orgaan geen honorering ontvangen. Het rooster van aftreden wordt
vastgesteld in 2019.
Relatie met de medezeggenschapsraad
De toezichthouder streeft een goed contact en transparante communicatie met de (G)MR expliciet na. De toezichthouder
heeft met beide gremia in 2018 over uiteenlopende onderwerpen gesproken, en heel intensief over de ouderbijdrage en het
proces van totstandkoming en communicatie. Dit heeft er toe geleid dat directie en MR een nieuw reglement ouderbijdragen,
evenals een nieuw (G)MR reglement en nieuwe (G)MR statuten hebben vastgesteld. In 2018 was een lid van het Toezicht
aanwezig bij de bespreking van de hoofdlijnen van de strategie.
Zowel het bestuur als de directie verklaren dat zij de branchecode Goed bestuur in de PO-sector naleven. De bijbehorende
checklist van deze code is ingevuld en is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Hierin is per item aangegeven of er wel,
niet of deels aan voldaan is, gevolgd door een toelichting.
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A2

Bestuursverslag

ORGANISATIE EN OMGEVING
Beschrijving van de organisatie
De Stichting Hilversumse Montessorischolen (Stichting HMS) bestaat uit twee Montessorischolen in de gemeente Hilversum.
Montessorischool Centrum en Montessorischool Zuid ressorteren onder één bestuur, het bestuur van de Stichting HMS.
Naast een gemeenschappelijk bestuur hebben de scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze
behandelt onder andere het bestuursformatieplan en de begroting/besteding van de ouderbijdrage en andere zaken die van
gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. In 2018 zijn de (G)MR reglementen en Statuten aangepast.
M.i.v. 2018 wordt de ouderbijdrage per kalenderjaar geïnd. De verantwoording van de besteding loopt vanaf die tijd
synchroon met de jaarrekening. Iedere school heeft ook een eigen medezeggenschapsraad (MR). De directeuren van beide
scholen participeren in de vergaderingen van het bestuur, de GMR en de MR. Ook is er een begin gemaakt met het beleggen
van een gemeenschappelijke vergadering van bestuur, MR-en en directie die twee keer per jaar zal plaatsvinden.
Belanghebbenden bij de Stichting HMS
Het bestuur van de Stichting HMS stelt conform de code goed bestuur regelmatig vast wie belanghebbenden bij de stichting
zijn: ouders, leerlingen, medewerkers, Gemeente, ministerie van OCW, samenwerkingsverband Unita, VO-scholen en
buitenschoolse opvang. Dit heeft mede tot doel om te kunnen bepalen op welke wijze het bestuur zich naar hen
verantwoordt.
Intentie van de Stichting
De intentie van de Stichting is het in stand houden van twee scholen in Hilversum, waar onderwijs wordt gegeven volgens
de beginselen en werkwijze van Dr. Maria Montessori afgestemd op de huidige eisen zoals deze door de maatschappij en de
wet- en regelgeving op het gebied van het primair onderwijs gesteld worden. Het beleid en de bedrijfsvoering van de
scholen is gericht op het voldoen aan de kerndoelen en de gestelde kwaliteitseisen. De inspectie heeft voor beide scholen
het zogenaamde basisarrangement vastgesteld. Dat betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke
tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Maatschappelijk ondernemen
De visie en bedrijfsvoering van HMS richten zich op huisvesting, energie, milieu, ethisch gedrag, water, transport,
gezondheid, inkoop, ICT-voorzieningen, afval en facilitaire voorzieningen. Als onderdeel van een maatschappelijk
verantwoordelijke non-profit organisatie, nemen wij verantwoordelijkheid voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op
mens, maatschappij en milieu en willen wij een bijdrage leveren aan een beter milieu en een gezonde toekomst voor de
volgende generaties. Belangen van toekomstige generaties mogen zo min mogelijk worden geschaad. Uit onze
bedrijfsvoering moet respect blijken voor milieu, mens, dier en maatschappij. Dat doen we door onze bedrijfsvoering zoveel
mogelijk duurzaam te maken.
Toekomstige ontwikkelingen
Op het gebied van internationalisering heeft de HMS de afgelopen weinig tot geen activiteiten ontwikkeld. De verwachting
is dat ook de komende jaren hier weinig tot geen aandacht aan zal worden besteed.

VOORWAARDEN SCHEPPEND
Werkgeverschap
Het stichtingsbestuur bestaat uit vier leden. Het bestuur is formeel het bevoegd gezag van de stichting en is werkgever van
de werknemers van beide scholen. Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuursleden geen bezoldiging. Het bestuur van de
Stichting HMS onderschrijft de code van goed bestuur. Er is een directiestatuut waarin alle naar de directie gemandateerde
taken en bevoegdheden zijn opgenomen. De taakverdeling tussen toezichthouder (bestuur) en uitvoerder (directie) is
vastgelegd in dit statuut. Zes keer per jaar is er een bestuursvergadering met het bestuur en de directie. De directie en de
voorzitter van het bestuur stellen gezamenlijk de agenda voor de bestuursvergadering op.
4

In elke vergadering komen de ontwikkelingen binnen de vijf hoofdthema’s aan bod:
● Onderwijs en leerlingenzorg
● HRM
● Huisvesting
● Financiën
● Governance

Governance
Het stichtingsbestuur heeft de dagelijkse leiding over de scholen gemandateerd aan de directeuren van de scholen en heeft
primair een toezichthoudende verantwoordelijkheid, naast de adviserende en werkgeversrol. Het bestuur heeft, samen met
de directeuren, in een aantal besprekingen de uitdagingen besproken die voortkomen uit de meerjaren strategie van de
scholen en uit de externe autonome ontwikkelingen. Daarbij zijn onderwerpen aan de orde gekomen als de toenemende
regeldruk en rechtmatigheid; doelmatigheid in relatie tot de schaalgrootte van HMS en de kwaliteit van bedrijfsvoering; de
(goede) kwaliteit van het onderwijs; de (gewenste) identiteit van de scholen; het vernieuwde Inspectietoezicht in relatie tot
de governance; en ook huisvesting en duurzaamheid. Geconstateerd is dat de scholen kwalitatief en beheersmatig op orde
zijn, de Montessori-identiteit heel waardevol en belangrijk is, en dat de scholen er goed voor staan. Tegelijkertijd wordt ook
kwetsbaarheid ervaren, een governance die veel van alle betrokkenen vraagt, soms teveel, een toenemende kwetsbaarheid
op voldoen aan wet- en regelgeving, vooral op het gebied van de bedrijfsvoering, en ook kansen die vanwege de
schaalgrootte van HMS niet altijd te realiseren zijn en de onderwijskundige strategische meerjaren ambities in de kiem
kunnen smoren. Met externe begeleiding is een tour d’horizon gemaakt en gekeken naar de bestuurlijke (on)mogelijkheden
om tegemoet te komen aan de wens en noodzaak de kwetsbaarheid te verkleinen met behoud van de sterke positie,
kwaliteit en ambitie van HMS. Uit deze verkenning is geconcludeerd dat, onder voorwaarden, aansluiting van de beide
scholen bij een groter regionaal PO-bestuur een interessante optie is om verder te onderzoeken en uit te werken, met
betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap.
Treasury
Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijk of langdurig) beschikbare financiële middelen zodat we te allen
tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de liquide middelen laten renderen, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van rentedragende bankrekeningen en deposito’s of beleggingen. Stichting HMS maakt op dit
moment uitsluitend gebruik van de inzet van rentedragende bankrekeningen (via Rabobank Noord Twente).
De Stichting HMS heeft in 2013 een eigen treasurystatuut opgesteld waarbij het treasurybeleid van de Stichting plaatsvindt
binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 januari 2010. Ons
treasurybeleid, en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in ons
treasurystatuut. De Stichting HMS heeft alle relevante financiële kaderafspraken vastgelegd.
In het treasurystatuut is het beleid omschreven rondom het beleggen en belenen van publieke middelen. De inhoud van het
treasurystatuut gaat uit van de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010.
Dit opgestelde treasurystatuut is ongewijzigd van toepassing geweest op 2018. De accountant controleert in ieder geval de
rechtmatigheid en doelmatigheid van onze bestedingen en stelt een verklaring op bij de jaarrekening. Het vastgestelde
treasurystatuut is tevens ter inzage en beoordeling aan de accountant verstrekt.
Kwaliteitszorg
Werken met kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit van de scholen in kaart wordt
gebracht. Met het systeem wordt inzicht verkregen in de sterke en verbeterpunten van de organisatie. WMK koppelt
kwaliteitszorg nadrukkelijk aan integraal personeelsbeleid. “Werken met kwaliteit” (WMK) is het instrument waarmee de
directeuren werken om systematisch en cyclisch alle aspecten van het onderwijs te optimaliseren. In een cyclus van 4 jaar
worden een aantal speerpunten per school bepaald. Deze staan beschreven in het schoolplan. Het schoolplan is een
richtinggevend beleidsplan voor vier jaar en is tot stand gekomen met input vanuit het team en de MR. Er is een directe link
tussen WMK en de ontwikkeling van het jaarplan, jaarverslag en het schoolplan. De directeuren ontvangen scholing op maat
om het systeem goed te gebruiken en te implementeren. In 2018 hebben de scholen naast de jaarlijkse Quickscans ook de
geplande vragenlijsten afgenomen. De beide scholen hebben leerlingen, ouders en personeel bevraagd over de sociale
veiligheid en de tevredenheid.
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Professionele kwaliteitscultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt
door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Ook zijn
er studiedagen per bouw. Naast het formeel leren, tijdens team of individuele scholing, neemt het informeel leren van
elkaar tijdens bouwvergaderingen en inhoudelijke werkgroepen per vak, een belangrijke plaats in. De leerkracht is de
professional als het gaat om onderwijs. De Stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs. Met het team worden er
speerpunten vastgesteld (WMK). Deze inhoudelijke speerpunten worden uitgewerkt op schoolniveau en op
leerkrachtniveau. Het integraal personeelsbeleid van de stichting richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria staan beschreven in het beleidsplan regeling gesprekkencyclus. In de gesprekkencyclus is
professionalisering een terugkomend onderwerp. Hierdoor is het mogelijk om de doelen van de organisatie en de
persoonlijke wensen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Huisvesting
Montessorischool-Zuid heeft 14 en Montessorischool-Centrum heeft 15 leslokalen. Daarnaast hebben beide scholen
diverse nevenruimten. Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan
(DMOP). Jaarlijks wordt er een vast bedrag gedoteerd om de voorziening op peil te houden. Omdat het niet zeker was of
Montessorischool-Centrum op de huidige locatie zou blijven zijn er diverse investeringen uitgesteld en is enige achterstand
opgelopen in het onderhoud van het gebouw. De staat van onderhoud van Montessorischool-Zuid is goed, die van Centrum
matig en van de gymzaal slecht.
Sinds 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van de scholen door de Gemeente overgedragen aan het schoolbestuur. De
bekostiging daarvan is opgenomen in de vergoeding die de school ontvangt van het rijk. De vergoeding per leerling/per m²,
aangevuld met de opgebouwde voorziening en jaarlijkse dotatie blijkt niet voldoende te zijn om een grote renovatie van de
buitenkant van het schoolgebouw aan de Naarderstraat te financieren. Er is overleg gaande met de Gemeente om
daarvoor een oplossing te zoeken. Concreet betekent het voor de korte termijn dat de planning van de werkzaamheden
opnieuw moet worden vastgesteld om op termijn de renovatie of vervangende nieuwbouw van Centrum (incl. gymzaal) te
kunnen bekostigen. In 2017 is de MOP door de firma Arec geactualiseerd, waarbij ook duurzaamheid als belangrijk
aandachtspunt is opgenomen. Dit vraagt echter wel om hogere dotaties voor de komende jaren.

Groot Onderhoud op korte termijn:
Centrum:
Voor school Centrum liggen de plannen klaar voor een upgrade van de te kleine gymzaal. Door in de gehele lengte een stuk
aan te bouwen en de huidige gymzaal met de kleedkamers, toiletgroepen en het materiaalhok volledig te strippen wordt de
vloeroppervlakte aanzienlijk vergroot. De voorfinanciering voor o.a. de kosten van de architect geschiedt door de
Gemeente. Tevens is er bij de Gemeente geld gereserveerd om upgrade van de gymzaal te realiseren. Een knelpunt, dat nog
niet is gerealiseerd, is de aankoop van de benodigde grond van het kerkbestuur. De Gemeente doet er alles aan om dat op
korte termijn te realiseren om de ontwikkeling van de gymzaal niet nog langer te frustreren. Hierbij gaat het ook nog om het
langdurig veilig stellen van de parkeervoorziening/ontsluiting voor de school, waarvoor de Gemeente momenteel ook grond
van het kerkbestuur huurt. Inmiddels zijn er berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat vervangende nieuwbouw (op de
huidige locatie) wat exploitatiekosten betreft wellicht een betere optie is. Ook hiervoor is overeenstemming met het
kerkbestuur nodig omdat de omliggende gronden in haar bezit zijn.

6

Zuid:
In de oudbouw van Zuid is sprake van slechte akoestiek. Een expert van de firma Peutz heeft dit in 2018 ook vastgesteld. In
het investeringsplan 2019 is daarom rekening gehouden met het oplossen van deze problematiek. Het verlagen van de
plafonds is de meest passende oplossing. Als daarnaast de adviezen van Arec m.b.t. verduurzaming (TL- vervangen door
LED-verlichting) en klimaatbeheersing worden meegenomen, is het verstandiger deze drie zaken in één keer aan te pakken.
Al deze punten zijn begroot voor 2019. In de nieuwbouw van Zuid dient de verduurzaming (TL- vervangen door LEDverlichting) en de klimaatbeheersing in 2020 opgepakt te worden. Alles in één jaar is niet haalbaar. Voor de korte termijn zal
er voor de twee lokalen op de verdieping van de nieuwbouw een passende oplossing voor de te hoog oplopende
temperatuur gezocht moeten worden. Het huren van een airconditioning lijkt daarvoor een goede oplossing.
Onderhoud per school in 2018
Centrum
● verbouwing voor een 5e groep in de onderbouw
● CV-installatie gedeeltelijk vervangen en aangepast
● aanpassingen electra
● nieuwe telefooncentrale
Zuid:
● op Zuid waren er in 2018 geen bijzondere onderhoudsactiviteiten. Er was alleen sprake van regulier onderhoud
Materiële investeringen 2018
Centrum
● extra Chromebooks voor midden- en bovenbouw
● nieuw meubilair i.v.m. start van een 5e onderbouwgroep
● nieuwe methode Da Vinci
● bureaustoelen team
● rolkrukken team
● krukken voor werkplekken in de gang
● leesmethode middenbouw
Zuid
● inventaris: meubilair, zoals bureaus en stoelen voor leerlingen
● inventaris: meubilair, zoals bureaus voor de leerkrachten, groepstafels en bijbehorende krukken
● onderwijsleerpakket (OLP): nieuwe versie rekenmethode voor groep 3 (PlusPunt)
● ICT: extra Chromebooks: middenbouw en oplaadstations
Formatie
Op de beide scholen hebben de directeuren de dagelijkse algemene leiding. Zij zijn hiervoor volledig vrijgesteld van
onderwijstaken en worden ondersteund door bouwcoördinatoren. Alle medewerkers binnen de school ressorteren onder
de directeur.
Het formatiebeleid hangt nauw samen met het financiële beleid: de personele formatie is immers de grootste uitgavenpost
van een school. Bij de afweging van de beoogde formatie op schoolniveau zullen financiële mogelijkheden, ontwikkelingen
van leerlingenaantallen en andere externe ontwikkelingen betrokken moeten worden. Beide scholen hebben ingezet op het
ontwikkelen van specialismen en daarmee doorgroei naar een LB functie. Het budget Passend Onderwijs vanuit het
samenwerkingsverband Unita is besteed aan de inzet van gedragsspecialisten, remedial teacher en intern begeleider. Op
basis van het beleidsplan is sprake van extra personele inzet t.o.v. de reguliere formatie, om de kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen. De extra loonkosten worden betaald uit de reserves. De extra kosten zijn niet structureel. Door natuurlijk
verloop vanwege de pensionering van teamleden, wordt deze extra formatie de komende jaren opgenomen in de reguliere
formatie.
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Formatiegegevens
Zuid

Centrum

Op 1-8-2015: WTF 20,238

Op 1-8-2015: WTF 20,4

Op 1-8-2016: WTF 21,510

Op 1-8-2016: WTF 20,336

Op 1-8-2017: WTF 20,858

Op 1-8-2017: WTF 19,982

Op 1-8-2018: WTF 21,956

Op 1-8-2018: WTF 19,1377

Leerlingaantallen
Zuid

Centrum

Op 1-10-2015: 364

Op 1-10-2015: 340

Op 1-10-2016 : 365

Op 1-10-2016 : 344

Op 1-10-2017: 358

Op 1-10-2017 : 341

Op 1-10-2018: 369

Op 1-10-2018 : 337

GGL (Gewogen gemiddelde leeftijd)
De opbouw van het personeelsbestand kan tot financiële risico’s leiden. Voor de kwaliteit van het onderwijs is een
evenwichtige leeftijdsopbouw binnen een team van belang.
GGL (per 01-10)
Voor bekostigingsjaar
Centrum
Zuid

2014
15/16
41,70
40,40

2015
16/17
41,41
40,35

2016
17/18
40,68
40,84

2017
18/19
41,29
41,55

2018
19/20
41,90
41,36

Leeftijdsopbouw stichting
Centrum
Ouder dan 60

Directie

OP
1

OOP
1

1

Tussen de 50-60

4

1

Tussen de 40-50

8

1

Tussen de 30-40

9

Tussen de 20-30

1

Jonger dan 20

0
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Zuid

Directie

OP

OOP

Ouder dan 60

2

2

Tussen de 50-60

5

1

Tussen de 40-50

1

5

Tussen de 30-40

10

Tussen de 20-30

5

Jonger dan 20

0

1

Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage per jaar in het primair onderwijs ligt rond de 6%. In 2017 was dit 5,9%. Het gemiddelde
ziekteverzuim van de stichting HMS (4,4% in 2018) ligt vrijwel altijd onder het landelijk gemiddelde. Voor beide scholen
geldt dat ze in 2018 te maken hadden met personeelsleden die langdurig ziek waren. Dit verzuim was bij een enkele
medewerker werk gerelateerd. Om het verzuim organisatorisch goed op te vangen is er extra geïnvesteerd in
(interim)personeel. Ook is besloten om m.i.v. het schooljaar 2017-2018 over te stappen naar een andere Arbodienst:
Spoor3. Daarnaast zijn er in 2018 extra middelen voor werkdrukverlaging ingezet: klassenverkleining (Centrum), inzet van
extra Onderwijs Ondersteunend Personeel (Centrum en Zuid) en het creëren van een time-out plek voor leerlingen die het
lastig vinden hun emoties te reguleren. In combinatie met de inzet van een gedragsspecialist heeft deze ruimte een
preventief en positief effect op het gedrag van de leerling en daarmee de werkdrukbeleving van de leerkracht. Alhoewel
niet nauwkeurig onderzocht, bestaat het sterke vermoeden dat al deze werkdruk verlagende middelen een bijdrage hebben
geleverd aan het relatief lage ziekteverzuimpercentage in 2018.
2018

Centrum

Zuid

Stichting HMS

4,38

4,42

4,40

Verzuimpercentage

Verzuimoverzicht Stichting HMS

Veiligheid
In 2018 is er een Risico Inventarisatie & Evaluatie gemaakt. Deze wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd door een extern bureau.
De fysieke en sociale veiligheid is in kaart gebracht. Daarnaast worden jaarlijks de vragenlijsten sociale veiligheid van
leerlingen, leerkrachten en ouders afgenomen. De resultaten worden opgenomen in het veiligheidsplan. De beide scholen
worden door alle geledingen, leerlingen, team en oudrs als veilig ervaren.
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In het kader van passend onderwijs ervaren de scholen dat er meer gedragsproblematiek in de school is. Om leerkrachten
en leerlingen te ondersteunen hebben de scholen leerkrachten, die gespecialiseerd zijn in gedrag.
Uitslag vragenlijsten sociale veiligheid, die in 2018 zijn afgenomen (4–puntsschaal):
Zuid
2018

VL ouders

VL leerlingen

VL leerkrachten

(respons 93%)
Sociale veiligheid algemeen

Centrum
2018

nvt

3,49

nvt

VL ouders

VL leerlingen

VL leerkrachten

(respons 88%)
Sociale veiligheid algemeen

nvt

3,47

nvt

CAO PO
De stichting wil zo uitvoering geven aan de CAO dat er een gezonde werksituatie ontstaat en onnodige werkdruk wordt
voorkomen. Na instemming van team, bestuur en de GMR, is de nieuwe cao per 1 augustus 2016 ingevoerd. Er is gekozen
voor het overlegmodel.
In dit overlegmodel zijn de volgende zaken geregeld:
● er is met elkaar afgesproken wat onder opslagfactor valt
● de opslagfactor is 45% van de lesuren en de lesgebonden en/of extra taken
● de maximale lestaak van 930 uur vervalt en kan ingewisseld worden voor werkuren van het taakbeleid.
● leidinggevende en team maken afspraken over het totaal aan werkzaamheden binnen de school en de beschikbare tijd.
● de keuze voor overlegmodel geldt voor drie jaar.
● jaarlijks worden er voor de zomervakantie in overleg de werk- en lesdagen vastgesteld.
● de teamleden werken 40 weken per jaar. Omdat de kinderen 39 weken op school zijn worden jaarlijks de zgn.
“terugkomdagen “vastgesteld.
Bij de invulling van de cao was de regeling van de pauzetijden een belangrijk onderwerp. De tussenschoolse opvang van
Bink zorgt voor de opvang van de kinderen, zodat de pauzetijden van alle teamleden gewaarborgd zijn. Hiervoor wordt
jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beslist welk deel van
deze kosten vanuit de ouderbijdragen bekostigd mag worden. In 2018 is opnieuw vastgesteld dat de cao naar tevredenheid
is ingevoerd en geïmplementeerd. Gemaakte afspraken zullen ongewijzigd ook gelden voor 2019.
Klachtenregeling
De Stichting HMS beschikt over een formeel vastgestelde klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe er omgegaan dient
te worden met klachten. De regeling beoogt een zorgvuldige behandeling van klachten waarmee het belang van alle
betrokkenen wordt gediend. De stichting is aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO
(Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Klachten of problemen kunnen kinderen en/of ouders ook melden bij de
contactpersoon binnen de school. De intern contactpersoon van de school is ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Naast een intern contactpersoon per school, is er ook nog een extern vertrouwenspersoon aan de stichting verbonden. In
2018 zijn er geen meldingen geweest bij de extern vertrouwenspersoon van de Stichting.
Beleid beheersing vergoeding na ontslag
De Stichting heeft geen specifiek beleid inzake de beheersing van vergoedingen na ontslag. De beide directeuren voeren,
samen met het bestuur, zelf de regie over het te voeren personeelsbeleid.
Wanneer zich op personeelsgebied knelpunten voordoen waarbij eventueel sprake is van vergoedingen na ontslag, is de
directie hiervan als eerste op de hoogte.
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Zij voeren zelf de gesprekken met de desbetreffende personeelsleden en schakelen hierbij de hulp in van externe juridische
deskundigen. Jaarlijks wordt bekeken of er middelen vrij moeten worden gemaakt voor eventueel uit te keren
ontslagvergoedingen. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de lopende zaken en zaken waarvan de directie verwacht
dat deze in de toekomst tot extra vergoedingen kunnen leiden.
Ouderbijdrage
Naast de inkomsten van het rijk zijn er inkomsten van de ouders in de vorm van de zgn. vrijwillige ouderbijdrage. De
ouderbijdrage is een totaalbedrag voor alle extra’s die de school biedt. Jaarlijks wordt de besteding van de ouderbijdrage ter
instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
In 2018 werd de ouderbijdrage voor het eerst per kalenderjaar geïnd. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op
basis van de begroting die de directeuren ter instemming aan de MR-en hebben voorgelegd. De incasso geschiedt voortaan
in januari, maart en mei van ieder kalenderjaar. Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen zijn mogelijkheden
als kwijtschelding of een schikking. De kosten voor inning , kwijtschelding en schikkingen worden t.l.v. de totale
ouderbijdragen gebracht. Het budget dat in een kalenderjaar wel begroot, maar niet uitgegeven is, komt t.g.v. de private
reserve.
Voor 2018 was de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op € 300 per leerling. Vanuit de private reserve is €50 per
leerling besteed, waardoor de feitelijke bijdrage voor de ouders in 2018 kon worden vastgesteld op €250 per leerling.
Montessorischool-Zuid: verantwoording besteding ouderbijdragen 2018 (met instemming van MR)
Begroot
Schoolse activiteiten

Verantwoord Ontvangen

€ 30.000,00

€ 25.219,01

Gastdocenten

€ 9.500,00

€ 3.508,50

Bijdrage schoolplein

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Bibliotheek

€ 5.000,00

€ 4.668,16

ICT

€ 7.000,00

€ 7.000,00

Verbruiksmateriaal t.b.v. programmeren

€ 6.500,00

€ 998,20

Oudercommunicatie

€ 1.000,00

€ 1.023,76

Kosten inning ouderbijdrage door OBT

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 900,00

€ 889,99

€ 8.000,00

€ 8.181,70

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Verzekeringen
Extra investering professionalisering team
Extra personeel: bijdrage aan vakleerkracht gym
Ontvangen ouderbijdragen 2018

€ 78.405,00

Alsnog ontvangen ouderbijdragen 2017
Totaal

€ 7.460,00
€ 84.400,00

€ 67.989,32

Saldo: toevoeging aan private reserve

€ 85.865,00
€ 17.875,68

Montessorischool-Centrum: verantwoording besteding ouderbijdragen 2018 (met instemming van MR)
Begroot

Verantwoord Ontvangen

Schoolse activiteiten

€ 28.160,00

€ 20.361,01

Gastdocenten

€ 23.542,00

€ 16.932,44

€ 1.500,00

€ 675,00

€ 3.000,00

€ 2.462,00

Bijdrage schoolplein
Bibliotheek
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ICT

€ 2.550,00

€ 2.528,46

Wetenschap & techniek

€ 3.250,00

€ 1.119,75

Oudercommunicatie

€ 6.175,00

€ 7.063,52

Kosten inning ouderbijdrage door OBT

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 851,00

€ 933,66

€ 7.700,00

€ 7.776,59

€ 31.000,00

€ 16.000,00

Verzekeringen
Extra investering professionalisering team
Extra personeel
Ontvangen ouderbijdragen 2018

€ 78.360,00

Alsnog ontvangen ouderbijdragen 2017

€ 0,00

Totaal

€ 112.728,00

€ 80.852,43

Saldo: ten laste van private reserve

€ 78.360,00
€ 2.492,43

LEREN EN OPBRENGSTEN
Aanbod
Montessorischool-Centrum en Montessorischool-Zuid zijn beiden een door de Nederlandse Montessori Vereniging erkende
montessorischool. De belangrijkste uitgangspunten van het onderwijs op een rij:
● er wordt gewerkt vanuit de Montessori-visie aangevuld met reguliere methodes.
● er wordt opbrengstgericht gewerkt op basis van leerlijnen en leerdoelen
● het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op het kind
● er wordt handelingsgericht (HGW) gewerkt
● hulpmiddelen daarbij zijn het leerlingvolgsysteem en de groepsplannen
Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
Bij de toelating zijn twee stromen te onderscheiden; reguliere instroom en zij-instroom.
Voor de reguliere instroom geldt dat er eerste een rondleiding volgt waarna ouders hun kind kunnen inschrijven.
Wanneer we te maken hebben met zij-instroom dan volgt eerst een kennismakingsgesprek. Als er plek is voor de leerling in
het desbetreffende leerjaar dan volgen er nog twee wendagen waarin wordt bepaald of de school past bij de leerling en of
de school de juiste zorg kan bieden. Is er geen plek voor de leerling dan zal de leerling geplaatst worden op een wachtlijst.
Uitstroomgegevens groep 8
Zuid
Uitstroom VO
VMBO
VMBO-T
MAVO/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO/Gymnasium

2015

2016

2017

2018

2019

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

4%

13

29%

5

11%

5

12%

5

15%

11

22%

0

0%

0

0%

0

0%

1

3%

0

0%

18

40%

15

33%

16

38%

6

17%

23

45%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

14

31%

26

56%

21

50%

22

65%

15

29%

45

46

42

34

51
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Centrum
Uitstroom VO

2015

2016

2017

2018

2019

VMBO

1

2%

1

2%

0

0%

1

2%

0

VMBO-T

3

6%

4

9%

8

23%

1

2%

6

13%

MAVO/HAVO

6

13%

2

5%

0

0%

1

2%

5

10%

HAVO

6

13%

9

21%

7

19%

12

27%

12

25%

HAVO/VWO

20

41%

8

18%

7

19%

10

22%

9

19%

VWO/Gymnasium

12

25%

20

45%

14

39%

20

44%

16

33%

48

44

36

45

48

Verantwoording gelden Prestatiebox 2017 en Samenwerkingsverband
Opbrengst gericht werken
In het schoolplan 2015-2019 staan een aantal beleidsvoornemens. Eén van de doelstellingen is opbrengstgericht werken.
Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen en analyseren we de resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau.
Deze resultaten worden weergegeven in trendanalyses. De trendanalyses worden ingezet om de resultaten van een
bepaalde toets over een reeks van jaren te volgen.
De trendanalyses zijn van belang om te analyseren of het onderwijs door de jaren heen kwalitatief hoogwaardig blijft en om
het juiste ambitieniveau voor de school te bepalen. De uitstroomgegevens van beide scholen zijn goed.
Passend onderwijs
Ook in 2018 heeft de directie, samen met de IB-ers het Schoolondersteuningsplan (SOP) nader uitgewerkt. Het gaat om
nieuwe protocollen, stappenplannen en concrete en werkbare afspraken voor de leerkracht. Om de ondersteuning van
leerkrachten en leerlingen te optimaliseren staat in het SOP beschreven dat er meer specialisten in de school nodig zijn.
De bekostiging vanuit het samenwerkingsverband Unita is omhoog gegaan. Deze extra bekostiging wordt gebruikt om ons
beleid uit het SOP vorm te geven.
Onze IB-ers nemen deel aan het IB-overleg van alle 1-pitters uit de regio, maar hebben ook regelmatig overleg met de IB-ers
van de Montessorischolen (KMS en BMS) uit Bussum. De directeur van Zuid participeert namens de stichting in het overleg
van de kleine besturen. In deze overleggen wordt besproken hoe er gestemd moet worden in de ALV van het SWV Unita.
Zuid
School Zuid heeft haar gedragsspecialisten ambulante uren kunnen geven ter ondersteuning van de leerkrachten. Zij
vormen samen met de intern begeleider het ondersteuningsteam.
Centrum:
Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, krijgen ondersteuning van de remedial teacher, de IB-er en
begeleiders voor de talentenleerpunten voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften kunnen daar wekelijks terecht voor hulp, advies en begeleiding op specifieke,niet reguliere
leergebieden.Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt een ontwikkelperspectief gemaakt. Kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften kunnen daar wekelijks terecht voor hulp, advies en begeleiding op specifieke, niet reguliere
leergebieden.
Het streven van de stichting is het door verwijspercentage naar het S(B)O onder de 2% te houden. Ook in 2018 is het aantal
doorverwijzigingen ver onder deze streefwaarde gebleven. Daarmee laat stichting HMS zien dat zij goed in staat is passend
onderwijs te bieden.
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Zuid
Doorverwijzingen 2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

SO

1

1

1?

SBO

1

Centrum
Doorverwijzingen 2016

1?

2016-2017

2017-2018

1

1

SO
SBO

1

2018-2019

1

Professionalisering leerkrachten
Voor de verdere professionalisering van de leerkrachten was een bedrag begroot van €30.000. In 2018 is uiteindelijk
€42.662,39 uitgegeven. Er is een aantal onvoorziene opleidingen gestart, zoals de schoolleidersopleiding en twee extra
Montessori-opleidingen op Zuid. Hiermee heeft de Stichting de beschikbare budgetten maximaal ingezet om de
onderwijskwaliteit te verhogen. Het betreft teamscholing en individuele scholing. De afspraken bij individuele scholing
worden vastgelegd in het daarvoor vastgesteld scholingscontract.
Scholing in 2018
Zuid:
Het gaat om de volgende opleidingen en trainingen:
● Montessori-opleiding
● Kanjertraining
● Master Educational Needs (modulair)
● Schoolleidersopleiding
● Werken met kwaliteit (WMK) directie & intern begeleider
● AVG Awarenesstraining

Centrum:
● teamscholing gedrag : Kanjertraining
● Montessori-opleiding
● WMK scholing directie
● hoogbegaafdheid & talentontwikkeling
● AVG awarenesstraining
● ontwikkeling executieve functies
● lerarenbegeleider
Cultuureducatie
Beide scholen hebben cultuur hoog in het vaandel. Omdat leren niet alleen een intellectuele, maar ook een sociale activiteit
is wordt er jaarlijks een aantal culturele en algemeen vormende activiteiten gepland, al dan niet onder leiding van een
gastdocent, en zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Daarnaast is het van belang dat onze leerlingen zich
leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en
beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte is kunstzinnige vorming van belang omdat onze leerlingen zich op die
manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). Om de cultuureducatie beter vorm te geven werken beide scholen met een
intern cultuur coördinator (ICC-er). Deze leerkracht is verantwoordelijk voor het coördineren van de culturele activiteiten
gebaseerd op het cultureel beleidsplan.
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21st century skills
Het is belangrijk om leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee te geven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. De stichting HMS onderschrijft in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en
gaat ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. In de tweede plaats gaat het in de kennissamenleving ook om
kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en
(media) grenzen doet vervagen, en dat het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren, een steeds
grotere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze scholen wordt daarom gericht aandacht besteden aan de
belangrijkste 21st century skills:
●
●
●
●
●
●

samenwerking en communicatie
kennisconstructie
ICT gebruik
probleemoplossend denken en creativiteit
planmatig werken
wetenschap & techniek

Diverse 21st century skills (zelfstandig werken, plannen, ontdekken enz.) zijn al van oorsprong verankerd in het Montessorionderwijs. Het onderzoekend en ontdekkend leren neemt daardoor op beide scholen een prominente plaats in. Daarnaast
zijn de scholen actief met het ontwikkelen en uitvoeren van het ICT-beleid. Er wordt gewerkt met IPad, laptops en
Chromebooks en de scholen beschikken over een goed werkend internetsysteem (glasvezel). Techniek neemt een steeds
belangrijker positie in.
De 3D-printer is inmiddels geïntroduceerd en er worden inmiddels programmeerlessen gegeven aan de kinderen. Het
Montessori-aanbod is versterkt door de aanschaf van de nieuwe taalset die ook een beroep doet op de gewenste
vaardigheden. Die taalset is inmiddels volledig in de klassen geïmplementeerd.
Burgerschap
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze scholen vinden het van belang om haar
leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving.
Leerlingen zijn een volwaardige gesprekspartner. Sinds 2016 is er een eco-raad op Zuid. De eco-raad is een leerlingenraad
die meedenkt en adviseert rondom de thema's van duurzaamheid. Op Centrum hebben wij ons meer gericht op de
omgeving van de school. Er is nu een goede samenwerking met Ridderspoor (dementerende bejaarden), het
kinderdagverblijf Klein Drakesteijn waar de kinderen voorlezen en BSO Bink. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen
voor het opzetten van een leerlingenraad en de klassenvergadering.
Partnerschap ouders
Samen met de school staan ouders voor de taak kinderen naar volwassenheid te begeleiden. Ouders en school hebben een
gezamenlijk doel: Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten hebben ieder een eigen rol te
vervullen. De ouder is de deskundige met betrekking tot het kind en de leerkracht is de professional met betrekking tot het
onderwijs aan het kind.
Communicatie is hierbij van groot belang. Afgelopen jaar zijn de volgende acties uitgevoerd om de communicatie te
optimaliseren:
Zuid:
● voorbereiding van de implementatie van een digitaal leerlingverslag
● de maandelijkse nieuwsbrief verschijnt op vaste momenten
● de directie houdt een korte toespraak tijdens de maandelijkse koffieochtend
Centrum:
● implementatie van Ouderportaal
● actualiseren en implementeren van het digitaal leerlingverslag
● implementeren van leerlingadministratie en -volgsysteem ParnasSys
● instellen van een werkgroep communicatie
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Verwachtingen voor de toekomst
Op basis van de huidige stand van zaken ziet de toekomst er voor de Stichting HMS er gematigd positief uit. Ondanks de
lichte daling in het leerlingenaantal binnen de gemeente, hebben beide scholen nog wachtlijsten. De prognose voor de
leerlingenaantallen voor beide scholen blijft stabiel, waarmee de continuïteit wordt gewaarborgd. In 2017 is een
risicoanalyse voor de Stichting HMS opgesteld, welke in 2018 is gekwantificeerd. Op basis hiervan kan beoordeeld worden
welke reserve de Stichting HMS aan dient te houden en welke investeringen daarnaast mogelijk zijn. Daarnaast is het MOP
geactualiseerd door het thema duurzaamheid mee te nemen. Door deze acties is duidelijk geworden dat de kosten voor
renovatie van het gebouw van Montessorischool-Centrum niet uit de vergoeding van de overheid en de opgebouwde
voorziening bekostigd kan worden. De dotatie voor huisvesting zou dan fors verhoogd moeten worden, waardoor het
begrotingsresultaat in negatieve zin onacceptabel hoog wordt en het weerstandsvermogen van de stichting onder druk
komt te staan. Nader overleg met gemeente Hilversum over medefinanciering is inmiddels in gang gezet. Daarnaast is de
krapte op de arbeidsmarkt een aandachtspunt. Het wordt steeds moeilijker geschikte leerkrachten te vinden voor
vervanging, maar ook voor reguliere formatieruimte.
Speerpunten zijn:
Onderwijskundig:
● ICT investeringen: meer chromebooks en opbergsystemen
● doorontwikkelen van het aanbod programmeren/techniek (Centrum)
● opzet sciencelab (Centrum)
● herinrichting algemene ruimten op Zuid
● introductie ‘maakonderwijs’ op Zuid
● Chromebook voor elke leerkracht (Centrum)
● implementatie “Taal doen” (Centrum)
Personeel:
● continuïteit in de kwaliteit van de teamleden door investeringen in opleiding en begeleiding. Vooral de begeleiding van
startende leerkrachten zal een aandachtspunt zijn.
● tijdelijk extra personeel op basis van projectformatie.
● ontwikkelen van specialisme om het beleid vanuit het schoolondersteuningsplan (SOP) uit te kunnen voeren.
● opvolger van de plusleerkracht inclusief opleiding (Zuid)
● versterken van de expertise van de leerkrachten
Financieel:
● een evenwichtige MJB met een marge van -1 en +1 %
● het verantwoord afbouwen van de reserves
● een goed investeringsplan
● voldoende dotatie voor de onderhoudsvoorziening om renovatie van school Centrum te bekostigen
Gebouwen
● extra investeringen op duurzaamheid (Centrum)
● duurzaamheid: vervangen TL-verlichting door LED (Zuid)
● oplossen akoestisch probleem (Zuid)
● installeren klimaatbeheersing waardoor het label ‘frisse school’ verkregen wordt (Zuid)
● upgrading/nieuwbouw gymzaal (Centrum)
● herinrichting schoolplein (Centrum)
● renovatie/nieuwbouw schoolgebouw (Centrum)
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FINANCIËLE ANALYSE
Realisatie ten opzichte van de begroting
Het totale exploitatieresultaat is uitgekomen op een verlies van € 145.210. Dit is € 13.360 beter dan vooraf begroot. Hoewel
het hier dus wel een verlies betreft is het resultaat wel beter dan ingeschat. Wanneer je op hoofdlijnen kijkt waar het betere
resultaat vandaan komt dan zie je dat de hogere personele lasten worden gecompenseerd door de hogere Rijksbijdragen
OCW. Verder is er bespaart op de huisvestingslasten en de overige lasten ten opzichte van de begroting. Dit alles heeft
ervoor gezorgd dat het resultaat beter is dan begroot.

Baten
Rijksbijdragen OCW
De hogere baten worden veroorzaakt door herziene beschikkingen 2017-2018 en 2018-2019. Verder zijn er door het
Ministerie werkdrukverlagende middelen beschikt vanaf augustus 2018 (€ 155,55 per leerling).
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn lager vanwege het feit dat er bij Zuid onderwijsbegeleidingsgelden waren begroot die
niet zijn ontvangen.
Overige baten
Reden voor de lagere overige baten zijn de ouderbijdragen. Dit wordt veroorzaakt door gelden die uiteindelijk niet zijn
ontvangen. Hierbij zit ook een correctie van niet ontvangen bedragen uit 2017.
Lasten
Personeelslasten
De hogere personele lasten zijn te verdelen in hogere lonen en salarissen (inclusief uitkeringen) van
€ 171.880 en hogere overige personele lasten (scholingskosten en P&A) van € 33.600. De overschrijding bij de lonen en
salarissen wordt veroorzaakt door inzet van meer fte's dan begroot en door de naar boven bijgestelde cao po.
Op hoofdlijnen is de afwijking bij de overige personele lasten te splitsen in de volgende verschillen:
Personeel niet in loondienst
€ 7.770
lager
Scholing
€ 13.190
hoger
Arbo-dienstverlening
€ 4.620
lager
Overige lasten
€ 34.520
hoger
Er is meer geld in scholing gestoken dan vooraf begroot. Bij Zuid is bijvoorbeeld een nieuwe directeur die in 2018 scholing
heeft gevolgd daarvoor en ook zijn bij beide scholen kanjertrainingen gevolgd.
De overige lasten zijn hoger vanwege de uitkeringskosten die door DUO zijn verrekend. Dit ging om € 51.320, hier was in de
begroting geen rekening mee gehouden.
Huisvestingslasten
Aan huisvestingslasten is ruim € 16.000 minder uitgegeven dan begroot. Hierbij zie je dat bij elke categorie minder is
uitgegeven. De grootste besparing is te vinden bij de schoonmaakkosten (€ 7.000 lager). Voor de lagere kosten zijn
bijzonderheden aan te wijzen. Het lijkt er dan ook op dat de begroting wat te hoog is vastgesteld. Verder is er aan
onderhoud en energie en water ook minder uitgegeven dan begroot. Aan onderhoud is bijna € 4.000 minder uitgegeven en
aan energie en water € 3.800.
Overige lasten
In totaal zijn de overige lasten € 34.160 lager uitgekomen dan begroot. Deze besparing is voornamelijk te vinden bij de
schoolse activiteiten en de kopieerkosten.
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Aan schoolse activiteiten is bijna € 26.000 minder uitgegeven en de kopieerkosten zijn € 5.500 lager dan begroot. Voor
beide besparingen zijn wederom geen bijzonderheden te vinden. Het budget is voor deze posten te ruim vastgesteld.

Investeringen
Categorie
Gebouwen
Inventaris
ICT
Leer- en hulpmiddelen
Totaal

Begroting
€ 15.000
€ 161.940
€ 39.200
€ 12.150
€ 228.290

Realisatie
€ 2.470
€ 147.610
€ 41.850
€ 23.030
€ 214.960

Verschil
€ 12.530
€ 14.330
-€ 2.650
-€ 10.880
€ 13.330

Het totaal aan investeringen is binnen de begroting gebleven. Er is € 13.330 minder geïnvesteerd dan begroot voor 2018. Bij
de categorieën gebouwen en inventaris is minder uitgegeven dan begroot. Daarentegen is er aan leer- en hulpmiddelen
bijna € 11.000 meer uitgegeven. Beide scholen hebben hier net wat meer besteed dan begroot. Centrum heeft € 6.500 meer
uitgegeven en bij Zuid is € 4.400 meer uitgegeven. Bij Centrum lijkt het vooral te zitten in de aanschaf van de methode
tijdlijn menselijke beschaving van € 9.800. Bij Zuid gaat het om meerdere aanschaffingen van methodes die ervoor zorgen
dat het budget wordt overschreden.

Kengetallen
Liquiditeit
Ten opzichte van 2017 is de liquiditeit toegenomen naar 2,80 in 2018. Deze toename is toe te schrijven aan de afname van
de kortlopende schulden ten opzichte van de stand per 31 december 2017. Met deze liquiditeit per eind 2018 voldoet de
stichting ruim aan de eigen gestelde streefwaarde van 1,5.
Solvabiliteit 1
Dit kengetal is toegenomen ten opzichte van 2017. In 2017 bedroeg de solvabiliteit nog 58%, in 2018 is dit gestegen naar
62%. De signaleringsgrens PO is kleiner dan 30% en de Stichting hanteert een streefwaarde van 40%. De conclusie is daarom
gerechtvaardigd dat de Stichting hier in ruime mate voldoet aan beide normen.
Weerstandsvermogen
De Stichting hanteert hiervoor een streefwaarde van 15%. In 2018 is het weerstandsvermogen uitgekomen op 10%. Het
Ministerie hanteert een signaleringsgrens kleiner dan 5%. Net als bij de eerder genoemde kengetallen is het
weerstandsvermogen hoger dan de beide gestelde normen en de eigen streefwaarde van 15%.
De stichting heeft het streven om meer in te zetten in het onderwijsproces om de kengetallen meer richting de eigen
streefwaarden uit te laten komen. Dit wordt ook weergegeven in de geprognosticeerde meerjarenbegroting 2019 tot en
met 2022.
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Continuïteitsparagraaf
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Toelichting geprognosticeerde balans en exploitatie
De Stichting Hilversumse Montessori scholen zit in de gunstige situatie dat ze zoveel aanmeldingen van leerlingen hebben
dat ze zelfs een leerling stop moeten instellen.
In de geprognosticeerde cijfers is voor 2019 en verder een lichte stijging van het leerlingaantal opgenomen met daarna een
stabiel karakter. Er is, ook in de toekomst, meer dan voldoende aanwas van leerlingen om de uitstroom op te vangen. De
stichting houdt uiteraard de ontwikkelingen van het leerlingaantal nauwlettend in de gaten. Echter op dit moment is de
inschatting dat zich dit positief zal blijven ontwikkelen en er wordt dan ook de komende jaren geen daling van het
leerlingaantal voorzien.
Op het gebied van huisvesting zijn er de komende tijd nog wel enkele belangrijke ontwikkelingen gaande. Begin 2017 is
besloten dat Montessori Centrum in het huidige gebouw zal blijven. De school zal daarom worden verbouwd in de
toekomst. Vanwege deze grote renovatie is er voor beide scholen een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Hieruit
blijkt dat de kosten voor het grondig aanpakken van Centrum meer dan € 1 miljoen moet gaan kosten (rond 2024). Dit is
natuurlijk niet volledig door de stichting zelf op te brengen. De stichting heeft hierover overleg gevoerd met de gemeente
Hilversum en een verzoek voor een bijdrage neergelegd bij de gemeente. Tot en met het schrijven van deze jaarrekening
heeft de gemeente hierover nog geen besluit genomen. Bij Montessori Zuid is in 2016 begonnen met het verbouwen van
het verouderde gedeelte. Deze verbouwing is nagenoeg volledig afgerond in 2018. Ook met deze verbouwing is rekening
gehouden in de meerjaren onderhoudsvoorzieningen.
Wanneer we kijken naar de geprognosticeerde balanstotalen dan zie je dat de kengetallen nog steeds ruimschoots boven de
signaleringsgrenzen van het Ministerie uitkomen. De stichting heeft dan ook besloten om deze gelden weer terug te laten
vloeien naar het onderwijs. Dit kan worden opgemaakt uit de negatieve begroting voor 2019 en 2020. Er zal voornamelijk
meer geld worden gestoken in tijdelijk meer inzet van onderwijzend personeel. Deze ontwikkeling wordt ook weergegeven
door het kengetal personele bezetting. In 2018 en 2019 is het totaal aantal fte’s meer dan 40. Vanaf 2020 moet dit weer
worden teruggebracht om niet structureel op een negatieve begroting uit te komen.
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A3 Kengetallen en grafieken

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio
Financieringsfunctie
Transactiefunctie
Financiële buffer

< 0,75
< 30%
< 30%
3 jaar negatief
< 5%
> 10%
> 10%

Streefwaarde

2014

1,5
40%
15%
-

3,09
58%
76%
1%
19%
28%
13%
11%

2015

3,40
56%
78%
1%
17%
30%
12%
11%

2016

3,15
57%
76%
4%
21%
0,08
31%
14%
12%

2017

2018

2,74
58%
74%
0%
18%
8%
33%
15%
6%

2,80
62%
79%
-4%
10%
7%
37%
10%
-3%

Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de
Rijksbijdragen.
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten
Geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting incl. afschrijvingen
voor gebouwen en terreinen.
Financieringsfunctie: (aanschafwaarde activa -/- aanschafwaarde gebouwen en terreinen) / totale baten
Middelen die nodig zijn om de materiële vaste activa met uitzondering van de gebouwen en terreinen
in stand te houden.
Transactiefunctie: kortlopende schulden / totale baten
Middelen benodigd voor het betalen van de kortlopende schulden.
Financiële buffer: kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie
Middelen die nodig zijn voor het opvangen van onvoorziene risico's.
Liquiditeit (current ratio)
4,00
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Solvabiliteit 2
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A4 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling

: 41515
: Stg. Hilversumse Montessorischolen

Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

:
:
:
:
:
:

Website

: www.montessorischool-centrum.nl
: www.montessorischool-zuid.nl

Directie

: Dhr. A.C. de Kruijff
: Mw. N. van Limborgh

Nevenfuncties

: Niet van toepassing

Telefoon

: 035-6247597
: 035-6215057

BRIN-nummer
05WH
08CI

J.P. Coenstraat 41
1215 KN
Hilversum
035-6215057
acdekruijff@hotmail.com
nathalie@mtsz.nl

: Montessori Centrum
: Montessori Zuid
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Stg. Hilversumse Montessorischolen
Jaarrekening 2018

B Jaarrekening 2018
B1 Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze
bepalingen zijn van toepassing op grond van de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien deze voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.
Activiteiten
Stichting Hilversumse Montessorischolen voert het
bevoegd gezag over twee scholen voor
basisonderwijs in Hilversum. De Stichting realiseert
onderwijs en begeleiding voor leerlingen van 4 t/m
12 jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2017 zijn waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de
cijfers van 2018 mogelijk te maken.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art.
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Operational leasing
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van
operationele leasing worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht
over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname van het
materieel vast actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De
gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 1.000.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwgebonden
installaties
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
15 jaar
20 jaar
10 jaar
4 jaar
8 jaar
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Kosten voor klein onderhoud worden rechtstreeks
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt
direct als een last verwerkt in het
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat
een bijzondere waardevermindering die in het
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is
afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou
zijn indien geen bijzondere waardevermindering
voor het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
waardering rekening gehouden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder de schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter
waarborging van de continuïteit van de stichting.
Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten
worden, waarbij om die reden door het bestuur
een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht. Het bestuur van de instelling heeft
deze beperking aangebracht.
Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd.
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De voorziening is opgenomen tegen de contante
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans en gemiddelde salarisstijging.
Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten
laste van deze voorziening gebracht. Bij het
contant maken is een rente van 1% als
disconteringsvoet gehanteerd.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen
inzake jubileum worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud
wordt rechtstreeks ten laste van het
exploitatieoverzicht gebracht. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op
basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen,
alsmede de van derden ontvangen overige
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen
naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige
personele lasten die betrekking hebben op onder
andere het inhuren van extra personeel,
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht
verantwoord.
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder
en/of werknemers wordt een voorziening
opgenomen (indien relevant).
Ultimo 2018 en 2017 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2017 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
101,5%. De beleidsdekkingsgraad eind 2018 is
103,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale
vereisten van de toezichthouder.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment
van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen en vlottende effecten, met uitzondering
van deposito’s met een looptijd langer dan drie
maanden.
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De
geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de
aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten.
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B2

Balans per 31 december 2018
(na bestemming van het resultaat over 2018)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

87.690
521.810
120.760
730.260

93.980
393.960
124.560
612.500

Totaal vaste activa

730.260

612.500

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

1.660
173.290
1.490
15.180
191.620

209.550
178.010
2.930
22.680
413.170

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

848.400
848.400

1.102.390
1.102.390

1.040.020

1.515.560

1.770.280

2.128.060

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2
2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

31-12-2018

31-12-2017

998.520
92.120
1.090.640

1.185.480
50.370
1.235.850

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

34.090
273.990
308.080

30.520
309.320
339.840

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

10.560
78.660
140.870
33.730
13.730
94.010
371.560

187.170
35.080
135.780
34.920
67.280
92.140
552.370

1.770.280

2.128.060

Totaal passiva
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B3

Exploitatieoverzicht 2018

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2018
3.673.330
27.510
161.710
3.862.550

Begroting
2018
3.480.950
39.500
181.750
3.702.200

Realisatie
2017
3.437.670
53.770
255.050
3.746.490

Realisatie
2018
3.296.790
97.200
260.630
351.270
4.005.890

Begroting
2018
3.091.310
106.980
277.050
385.430
3.860.770

Realisatie
2017
2.973.960
92.180
298.290
369.060
3.733.490

143.340-

180
2.050
1.870145.210-

158.570-

158.570-

13.000

1.120
800
320
13.320
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B4 Kasstroomoverzicht over 2018
Kasstroomoverzicht over 2018

Ref.

2018

2017

143.340-

13.000

4.2
2.2

97.200
31.760-

92.180
63.670-

1.5
2.4

221.550
180.81037.160-

80.23046.190
7.470

5.1
5.5

180
2.050
1.870-

1.120
800
320

39.030-

7.790

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

1.7
1.7

214.960214.960-

165.020165.020-

253.990-

157.230-

1.102.390
253.990-

1.259.620
157.230-

848.400

1.102.390
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2018
1.2 Activa
1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Stand 1 januari 2018
Mutaties 2018
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Stand 31 december 2018

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

133.100
39.120

1.132.210
738.250

330.270
205.710

1.595.580
983.080

93.980

393.960

124.560

612.500

2.470
8.760
6.290-

189.460
61.610
127.850

23.030
26.830
3.800-

214.960
97.200
117.760

135.570
47.880

1.321.670
799.860

353.300
232.540

1.810.540
1.080.280

87.690

521.810

120.760

730.260
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1.5

Vlottende activa

1.5
1.5.1

Vorderingen
Debiteuren

1.5.2

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Ministerie van OCW

1.5.7

Overige vorderingen
Voorziening oninbaarheid
Overige vorderingen

1.5.8

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overlopende activa

31-12-2018

31-12-2017

1.660

209.550

178.280
(4.990)
173.290

Totaal vorderingen

168.240
9.770
178.010

1.490
1.490

10.110
(7.180)
2.930

30
15.150
15.180

920
21.760
22.680

191.620

413.170

Geen van de vorderingen per einde 2018 en 2017 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

848.400
848.400

1.102.390
1.102.390

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2.1

Mutaties 2018

Passiva
Saldo
1-1-2018

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

1.185.480
50.370
1.235.850

2.2.3

Stand per
31-12-2018

Overige
mutaties

186.96041.750
145.210-

-

998.520
92.120
1.090.640

Mutaties 2018
Stand per
1-1-2018

2.2.1

Bestemming
resultaat

Dotaties

Onttrekkinge
n

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

30.520

3.570

-

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

309.320
339.840

90.000
93.570

125.320
125.320

Stand per
31-12-2018

Vrijval

34.090

-

273.990
308.080
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Onderverdeling saldo per
31-12-2018
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

Stand per
31-12-2018

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

3.059

31.031

34.090

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

16.170
19.229

257.820
288.851

273.990
308.080

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
OHW
Crediteuren

2.4.7

Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2018

31-12-2017

10.560

187.170

78.660

35.080

121.940
9.020
9.910
140.870

121.660
6.220
7.900
135.780

2.4.8

Afdr. / inh. ABP
Afdr. / inh. FPU
Afdr. / inh. IP/BW
Schulden terzake pensioenen

28.580
4.530
620
33.730

29.290
4.860
770
34.920

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Transitievergoeding
Overige kortlopende schulden

11.770
1.960
13.730

4.790
2.490
60.000
67.280

2.4.10

Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt
Overlopende passiva

93.520
490
94.010

92.140
92.140

371.560

552.370

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2018 en 2017 een looptijd korter dan een jaar.
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B6 Niet in de balans opgenomen
verplichtingen (passief)/niet uit de
balans blijkende rechten (actief)

Verplichting één tot vijf jaar
Er is sprake van een huurovereenkomst inzake
kopieermachines. Het contract is ingegaan 1 oktober
2014 en vervalt op 30 september 2020. De hieruit
voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa
€ 12.500 (inclusief btw).
Er is sprake van een leaseovereenkomst met Dell Bank
International LTD. Het contract is ingegaan in november
2015 en vervalt per november 2019. De hieruit
voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa
€ 3.795 (inclusief btw).

Verplichtingen langer dan vijf jaar
Geen

Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de
duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPOregeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de
duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op
een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar
het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake
van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers
vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen
medewerkers gebruik gaan maken van sparen met
betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2018

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie
2017

3.386.450
94.500
3.480.950

3.348.510
89.160
3.437.670

Gemeentelijke bijdragen
Totaal

27.510
27.510

39.500
39.500

53.770
53.770

Uitsplitsing
Klokuurvergoeding gymzaal
Onderwijsbegeleiding
Materiële gelijkstelling
Totaal

16.200
4.500
6.800
27.500

16.000
23.500
39.500

15.960
31.000
6.810
53.770

152.890
8.820
161.710

174.750
7.000
181.750

1.860
246.540
6.650
255.050

Overige baten

3.5.1
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal
Uitsplitsing

4.1.2

Begroting
2018

3.578.230
95.100
3.673.330

3.5

4.1.1

Realisatie
2018

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Personeel niet in loondienst
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal

Realisatie
2018

Begroting
2018

3.074.290
287.020
64.5203.296.790

Realisatie
2017

2.862.890
253.420
25.0003.091.310

2.948.700
211.080
185.8202.973.960

-

-

-

2.213.380
560.340
300.570
3.074.290

2.070.330
500.260
292.300
2.862.890

2.169.740
479.820
299.140
2.948.700

11.280
2.360
150.730
1.150
3.570
48.190
20.380
49.360
287.020

10.160
1.020
158.500
5.500
3.400
35.000
25.000
14.840
253.420

12.040
470
71.930
950
3.110
42.620
1.600
78.360
211.080
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Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Totaal

2018

2017

2016

2,00
37,47
4,22
43,69

2,00
38,72
4,14
44,86

8.760
61.610
26.830
97.200

9.610
71.830
25.540
106.980

7.840
58.770
25.570
92.180

14.030
45.170
84.790
2.520
90.000
24.120
260.630
-

18.000
49.000
91.800
3.250
90.000
25.000
277.050
-

9.130
49.010
84.180
1.840
130.000
24.130
298.290
-

115.660
55.560
180.050
351.270

101.900
55.000
17.530
211.000
385.430

89.400
48.780
14.710
216.170
369.060

61.770
4.120
440
90
3.830
800
44.610
115.660

64.000
650
4.000
1.250
32.000
101.900

55.310
2.800
630
50
2.950
830
26.830
89.400

4.120
4.120

3.000
3.000

2.800
2.800

Uitsplitsing
4.4.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Overige beheerslasten
Totaal
* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening
Accountantskosten
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4.4.2

4.4.4

5.1

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Muziek/Toneel/Jaarfeest
Klassenbudget
Buitenschoolse activiteiten
PR/Schoolkrant
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
IB/RT Materiaal
Kopieerkosten
Totaal

4.150
26.040
25.370
55.560

4.000
28.000
23.000
55.000

3.760
26.010
19.010
48.780

8.790
3.920
38.900
4.640
740
7.590
3.580
2.210
2.270
77.650
230
29.530
180.050

1.250
3.000
64.500
4.950
4.500
8.000
3.800
3.000
3.000
80.000
35.000
211.000

910
4.610
90.050
440
5.100
90
8.070
3.170
4.180
3.110
64.530
31.910
216.170

109.680

118.000

99.550

180
180

-

1.120
1.120

-

800
800

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

2.050
2.050

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de in rekening gebrachte kosten van een
spaarrekening en rekening-courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 145.210 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2018
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2018

1.185.480
50.370

186.96041.750

-

998.520
92.120

1.235.850

145.210-

-

1.090.640
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
In 2019 zal verder worden onderzocht of een fusie met STIP de juiste keuze is naar een toekomstbestendig
bestuursmodel. In het eerste kwartaal van 2019 zullen de directie en (G)MR worden meegenomen in dit
onderzoek. De verwachting is dat het traject rondom januari 2020 afgerond kan worden.

B10 Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen
beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Samenwerkingsverband Unita

Stichting

Hilversum
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
De WNT is van toepassing op HMS.
Het voor HMS toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 111.000
(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse A).
Met een totaal aan complexiteitspunten van 4, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten
2
- Leerlingen
1
- Onderwijssoorten
1
Totaal
4

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

B. van der Wissel

N.S. van
Limborgh

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

48.177,71 €
6.506,36 €
54.684,07 €

9.268,87 €
93.217,53
1.490,42 €
13.985,76
10.759,29 € 107.203,29

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

64.775,34

16.421,92 € 111.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging

Directeur
01-01 01-08
1,00

A.C. de Kruyff

€
€

54.684,07

Directeur
08-11 31-12
1,00

€
€
€

-

Directeur
01-01 31-12
1,00

€

-

10.759,29 € 107.203,29

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

B. van der Wissel

N.S. van
Limborgh

A.C. de Kruyff

Directeur

Directeur
01-01 31-12
1,0000

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang6 en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Directeur
01-01 31-12
1,0000

€
€
€

75.620,11
12.901,56
88.521,67

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

107.000,00

Totale bezoldiging

€

88.521,67

€
€
€

85.255,87
13.531,80
98.787,67

€ 107.000,00
€

98.787,67

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang –
einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het
kalenderjaar
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum
uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Dhr. H. Kolthof
2018

2017

0103 - 0112

-

9

0

€182
€ 209.100

€176
€0

€ 209.100

€0

Ja

nvt

€ 50.910

€0

N.v.t.

N.v.t.

€ 50.910

€0

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS
Dhr. A. Bakker
Mevr. A. Dubel - De Jong
Mevr. L. Tiesing
Dhr. R. Leeftink

FUNCTIE
Voorzitter
Secretaris
Lid
Penningmeester

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die
in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

C Overige gegevens
C1

Controleverklaring
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