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Voorwoord

Voor u ligt het geconsolideerde jaarverslag 2019 van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)
en Stichting Montessori Onderwijs Purmerend (MOP). Met dit jaarverslag wil het Bestuur van de stichtingen zich
verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de vier gemeentes waarin onze scholen zijn gehuisvest, de ouders
van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van beide organisaties en de overige schoolbesturen in
het primair en voortgezet onderwijs in de regio. Daarnaast is dit verslag bedoeld voor een ieder die meer van onze
organisaties wil weten.

In het strategisch beleidsplan dat richtinggevend is voor beide organisaties is verwoord welke bijdrage we willen
leveren aan de groei die kinderen doormaken, aan hun ontwikkeling, aan hun plezier in leren en leven en hoe we dat
voor ons zien. In het activiteitenplan staat beschreven welke verantwoordelijkheden daarvoor zijn belegd in de
verschillende lagen van de organisatie en welke ambities daar bij horen. In dit jaarverslag leest u welke resultaten
zijn behaald in het kalenderjaar 2019.

Met vertrouwen en geloof in ons onderwijs blikken we in dit document terug én vooruit daar waar dat relevant is.

Erik Abbink en Suzanne Derwig
College van bestuur
stichting CPOW en stichting MOP
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l. Het schoolbestuur

Stichting CPOW is opgericht in 1998 en is gevestigd te Purmerend. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 36053128. De stichting beoogt onderwijs te geven op confessionele grondslag, te weten
Rooms Katholiek, Protestants Christelijk en Oecumenisch. Bij het geven van onderwijs wordt zorggedragen voor een
brede maatschappelijke en godsdienstige oriëntatie van de leerlingen en worden leerlingen vanuit een Christelijke
inspiratie in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid. Stichting CPOW is verantwoordelijk voor 14 basisscholen,
waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over 16 locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland,
Edam-Volendam en Landsmeer. Onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een nieuwkomersschool
Kuna Mondo.

CPOW telde op 1-10-2019 3.370 leerlingen.

Het bestuur van stichting MOP is op 27 augustus 2010 per notariële akte overgedragen aan het bestuur van CPOW en
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234103. Stichting MOP beheert één school in
Purmerend en telde op 1-10-2016216 leerlingen. Stichting MOP werkt vanuit de Neutraal Bijzondere grondslag en heeft
als doel het geven van basisonderwijs dat uitgaat van de eigen unieke mogelijkheden van het individu, zulks gebaseerd
op de visie van Dr. Maria Montessori. De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in die zin, dat de leerling een
levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de
levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. MOP telde op 1-10-2019 202 leerlingen

1.1 Organisatie

Contactgegevens
Naam schoolbestuur: Confessioneel Primair Onderwijs Purmerend (CPOW)

• Bestuursnummer: 41012

Adres: Wielingenstraat 111, 1141ZN Purmerend
• Telefoonnummer: 0299-479699

E-mail: info@cpow.nl
Website: cpow.nl

•

•

Contactpersoon

Met wie kan er contact worden opgenomen met vragen naar aanleiding van het bestuursverslag?
Naam contactpersoon: Susanne Sneeuw
Functie: controller

Telefoonnummer: 0299-479699

Overzicht scholen

Zie: https://www.cpow.nl/onze-scholen/

• Link naar scholenopdekaart.nl
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Organisatiestructuur

Raad van Toezicht
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Governance

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze code.

Managementstatuut
Een link op naar een download van het Managementstatuut van het bestuur vindt u hier.

Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en
intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken.1 Binnen onze
stichtingen is de organieke scheiding (two-tier) van toepassing.

1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie:
https://www.poraad.nl/files/themas/goed bestuur/code goed bestuur in het primair onderwijs.pdf
6
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Bestuur

ErikAbbink
Functie: voorzitter college van bestuur
Nevenfuncties: bestuurder Van de Stadt -Jentink stichting (onbetaald)
Aandachtsgebieden: Financiën, huisvesting, ICT, innovatie onderwijs en aanspreekpunt stakeholders, partners,
overige contacten

• Suzanne Derwig
Functie: lid college van bestuur
Nevenfuncties: geen
Aandachtsgebieden: Onderwijskwaliteit, HRM en HRD,AVG

Intern toezichtsorgaan

Robert Zaal

Functie: voorzitter en lid renumeratiecommissie
Dhr. Zaal is directeur van Takecarebnb

Jeroen van den Hauten (t.m. 9/2019)
Functie: lid van de raad en lid auditcommissie
Dhr. van den Hauten is CFO SSC-ICT bij het ministerie van BZK
Rob Klinkert

Functie: lid van de raad en lid auditcommissie & onderwijscommissie
Dhr. Klinkert is senior portfolio facility manager bij PWC Nederland
Jack Koster

Functie: Lid van de raad en lid renumeratiecommissie, aandachtsgebied: Identiteit
Dhr. Koster is directeur bij Vicoma
Aafke Veer

Functie: lid van de raad en lid onderwijs auditcommissie, aandachtsgebied: onderwijs
Mevr. Veer is interim manager
Arron Bell (m.i.v. 9/2019)
Functie: lid van de raad en lid auditcommissie

Dhr. Bell is lid raad van bestuur/CFO bij het CAK

Werkwijze intern toezichtorgaan

Er is gewerkt vanuit de code Goed bestuur, vastgelegd in het toezichtkader dat eind 2011 tot stand kwam.
De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding (onderwijs, overheid, bedrijfsleven),
waardoor zij gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor de Raad van Toezicht met betrekking tot het onderwijsveld
goed kunnen overzien. De leden hebben geen zakelijke belangen in relatie tot de stichtingen. Wel heeft een lid éém
kind op een school van de stichting CPOW.

De Raad ziet het met name als haar taak toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de scholen en
de stichtingen, toezicht te houden op de financiële ontwikkeling van de stichtingen en op de onderwijskwaliteit. De
Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de beide stichtingen, maar waakt er
daarbij voor te treden in de bevoegdheden van het College van Bestuur.
De scheiding tussen toezicht en bestuur is geregeld middels een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.
Diverse overlegmomenten tussen Raad van Toezicht en Bestuur zijn vastgelegd in een jaaragenda. De jaaragenda is
enerzijds inhoudelijk gericht (het bespreken van thema's, het volgen van ontwikkelingen in de organisatie) en
anderzijds procesmatig (jaarcyclus, planning en control). De Raad van Toezicht ziet toe op de code Goed bestuur en
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heeft geen afwijkingen geconstateerd.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het
functioneren van de beide organisaties als geheel. De Raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en
functioneert als klankbord voor het CvB.Tevens is de RvT werkgever van het CvB. De RvT werkt conform de
richtlijnen van het eigen toezichtskader.

Vergoedingsregeling intern toezicht
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt 5.000 euro voor de leden en 7.500 euro voor de
voorzitter per jaar.

Verslag Raad van Toezicht

In het verslagjaar nam de Raad afscheid van Jeroen van den Hauten die na acht jaar de maximale zittingstermijn had bereikt.
Jeroen was een zeer gewaardeerd en betrokken lid, die er medeverantwoordelijk voor was dat er een goede financiële
organisatie staat en de periode van financiële kwetsbaarheid, die hij bij zijn aantreden aantrof, afgesloten kon worden. Na
een openbare wervingsprocedure kon de Raad tot genoegen Arron Bell als nieuw lid benoemen. In het laatste kwartaal
werden de vergaderingen bijgewoond door Saskia Mangoendinomo, die deelneemt aan een opleidingsprogramma voor
aankomend toezichthouders in het onderwijs

In het verslagjaar kwam de Raad zes keer bijeen, altijd op het bestuurskantoor in Purmerend. De Raad heeft daarnaast
tijdens twee schoolbezoeken in totaal zes scholen bezocht, is daar rondgeleid en heeft met de directeur en het team
gesproken. De voorzitter van de Raad heeft buiten de formele vergaderingen frequent contact met de voorzitter van het
College van Bestuur. De voorzitter is verder aanwezig geweest bij een vergadering van de GMR en een bijeenkomst van het
directeurenoverleg.

De Raad heeft drie commissies. De Onderwijscommissie bestaat uit Rob Klinkert en Aafke van 't Veer. Zij kwam in het
verslagjaar een keer bijeen. De Auditcommissie bestaat uit Arron Bell (vanaf 9/2019), Jeroen van den Hauten (tot 9/2019)
en Rob Klinker! Zij kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. De Remuneratiecommissie bestaat uit Jack Koster en Robert
Zaal. Zij heeft in het verslagjaar het functioneringsgesprek met het (toen nog individuele) lid van het College van Bestuur
voorbereid en gevoerd.

Gedurende het verslagjaar besteedde de Raad in zijn vergaderingen aandacht aan de volgende onderwerpen:

Werving tweede lid College van Bestuur: de Raad heeft het advies van de sollicitatiecommissie, met daarin een
vertegenwoordiging van GMR en directeurenoverleg, overgenomen en besloten tot benoeming van Suzanne
Derwig. Ook was er aandacht voor de portefeuilleverdeling en werd de samenwerking binnen het CvB-team in de
aanloopperiode actief gemonitord;
In het kader van defunctioneringscycluszijn (positieve) gesprekken met de bestuurder gevormd;
Wat betreft de financiën was er aandacht voor de financiële cyclus, m.n. de tijdige aanlevering van de
conceptbegroting, zodat zorgvuldige bespreking mogelijk is; treasurystatuut; scenarioplanning; selectie accountant;
Oprichting van een nieuwe school in De Beemster;
Fusie MOP: dit is een kwestie die al langer de aandacht heeft en die in het verslagjaar zowel binnen de Raad als
meer uitgebreid met een delegatie van de Raad is besproken. Vooralsnog is fusie niet aan de orde;
Communicatie; de Raad heeft aangedrongen op een actieve communicatiestrategie, omdat er veel is om trots op te
zijn en het belangrijk is om de aantrekkingskracht aan potentiële medewerkers en leerlingen te presenteren;
Welzijn medewerkers en duurzame inzetbaarheid: een belangrijk aandachtpunt voor de raad omdat het
leerkrachtentekort en de werkdruk risico's meebrengen voor organisatie en medewerkers. Dit onderwerp werd
geregeld geagendeerd en nog eens apart informeel besproken met enkele schooldirecteuren.

De Raad van Toezicht is zeer tevreden over het reilen en zeilen van CPOW en MOP. De kernwaarden Je doet ertoe,
vertrouwen en verbondenheid worden echt in de praktijk gebracht door grote zorg en aandacht voor de leerlingen en de
medewerkers. De onderwijsresultaten zijn goed en hetzelfde geldt voor de sfeer op onze scholen. Onze medewerkers
hebben een groot hart voor het onderwijs en hun inzet en betrokkenheid is bewonderenswaardig. De Raad vindt het een
eer en een genoegen om daaraan bij te mogen dragen en dankt alle collega's van harte voor hun bijdrage.

•

•

•
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Gemeenschappelijke medezeggenschap
In de GMR is er vanuit elke school binnen de stichting een lid aanwezig. De GMR streeft naar een gelijke verdeling
tussen ouders en personeel.
De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast organiseert de GMR een keer per jaar een
bijeenkomst voor de voorzitters van de medezeggenschapsraden. Waarin tops en tips worden uitgewisseld en
informatieoverdracht plaatsvindt.
De leden van de verschillende commissies houden individuele vergaderingen met afgevaardigden van het
bestuurskantoor om onderwerpen in detail te bespreken om vervolgens de gehele GMR te informeren en adviseren.

Verslag Gemeenschappelijke medezeggenschap
In 2019 kende de GMR tot de zomer een bijna voltallige bezetting: twee scholen vonden een vertegenwoordiger vanaf de
zomer en één school was van voorjaar tot najaar zonder vertegenwoordiging. Voor één school bestaat aan het einde van 2019
nog een vacature vanaf de zomer. De verdeling ouders-leerkrachten was in balans.

De Raad heeft het gehele jaar 2019 dezelfde voorzitter gehad. Deze heeft na een jaar proefdraaien besloten zijn
voorzitterschap voort te zetten voor één termijn.
Dit jaar werd er, mede met het Bestuur, constructief gesproken over tal van onderwerpen zoals:
bestuursformatieplan, begroting CPOW en GMR , jaarrekening 2018, Eigen Risico Dragerschap, Europees aanbesteden
administratiekantoor, huisvesting scholen, internet en social media, Sportify en het lerarentekort.

De leden van de drie commissies binnen de GMR (Onderwijs en Identiteit, Personeel en Organisatie, Financiën en Beheer)
hebben individuele vergaderingen gehad met afgevaardigden van het bestuurskantoor om onderwerpen in detail te
bespreken om vervolgens de gehele GMR te informeren en te adviseren. De diverse expertises worden juist in deze
gesprekken ten volle benut.

In 2019 heeft de GMR ingestemd met het volgende:
De Schakelklas, Kuna Mondo, mag een vertegenwoordiging hebben in de GMR
Begroting CPOW 2019-2021
Internet en Social Media beleid
Keuze voor Arbo Advies Duivestein als uitvoerder Risico Inventarisaties Scholen
Bestuursformatieplan 2018-2019

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft vergaderingen bezocht en heeft daarin de rol van de Raad van Toezicht
besproken. In oktober heeft de jaarlijkse vergadering van de voorzitters van de lokale medezeggenschapsraden binnen CPOW
en MOP met de voorzitter van de GMR plaatsgevonden.

Namens de GMR neemt een vertegenwoordiger deel aan het project Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast zat er een GMR-
vertegenwoordiger in de sollicitatiecommissie voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht hoewel dat niet wettelijk verplicht
is.

1.2 Profiel

Missie: geloof in onderwijs
Geloof en vertrouwen liggen dicht bij elkaar. Vertrouwensrelaties staan afvallen bij onze bereidheid niet alleen naar
onze eigen belangen te kijken, maar ook naar die van anderen. Geloof in onderwijs kan het bestuur van CPOW/MOP
alleen als motto hanteren als we de antwoorden weten te vinden bij complexe thema's als openheid, eerlijkheid,
actief luisteren, communicatie, samenhang, competentie en wederzijds respect. Het impliceert ook dat we de lat
hoog leggen: voor de leerlingen bij het werken aan optimale leerlingenprestaties én voor de leerkrachten.
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Werkelijk succes, het soort dat geluk brengt en geloof in onderwijs rechtvaardigt, heeft in essentie veel te maken
met de manier waarop de scholen het onderwijs verzorgen. Het gaat vooral ook - in alle lagen - om betekenisvolle
relaties met anderen.

Geloof in onderwijs vraagt om oprechte toewijding; toewijding zorgt voor betrouwbaarheid - het zijn dé factoren die
bepalend zijn. Het vraagt in alle lagen - of het nu om de leerlingen, de ouders, de leraren, directie, bestuur, raad van
toezicht en stafleden gaat - dat mensen elkaar echt leren kennen, elkaars belangen begrijpen, dat ze etkaars
vaardigheden doorgronden, dat ze elkaar vertrouwen.

Visie: waardengedrevenheid
De belangrijkste waarden binnen onze stichting zijn: vertrouwen, verbondenheid en je doet ertoe.
De komende jaren zetten we niet alleen stevig in op het bereiken van optimale prestaties van de leerlingen, we
leggen ook een duidelijke focus op de wijze waarop we goed, door waarden gedreven, onderwijs vormgeven.
Het beschrijven van het verhaal van de school dat je terugziet in de dagelijkse praktijk.

Het karakter van de scholen zichtbaar, voelbaar en hoorbaar maken, is een zoektocht. Het lastigste is misschien nog
wel dat je heel snel in een soort containertaal vastzit. Woorden die je op de website van bijna elke school ziet
terugkomen. Maar wat zien we daarvan? Wat gebeurt er dan op de school? Die tweede taal, daar zijn we naar op
zoek.
Als directeuren hun verhaal over de school vertellen en het verhaal is zichtbaar in de school en vooral zichtbaar in
het gedrag dat leerlingen en leerkrachten laten zien, dan heb je ook voor je stakeholders een waar verhaal.

In 2019 zijn we op zoek gegaan naar praktijken die verbeelden wat er op de schoten gebeurt. Als je verhalen
verzamelt over wat wij goed geïnspireerd onderwijs vinden, breng je de sfeer die er heerst op scholen, waar ouders
vaak de keuze voor een school op baseren, onder woorden. Op deze manier krijgt de tekst in een schoolplan een
gezicht en waarde.

Kernactiviteiten
Verzorgen van goed geïnspireerd door waarden gedreven onderwijs.

• Het verhaal van de scholen vertalen naar waarde gedreven gedrag en het eigen karakter van de school
Stimuleren van ambitieuze verbetercultuur en onderwijsinnovatie in de gehele organisatie
Regie op kwaliteit hebben; basiskwaliteit borgen en ontwikkelkansen scholen blootleggen
Verzorgen van Passend Onderwijs

Zorgdragen voor goed werkgeverschap
Professionele ruimte en ontwikkelingvan de leerkracht centraal
Investeren in onderwijskundig en waarde gedreven schoolleiderschap
Bevlogen medewerkers door goed werkgeverschap

• Bouwen aan een dynamisch functiehuis

Samenwerking andere onderwijssectoren en bedrijfsleven in de Regio
CPOW investeert in regionale samenwerking met de IPABO rondom opleiden in de school door als
wegbereider deel te nemen aan het traject aspirant opleidingsschool;

• CPOW neemt deel aan het project techniekonderwijs po-vo, mbo en bedrijfsleven in de regio;
Deelname Purmer Valley;
Actief participeren in het SWV Waterland;
Samenwerking met de Purmerendse Scholengemeenschap (PSG) m.b.t ICT en onderwijs;
Intensieve samenwerking met BSO & KOV Sportify Kids.
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STRATEGISCH BELEID
2017-2021

WIE WE ZIJN WAT WE WILLEN ONZE AANPAK

IDENTITEIT
GELOOF in onderwijs staatcentraal

in ons werk. Onze kernviiasrden zijn

zichtbaar en voelbaar op onze scholen

en richtinggevend voor ons denken en
handelen:

Verbondenheid

Leren groeier, ,'," verbondenheid, met
jezelf, onderen en de omgeving.

Je doet erttx

Oprechte aandacht voor alle kinderen, Je
voelt je weskom!

Vertrouwen
Geloof if eikaai; vertrouwen ais basis.

AMBITIE
CPOW richt zich op het hoogst
haalbare op het gebied van kennis en
vaardigheden, talentontwikkeling

ét) het welzijn van de kinderen.

CPOW heeft de ambitie om het

verdiepend leren bij leerlingen en
teams verder te ontwikkelen waardoor

het onderwijs op cje toekomst gericht is

en de leerlingen voorbereid worden op

de snel veranderende maatschappij.

-1
Onze aanpak, typeertzich door een
actie-raamwerk met 4 ond.erli.ng
verbonden componenten: focus op een

beperkt aantal thema's, een teercultuur
gericht op verdiepend teren, vanuit
eigenaarschap en verantwoording op
alte lagen.
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DOELEN
a. CPOW richt zich op het hoogst haalbare op het gebied van de basisvaardigheden, talentontwiktieling én het welzijn

van de kinderen.

b. Toekomstgericht onderwijs zal mede gestuurd worden door vragen van leerlingen en maakt verdiepend leren (21° eeuw
vaardigheden) tot een noodzaak. Naast het aanleren van de basisvaardigheden zal 'leren Leren' een steeds grotere plek
innemen.

c. Leren van en met elkaar krijgt niet alleen in de klas steeds meer gestalte, de verbinding tussen leerkracht, ouders, scholen
en directeuren gaat nog sterker georganiseerd worden. De aanwezige kwaliteiten binnen CPGW worden doelbewust met
elkaar verbonden.

d. De basis is op orde, de onderwijskwalitett van de scholen is uitstekend. Deze kwaliteit gaan we sterker neerzetten in de regio,
de bescheidenheid overstegen.

e. Naast trots zijn op de onderwijskwaliteit hoort ook verantwoordelijk willen en mogen zijn voor deze kvróliteit.
CPOVif streeft de komende jaren naar nog meer eigenaarschap in de klassen, op de schoten en in het bestuur als geheel.

STRATEGIEËN EN MONITORING

Tevredenheidsanatyses Gesprekkencyclus Collegiaal leren

•»' o
0^.L->^ '^-^

<^'
.o'/^

ifKW^f::r.s*sespfeit
~'>1

;i-tffCT gspnuaf-tii-n/^
joacr:'.n> sücs.pjsr.

\
j-;^/c.jï.—---&r

u
.vfcï-y^rpStgcAtifru " 'V-s:':'-c':

K^ ^- f-:'--s-f.:::-esi's'^'e{tj
y^'ïSï r s»; c f s ~ f.xe.'

.AflCKSn® •k'cfceqiien

Data-analyses Lean & scrum

2fe7"-
s ^

LeercirkeE

pcftwsf»»cc van
•» loc •*

t dl—tilnUtaai!

+iwriinsBfl

a^{'J
«(Rtatuw

11
ter idetflifictftie

VAN RBE ACCOUNTANTS

v



1.3 Dialoog

Met onderstaande partijen heeft het bestuur van CPOW en MOP regelmatig contact.

Organisatie of groep Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen
hierin

Gemeenten We werken met de gemeenten in diverse maatschappelijke onderwerpen samen zoals:
cultuur, veiligheid en gezondheid. In het kader van de huisvesting is er in de gemeente
Edam/Volendam in 2019 een nieuw IHP ontwikkeld. De samenwerking tussen de stichtingen
en de gemeenten is redelijk goed verlopen in 2019. Ten aanzien van huisvesting liggen er
diverse plannen waaraan in de komende jaren uitvoering wordt gegeven. In de gemeente
Beemster gaan we onze eerste school opstarten. Het ministerie heeft daar in 2019 zijn
goedkeuring aan verleend.

Kinderopvang Naast de contacten met de diverse kinderopvangorganisaties in de regio, is er een nauwe
samenwerking met BSO & kinderopvang Sportify kids. De missie en visie van CPOW&MOP en
Sportify sluiten op elkaar aan. De doorgaande lijn, het inzetten van personeel op de scholen
en de intensivering van de samenwerking is in 2019 opgestart en zal in 2020 een officiëler
karakter krijgen.

Voortgezet onderwijs/MBO
en techniek bedrijven

Zorgdragen voor een goede overdracht PO-VO is een jaarlijkse activiteit die in de werkgroep
PO-VO wordt voorbereid. Twee directeuren zijn lid en vertegenwoordigen CPOW & MOP. Er
wordt samen, met de Purmerendse scholengemeenschap (VO), gewerkt aan een leerlijn
digitale geletterdheid PO-VO.
We participeren in twee techniekprojecten samen met het VO, MBO en het bedrijfsleven.

Hogeschool IPABO CPOW investeert in regionale samenwerking met de IPABO rondom opleiden in de school
door als wegbereider deel te nemen aan het traject aspirant opleidingsschool.

PurmerValley CPOW wil samen met PurmerValley de inspirator en verbinder zijn om het totale ICT-
ondernemerschap en het IT-klimaat te stimuleren en te verbeteren. We willen kinderen
inspireren om te kiezen voor een opleiding op het gebied van digitalisering. We willen samen
het onderwijs verrijken en nieuw onderwijs opstarten om daarmee de digitalisering te laten
floreren.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen
hierin

De stichtingen CPOW en
MOP maken deel uit van het
Samenwerkingsverband
Waterland

Een belangrijk aandachtspunt betreft het doorzetten van de trend van toename van leerlingen
in het SO en SBO. Als deze groei in het SO en SBO blijft aanhouden betekent dit een verdere
stijging van de verplichte afdrachten, waardoor er minder overblijft voor de
basisondersteuning en extra ondersteuning van het reguliere basisonderwijs. Dat is
tegenstrijdig met de doelstellingen voor Passend Onderwijs. Voor de lange termijn vraagt deze
ontwikkeling om een herbezinning op de strategische koers van het SWV. De
verantwoordelijkheid voor een groot deel van de uitvoering van het beleid ligt bij de
schoolbesturen. Samenwerking is nodig om de doelstellingen van Passend Onderwijs te
realiseren. Voor de evaluatie/herijking van het samenwerkingsverband zijn twee partijen
benaderd ter ondersteuning van het proces. Naar verwachting zal in maart 2020 een keuze
worden gemaakt.

Meer informatie over samenwerkingsverbanden? Kijk naar www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

Klachtenbehandeling

Er zijn in 2019 drie klachten binnen gekomen:
Een klacht is bij de landelijke geschillencommissie voorgelegd. De klacht is ongegrond verklaard. Een klacht is door
de interne klachtencommissie in behandeling genomen en positief afgehandeld.
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Er is een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost. Samen met een onafhankelijke partij en ouders is er naar een
oplossing gezocht. Uiteindelijk hebben de ouders gekozen voor een andere oplossing, dan aangeraden door de
onafhankelijke partij in overleg met het bestuur.

VERWIJZING
Onze klachtenregeling vindt u op de website van CPOW of via deze link.
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2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs &
kwaliteit, Personeel & professionalisering. Huisvesting & facilitaire zaken, AVG, ICT en Financieel beleid. Het hart van
deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?

De basiskwaliteit zoals beschreven in het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (2017) is de
ondergrens die het bestuur hanteert voor de scholen. Bij de kwaliteitsgebieden SK (pedagogisch klimaat) en KA
(kwaliteitscultuur) heeft het bestuur in samenspraak met de scholen collectief eigen aspecten van kwaliteit
geformuleerd. Deze worden op dit moment (mei 2020) verwerkt in een CPOW/MOP kwaliteitskader. Het individuele
ambitieniveau van de scholen ontstijgt de ondergrens van de inspectie op de meeste kwaliteitsgebieden. Het
bestuur hecht in haar bestuursstijl veel waarde aan de autonomie van de scholen. Het bepalen van wat goed
onderwijs concreet inhoudt binnen onze stichting gebeurt vooral door in gesprek te gaan met de directeuren en met
de schoolteams. Bij de totstandkoming van beleidsvoornemen maken scholen gebruik van verschillende bronnen.
Analyse en conclusies op basis van deze bronnen gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de schoolteams. De
directeuren fungeren onderling als critical friend in dit proces. Een goede beschrijving en analyse van de
leerlingenpopulatie vormt het vertrekpunt, net als het waardengedreven verhaal van de school (zie 1.2 profiel
bestuur). Dialoog is het belangrijkste middel om te definiëren wat onderwijskwaliteit is. Behalve de dialoog met de
scholen betrekt het bestuur de GMR, de Raad van toezicht en andere belanghebbenden in deze dialoog.
Beleidsvoornemens en ambities van bestuur en individuele scholen worden beschreven, gemonitord en geëvalueerd
in onze meerjarige cyclus, waar het strategisch beleidsplan, de schoolplannen, jaarplannen en jaarverslagen
onderdeel van uitmaken. Alle scholen maken gebruik van de methodiek van leerKRACHT om vanuit ambitie concreet
aan doelen te werken.

Hoe houdt heeft het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit?

Het bestuur heeft om zicht te hebben op de onderwijskwaliteit een stelsel voor kwaliteitszorg ingericht. Kenmerkend
voor het bestuur van CPOW en MOP binnen dit stelsel is de focus op ontwikkeling, de autonomie van de individuele
scholen, de dialoog tussen bestuur en scholen en de nabijheid van de bestuurders bij de dagelijkse onderwijspraktijk.
Het bestuur hanteert een jaarlijkse cyclus bestaande uit managementgesprekken, zelfevaluatie van de scholen,
kwaliteitsgesprekken en schoolbezoeken. In de managementgesprekken staat de progressie van het realiseren van
doelen centraal en maakt het bestuur (prestatie)afspraken met de directie van iedere school. In het jaarlijkse
kwaliteitsgesprek staat het eigen kwaliteitsbeeld en de schoolambities afgezet tegen de leerresultaten van de school
centraal. Scholen actualiseren jaarlijks de Monitor Goed Onderwijs. Hierin beschrijven scholen per kwaliteitsgebied
hoe er invulling wordt gegeven aan de basiskwaliteit, wat eigen aspecten van kwaliteit zijn en hoe zij de kwaliteit zelf
beoordelen. De monitor wordt aangevuld met ondersteunende materialen en beleidsstukken die laten zien op basis
waarvan de directie dit kwaliteitsbeeld heeft. Bestuur, directie en IB gaan in gesprek om het kwaliteitsbeeld aan te
scherpen waar nodig en om gezamenlijk te bepalen of en welke interventies nodig zijn en waar ontwikkelkansen
liggen. Onderdeel van dit kwaliteitsgesprek is een gesprek tussen het team van de school en de bestuurders en
enkele lesbezoeken van het bestuur.

In september 2020 wordt gestart met een intern auditsysteem. Alle scholen zullen in een driejarige cyclus
geauditeerd worden dooreen groep intern opgeleide auditoren bestaande uit directeuren en IB-ers. De audit
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warden gedaan aan de hand van het waarderingskader van de inspectie en het CPOW-MOP kwaliteitskader en
hebben een ontwikkelingsgericht en waarderend karakter en sluiten waar het kan aan bij de ontwikkelvragen van de
scholen. Met scholen waar tijdens kwaliteitsgesprekken het vermoeden ontstaat dat de basiskwaliteit op een aantal
kerngebieden niet gerealiseerd wordt, maakt het bestuur op maat afwijkende afspraken en kan er gekozen worden
voor een externe audit. Naast de jaarlijkse kwaliteitscyclus en het intern auditsysteem heeft het bestuur zicht op
kwaliteit door periodieke tevredenheidspeilingen onder ouders en personeel, personele 'vlootschouw' en de sociale
veiligheidsmetingen. De volledige uitwerking van het stelsel van kwaliteitszorg wordt beschreven in het Handboek
kwaliteit CPOW& MOP (Zie kader hieronder)

Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit?

Werken aan onderwijskwaliteit gebeurt ieder dag op onze scholen. De belangrijkste factor in het verbeteren van
onderwijskwaliteit is de professionaliteit van de leerkracht, van onderwijsondersteunend personeel (OOP) en van de
directeur. De kwaliteitvan het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten draagt in grote mate bij aan de
onderwijsontwikkeling op de school. Werken aan onderwijskwaliteit is dus voor een groot deel werken aan het
versterken van het didactisch en pedagogisch handelen van onze medewerkers. Het bestuur van CPOW en MOP
investeert al een ruim aantal jaren in het samen opleiden van leerkrachten en OOP en in de inductiefase van
startende leerkrachten en OOP. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door veel persoonlijk aandacht en begeleiding en
samen leren. Het stafbureau van de stichtingen heeft binnen de HRM-afdeling gespecialiseerde HRD (human
research development) medewerkers die sturing geven aan professionalisering en ontwikkeling. Naast het samen
opleiden en inductiebeleid, krijgt dit vorm in onze huisacademie, leernetwerken en in bovenschoolse coaching. Het
bestuur is in 2019 gestart met het expliciteren van wat leiderschap binnen CPOW en MOP betekent, passend in de
koers die in 2017 is ingezet. Er is een pilot "waardengedreven leiderschap" gestart, waarin directeuren gelegenheid
krijgen om vanuit persoonlijke waarden hun leiderschap te ontwikkelen. Alle scholen van CPOW en MOP hanteren
dezelfde ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus. De Competentie Thermometer maakt onderdeel uit van deze
cyclus. Blijvende verandering en borging van onderwijskwaliteit vraagt om een professionele verbetercultuur in de
scholen. Onze organisatie werkt met de methodiek van leerKRACHT om dit te bewerkstelligen. Op alle scholen is
leerKRACHT terug te zien in de manier waarop er met elkaar gewerkt wordt aan onderwijskwaliteit. Binnen de
stichtingen zijn er twee gespecialiseerde leerKRACHTverandercoaches die de scholen ondersteunen en stimuleren in
dit proces. In de huisacademie zijn iedere jaar gezamenlijke leerKRACHT bijeenkomsten opgenomen. Wij verwijzen
voor meer informatie graag naar het leerKRACHT boek 19-20.

Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit?

Het verantwoorden over onderwijskwaliteit is een belangrijke pijler in het wijze waarop het bestuur van CPOW en
MOP regie voert op onderwijskwaliteit. Het bestuur streeft ernaar open en transparant te zijn naar alle
belanghebbenden. Dit doen we in de eerste plaats door de dialoog aan te gaan met de schoolteams tijdens de
jaarlijkse schoolbezoeken, tijdens het vaste directeurenoverleg, tijdens de vergaderingen met de GMR en de Raad
van Toezicht en met samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld het SWV. Het bestuur werkt actief aan een goede
relatie met deze belanghebbenden door pro-actief te informeren en tegenspraak te organiseren waar nodig. Het
bestuur onderhoudt ook goede relaties met aanpalende besturen en de gemeentes.
Verantwoorden doen in de tweede plaats door ontwikkelingen in onderwijskwaliteit te beschrijven in het
bestuursverslag, jaarverslagen en management rapportages. Op schoolniveau verantwoorden scholen zich richting
ouders en teamleden, middels jaarplannen en verslagen en in bijeenkomsten met de MR en maken zij gebruik van
Vensters PO. Richting het bestuur zijn de Monitor Goed Onderwijs en de jaarlijkse gesprekken de belangrijkste
middelen om te verantwoorden over de onderwijskwaliteit. Tot slot heeft het bestuur van CPOW en MOP in 2019
geïnvesteerd in het vertellen van 'ons verhaal' en meer zichtbaarheid voor een bredere doelgroep via sociale media
en de website.

15
ter ide

VAN REE ACCOUNTANTS



VERWIJZING
Op dit moment (mei 2020) wordt de laatste hand gelegd aan het Handboek kwaliteit CPOW &
MOP. Dit handboek is opgebouwd volgens het model Regie op Onderwijskwaliteit van de PO-
Raad. Het handboek beschrijft de leidende principes die ten grondslag liggen aan ons stelsel
van kwaliteitszorg en de concrete uitwerking van het model Regie op Onderwijskwaliteit
binnen onze organisatie. In dit bestuursverslag wordt beknopt beschreven hoe de vier pijlers
uit het model van de PO-raad binnen CPOW en MOP vorm krijgen. Zie de vragen hierboven.
T.z.t zal voor onze stakeholders het complete handboek beschikbaar worden gesteld.

•

•

•

Behaalde doelen 2019 kwaliteitszorg

De organisatie heeft in 2019 grote stappen gemaakt in de inrichting van het stelsel van kwaliteitszorg. Hieronder
puntsgewijs de belangrijkste doelen die zijn gehaald;

Professionaliseren IB en directies "Sturen op zicht op ontwikkeling en didactisch handelen"
Coachen CvB voeren van kwaliteitsgesprekken
Ontwikkelen intern auditsysteem, inclusief kwaliteitskader en inrichten pilot
Aanscherpen gesprekkencyclus bestuur en directies
Optimaliseren opzet kwaliteitsgesprekken en schoolbezoek
Opstellen kaders Monitor Goed Onderwijs

Ontwikkelingen kwaliteitszorg en onderzoek

Bestuursonderzoek

In schooljaar 2020-2021 staat het vierjaarlijkse bestuursonderzoek gepland van de onderwijsinspectie. Voor CPOW
en MOP is dit het eerste onderzoek sinds het vernieuwde toezicht in 2017. In 2019 en eerder is er onder directeuren
en IB-ers aandacht geweest voor het nieuwe waarderingskader en de implicaties voor het bestuur. Ook de
schoolteams zijn geïnformeerd tijdens de schoolbezoeken. Het bestuur betrekt de RvT en de GMR actief bij de
voorbereidingen op het bestuursonderzoek en het kwaliteitsbeeld van de scholen door deze onderwerpen te
agenderen op de reguliere overleggen. Het vernieuwde stelsel van kwaliteitszorg binnen CPOW en MOP sluit aan bij
het vernieuwde toezicht en waarderingskader van de inspectie. Het nieuwe waarderingskader kent ook het oordeel
Goed. Het bestuur onderzoekt welke scholen binnen CPOW en MOP zij willen voordragen aan de inspectie om
hiervoor onderzocht te worden.

Bestuurlijke visitatie
Het bestuur van CPOW en MOP volgt de aanbevelingen die de PO-raad in het kader van het traject "Regie op
onderwijskwaliteit" aan besturen geeft. In dat kader is het bestuur voornemens om een bestuurlijke visitatie te
organiseren in schooljaar 2020-2021 aan de hand van de kaders van de PO-raad.

Onderwijsresultatenmodel
Vanaf schooljaar 2020-2021 is er nieuw onderwijsresultatenmodel van kracht om te beoordelen of leerlingen
voldoende geleerd hebben (OR1). De inspectie kijkt naar de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen en niet
meer naar de gemiddelde eindtoetsscores. Er wordt op een nieuwe manier rekening gehouden met de
leerlingenpopulatie. De schoolweging, die het CBS berekent, vervangt het percentage gewichtenleerlingen. Er wordt
een oordeel gevormd op basis van de resultaten van de laatste drie jaar samen, zodat er een stabiel beeld verkregen
wordt. Aparte jaaroordelen vervallen. Het model geeft scholen en besturen gelegenheid om te kijken of ze
resultaten behalen die ze mogen verwachten. Daarbij kunnen zij zich vergelijken met scholen met een vergelijkbare
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leerlingenpopulatie. Meten alleen is niet voldoende. Door eigen ambitieuze doelen te stellen voor de leerresultaten,
kunnen scholen er voor zorgen dat hun leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs. Directeuren en
IB-ers van CPOW en MOP zijn geïnformeerd over het nieuwe model. In 2020-2021 zullen bestuur en directeuren en
IB-ers aan de hand van het nieuwe model het kwaliteitsgebied OR1 beoordelen.

Onderzoek en ontwikkeling
De besturen hebben met de PO-raad afgesproken dat ieder bestuur ervoor zorgt dat er onderzoekend en innovatief
werk- en denkvermogen in de scholen aanwezig is; dat er initiatief wordt genomen om kennis in en om de scholen te
ontwikkelen, op te halen en te delen en dat de juiste (technologische) randvoorwaarden op iedere school aanwezig
zijn. Onderzoek binnen CPOW en MOP vindt vooral op schoolniveau plaatst door leerkrachten in opleiding. Het
betreft veelal kleinschalig praktijkonderzoek n.a.v. een onderzoeksvraag uit de eigen stageschool. De samenwerking
tussen de iPabo en CPOW speelt hier een belangrijke rol in. Binnen CPOW en MOP is er geen centrale
onderzoeksagenda en er vindt geen sturing of coördinatie vanuit het bestuur plaats. Het bestuur hecht veel waarde
aan een lerende en onderzoekende cultuur en faciliteert dit waar mogelijk. De methodiek van leerKRACHT stimuleert
het gezamenlijk lesontwerp en leren van elkaar. Ook profiteert het bestuur van (wetenschappelijke) inzichten door
deelname aan programma's vanuit het SWV (over bijvoorbeeld begaafdheid, executieve functies en dyslexie) en
andere regionale samenwerkingen (SPS, Samen Opleiden Noord-Holland). Het bestuur stimuleert innovatie op het
terrein van onderwijs en ICT door het faciliteren van proeftuintjes op scholen en heeft de technologische
randvoorwaarden per school goed op orde. Het bestuur van COW en MOP heeft geen beleid over academisch
geschoolde leraren. Hier liggen mogelijk nog kansen. Ook wat betreft het extern delen van kennis en good practice
fbijvoorbeeld onze expertise rondom nieuwkomersonderwijs) zijn er nog kansen voor CPOW.

Onderwijsresultaten
Tijdens de kwaliteitsgesprekken bespreken bestuur, directie en IB van iedere school de onderwijsresultaten. De
scholen van CPOW en MOP hebben in 2019 onderwijsresultaten behaald overwegend in lijn met de eigen
verwachting, de gestelde doelen en passend bij de schoolweging. De resultaten van de individuele scholen hebben
niet geleid tot extra interventies vanuit het bestuur, wel tot aanpassingen in het onderwijsaanbod of tot andere
prioritering in jaarplannen van individuele scholen. Nagenoeg alle scholen scoren hoger dan de gestelde
signaleringswaarden voor de referentieniveaus IF en 1S/2F (uitstroom). Veel van onze scholen scoren hoger dan de
landelijke gemiddelde referentieniveaus. Het bestuur heeft in 2019 geen risico's gesignaleerd wat betreft
onderwijsresultaten. Voor de onderwijsresultaten van onze individuele scholen verwijzen wij u graag naar
scholenopdekaart.nl.

Internationalisering
De klimop school doet mee aan het NPDL-traject (New Pedagogisch for Deep Learning). Dit traject is internationaal
van opzet. Scholen over een groot deel van de wereld hebben contact met elkaar over onderwijsvernieuwing.

Inspectie
In 2019 is er een school bezocht in het kader van een themaonderzoek naar schoolverschillen. De Inspectie van het
Onderwijs doet in het schooljaar 2019-2020 onder andere onderzoek naar verschillen tussen scholen in de kansen
die zij hun leerlingen bieden en de onderwijsresultaten die zij behalen Dit bezoek is goed verlopen en de inspectie
heeft positieve feedback gegeven en geen risico's gesignaleerd
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Toelatingsbeleid

Ouders/verzorgers melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De nieuwe leerling krijgt een plek in de
(kleuter)groep. Indien het tussentijdse instroom van een nieuwe leerling betreft, zoals naar aanleiding van een
verhuizing, wordt bekeken of de groepsgrootte de instroom toelaat.

Passend onderwijs
Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur middelen vanuit de lumpsum
uitgegeven?

Middelen uit de lumpsum zijn ingezet voor formatieve kosten voor de intern begeleiders, voor gemeenschappelijke
professionalisering directies en IB en worden op schoolniveau ingezet voor nascholing en coaching van leerkrachten.
Om passend onderwijs te kunnen realiseren streeft het bestuur naar goed opgeleide intern begeleiders en/of zorg
coördinatoren op iedere school en willen wij leerkrachten in hun kracht zetten. In onze visie doet de leerkracht er
toe als het gaat om het realiseren van passend onderwijs. Om leerkrachten en IB-ers te ondersteunen in hun taak
hebben we een vraag-gestuurd aanbod in onze huisacademie en faciliteren we bovenschoolse coaching. In 2019 lag
in de gemeenschappelijke professionalisering de focus op zicht op ontwikkeling en pedagogisch-didactisch handelen.
Het samenspel tussen directie en IB om hierop te sturen maakte daar onderdeel van uit. Hiermee werken we vooral
aan de doelstelling om de basisondersteuning op scholen op een hoog niveau brengen.

Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur de middelen vanuit het
samenwerkingsverband uitgegeven?

Deze middelen zijn naar rato in zijn geheel naar de scholen gegaan en zijn ingezet voor arrangementen of
interventies voor individuele kinderen of clusters leerlingen op zorgniveau 3 en preventief op zorgniveau 2. Het
bestuur geeft scholen autonomie om op maat keuzes te maken wat ze voor welke leerlingen organiseren. We
werken hiermee aan de doelstelling om alle kinderen die dit nodig hebben passende ondersteuning te bieden. We
doen dit vanuit het gedeelde principe de ondersteuning zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk te
geven

Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot de genoemde doelen gekomen?

Deze doelen maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van het SWV waartoe CPOW en MOP behoren. Het
bestuur werkt samen met het SWV bij de totstandkoming van deze doelen. Een medewerker van CPOW-MOP maakt
onderdeel uit van een beleidsvormende groep die het SWV adviseert. Er zijn korte lijnen tussen het bestuur van
CPOW en MOP en de directeur-bestuurder van het SWV. GMR en RvT worden door de bestuurders geïnformeerd
middels jaarplannen, jaarverslagen en vooral door de dialoog aan te gaan over de afwegingen en uitdagingen t.a.v.
passend onderwijs. Het interne netwerk van IB-ers en de directeuren groep hebben een belangrijke signalerende,
adviserende en soms beleidsvormende rol binnen het bestuur. Scholen beoordelen onderling elkaars plannen van
aanpak t.a.v. de extra ondersteuning.
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2.2 Personeel & professionalisering

Doelen en resultaten

Groen = Doel wordt of is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald

Beleidsvoornemen/Doel Toelichting

HRM Algemeen

Binnen CPOW/MOP wordt een
ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus
gehanteerd.

CPOW voldoet aan de wettelijke eisen die de
wet beroep leraar stelt

CPOW wil een leerklimaat creëren gericht op continue professionele
ontwikkeling. Een werkgroep van directeuren en HR ontwikkelt hiertoe
een alternatief voor de traditionele gesprekkencyclus. Met de start van
het schooljaar 2019-2020 is de cyclus gewijzigd van 1 jaar naar een cyclus
van 2 jaar.
Vervolgstappen zijn nog: samenhang met taakbeleid, samenhang met de
Academie en eisen wet beroep leraar, nieuwe gespreksleidraden
ontwikkelen, ontwikkelingsgerichte gespreksvoering, incorporatie binnen
Cupella (taakbeleid) en/of andere software
Afronding nieuwe opzet: najaar 2020.

LIO-ers hebben de keuze tussen een leer-stage
of een leerarbeidsovereenkomst.

CPOW wil de inzet van LIO-ers volledig benutten en aantrekkelijk blijven
voor LIO-ers. Daarom hebben vanaf 2019 LIO-ers de keuze uit een leer-
werk overeenkomst of een leer-stage overeenkomst, conform cao-po.

Er worden concrete acties gedaan om het
lerarentekort het hoofd te bieden.

Pilot Onderwijsassistent in Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Het doel is om onderwijsassistenten in opleiding een werk-stageplek te
bieden, te begeleiden en te binden aan CPOW. De BBL-variant is voor
studenten van 18 jaar of ouder. Dit houdt in dat de student twee dagdelen
per week naar school gaat en minimaal 16 uur per week werkt. De
opleiding duurt twee jaar. In 2019 zou l student bij CPOW in dienst
komen, maar omdat er onvoldoende werk-leerplekken waren is de groep
niet gestart. Deze student zal in augustus 2020 in dienst komen bij CPOW.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Vanuit goed werkgeverschap en om de fiscale risico's onder de
werkkostenregeling (WKR) beheersbaar te houden is een flexibel pakket
aan fiscaal aantrekkelijke regelingen beschikbaar voor werknemers in de
vorm van een cafetariaregeling.
Inzet pensionarissen
Bij kort- en langdurige vervangingen wordt het tekort aan beschikbare
leerkrachten steeds meer gevoeld. Naast alle andere acties om dit op te
vangen, zijn ook gepensioneerde leerkrachten van CPOW-MOP benaderd.
Helaas heeft dit op l externe persoon na, niets opgeleverd.

Subsidieregeling vooronderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Per bevoegd
gezag zijn maximaal drie subsidies aanvragen mogelijk. In 2019 is er voor
drie onderwijsassistenten subsidie aangevraagd. Alle drie de aanvragen
zijn goedgekeurd.

Subsidieregeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor
ondersteuning en begeleiding. Hierdoor is de kans op een succesvolle
terugkeer groter. De subsidie bedraagt eenmalig € 2.500. In 2019 is voor
drie herintreders subsidie aangevraagd en toegekend.
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Er is een actueel loopbaan- en beloningsbeleid
dat voldoet aan deCAO en meer ruimte biedt
aan functiedifferentiatie

Leraarondersteuner
Een werkgroep van directeuren en HR heeft de taak gekregen om bij de
start van schooljaar 2019-2020 de functie leraarondersteuner (OOP schaal
7) toe te voegen aan het functieboek van CPOW. Dit is niet gerealiseerd
binnen dat tijdsbestek, maar de nieuwe cao po 2019-2020 verplicht
werkgevers om uiterlijk l augustus 2020 de actualisering en
herwaardering van OOP en directie uit te voeren. In deze actualisering is
ook de nieuwe functiereeks voor lerarenondersteuner meegenomen.
Voor l november 2020 wordt het nieuwe functiehuis gerealiseerd en
geïmplementeerd.

Salarisbeleid directeuren
Met de opschaling van de lerarensalarissen verdienen leraren die in het
maximum van schaal Lll zitten, meer dan de startende directeuren in DB
(inclusief de toelagen). De staf heeft besloten dat een directeur niet
minder mag verdienen dan zijn/haar onderwijzende medewerkers en
daarom minimaal in DB-trede 9 wordt ingeschaald. Van een aantal
directeuren is het salaris met ingang van 1-8-2019 aangepast.
Herziening belonings-/bevorderingsbeleid (leraren)
Met de CAO in 2018 zijn de lerarenfuncties één schaal opgeschaald (dus
de LA is LB geworden, en LB is LC geworden) en is de functiemix
afgeschaft. Door het vervallen van de functiemix is het noodzakelijk
geworden het belonings-/bevorderingsbeleid van leraren te actualiseren.
Vanaf 2019 ontvangen de leraren die voor bevordering van L10 naar Lllin
aanmerking komen een benoemingsbrief, met daarbij de
'inspanningsverplichting en ontbindende voorwaarden'. Bij deze brief
wordt ook de functiereeks gevoegd, zodat het voor de leraar duidelijk is
wat er verwacht wordt van een Lll inschaling. De actualisering wordt nu
meegenomen in het invoeren van het nieuwe functiehuis.

CPOW heeft concrete regelingen die rekening
houden met de verschillende levensfases van
mensen

Sociale regeling 2019-2020
Er zijn leraren die vervroegd met pensioen willen, waarvan de
pensioendatum valt op een ongunstig moment in het schooljaar (bijv.
september/oktober). Hierdoor kan de school niet tijdig een nieuwe
leerkracht werven en bovendien is een wisseling van leerkracht bij de start
van een nieuw schooljaar onwenselijk.
In 2019 heeft CPOW heen voorziening getroffen in de vorm van een
sociale regeling, waardoor leerkrachten eerder kunnen stoppen en
bovenschool worden betaald tot de pensioendatum (max. 3
maanden). Jaarlijks wordt in de staf besloten of - en hoeveel er wordt
begroot om hier uitvoering aan te kunnen geven. De regeling wordt op
maat toegepast.

HRD
Professionalisering en ontwikkeling

CPOW investeert in
regionale samenwerking met de IPABO rondom
opleiden in de school door als wegbereider deel
te nemen aan het traject aspirant
opleidingsschool

Het doel is gesteld vanuit het feit dat wij als CPOW/MOP deelnemen aan
het "traject" aspirant opleidingsschool: "ieder in zijn kracht samen nieuwe
energie". Er zijn 2 scholen te weten De Trimaran en de Blauwe Ster als
opleidingsschool gestart dit schooljaar. Beide hebben een
eigen schoolopleider die intensief deelnemen aan het traject. Zij houden
het bestuur en de groep schoolopleiders van CPOW/MOP op de hoogte
van alle ontwikkelingen die bij het traject horen.
Vervolgstappen: uitbreiding van de opleidingsscholen en
verder vormgeven aan het groeimodel.
Per periode wordt er gekeken naar de capaciteit studenten versus
schoolopleiders en hierin wordt een verdeling gemaakt. Zo ook of
er nieuwe schoolopleiders moeten worden opgeleid.

Continuering verdiepingstraject jonge kind i.s.m.
met de 1 PABO

Het contineren van het verdiepingstraject Jonge kind is vanuit de visie op
onderwijs aan jonge kinderen ook dit jaar als doel gesteld. Echter bleek

20
ter ideiftificttie

VAN REEIACCOUNTANTS

v^



dat er al veel onderbouwleerkrachten de training hebben gevolgd en dat
er nu meer behoefte is om op een andere manier de continuering in te
zetten. We hebben daarom besloten om de training niet meer zoals we
eerdere jaren hebben gedaan niet te plaatsen in de CPOW
ACADEMIE in januari 2020. We zullen in overleg met de IPABO kijken naar
een andere vorm/ aanbod in de ACADEMIE waarbij we een verdieping en
een vertaalslag kunnen maken in het onderwijs aan jonge kinderen. Er
bleek ook een verschuiving van de leerkrachten die de training hebben
gevolgd. Het streven is om voor het schooljaar 2020-2021 een aangepast
aanbod te plaatsen in de ACADEMIE en hierbij te kijken naar een
"kartrekker" vanuit onze leerkrachten onderbouw. Wij zien dan veel jonge
leerkrachten die de specialisatie jonge kind hebben deze expertise (kijk op
het jonge kind) meenemen. Dit is een mooi uitgangspunt en startpunt om
vanuit daar ok verder te gaan met de verdiepingsslag.

Continuering en verdieping spelend leren groep
3

Aansluitend op hetverdiepingstrajectvan het jonge kind waarin
wordt uitgegaan van spelend en ontdekkend leren hebben we het
traject spelend leren groep 3 ingezet. Dit om de leerkrachten te leren
hoe zij de overgang van groep 2 naar groep veel natuurlijker kunnen laten
verlopen en de kinderen veel meer onderwijs aan te bieden vanuit een
onderzoekende houding.
Dit Traject liep door omstandigheden langer door en hierdoor is het
aanbod voor een tweede traject wat gepland stond voor januari 2020 niet
gerealiseerd. In overleg met de trainster van INMENSTRAINING was
besloten de training later in het schooljaar, maar wel voor de
zomervakantie te starten zodat er een mooie start gemaakt kan worden in
het nieuwe schooljaar. Door het Corona virus en de daarbij behorende
maatregelen zullen we opnieuw moeten kijken en afstemmen met
INMENS hoe we de training; spelend leren groep 3 zullen
inzetten en plaatsen in de ACADEMIE.

Het inductiebeleid is uitgebreid van alleen OP
naar OOP en de inductieperiode is verlengd.

De uitbreiding van het inductiebeleid voor onderwijsassistente komt voort
uit het feit dat er een grote toename is geweest van onderwijsassistenten
binnen CPOW. Het leek ons passend dat ook voor deze groep
medewerkers een inductie beleid wordt geschreven waarin het aanbod
van de begeleiding die wij bieden binnen de stichting staat beschreven en
ook de loopbaanmogelijkheden. Het streven was dat dit in december 2019
gepresenteerd zou worden. Dit is echter niet gelukt. Het beleidsstuk
moet nog geschreven worden. Er hebben de afgelopen periode
verschillende overleggen plaatsgevonden zowel intern (HR) extern (mbo-
opleidingen) over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor
onderwijsassistenten. De komende periode wordt deze informatie en de
besluiten die hierin worden gemaakt verzameld en zal dit toegevoegd
warden aan het inductiebeleid voor onderwijsassistenten. Het is van
belang om te weten hoe het functiehuis/mix eruit komt te zien alvorens
het beleid voor de onderwijsassistenten compleet gemaakt kan worden.
Streven is dat het beleid juni 2020 geschreven is.

Het traject voor zij-instromers
wordt geëvalueerd en jaarlijks wordt besloten
hoeveel nieuwe plaatsen worden opengesteld.

Het doel is gesteld om goed te monitoren of het aannemen van zij -
instromers een mogelijke oplossing (deels) is voor het lerarentekort. Dit
traject is zorgvuldig en regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.
Er is een concept beleid/stappenplan opgesteld zij-instromers binnen
CPOW/MOP. De conceptversie wordt naar verwachting voorjaar 2020
vastgesteld.
Het zij-instroom traject biedt de mogelijkheid om direct bevoegd voor de
groep te staan en in twee jaar lesbevoegdheid te halen. De subsidie zij-
instroom bedraagt € 20.000 per zij-instromer. De zij-instromer wordt twee
keer een jaarcontract aangeboden voor wtf. 0,6 (2 dagen voor de groep en
l dag opleiding-/studiedag). Verder worden het assessment en de
opleidingskasten door CPOW betaald.
Er zijn totaal 6 zij-instromers in dienst genomen. Daarvan is er l in 2018
gestart en in februari 2020 geslaagd. Vervolgens zijn er vier in
februari/maart 2019 en een in september 2019 gestart. In 2019 is een zij-
instromer voortijdig gestopt met de studie.
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De CPOW Academie breidt haar aanbod uit, er
is cohesie tussen het strategisch beleid en het
aanbod en er is sociale inbedding in de gehele
organisatie

Dit doel is gesteld om meer verbinding en samenhang te organiseren
binnen het professionaliseringsaanbod in onze ACADEMIE. Vanuit het
strategisch beleidsplan en het onderwijs festival met het thema
Welbevinden en betrokkenheid hebben we gekozen om het aanbod in de
ACADEMIE aan te passen/ uit te breiden. Dit proces loopt op dit moment
volop. Samen met de ROLFgroep waar wij de ACADEMIE "afnemen" zijn
we met de werkgroep professionalisering bezig met het vullen van de
ACADEMIE. Hierbij kijken we ook hoe we de sessies en workshops die
vanuit LeerKracht worden aangeboden afgestemd kunnen worden in het
totale aanbod gericht op verbetercultuur.
Streven is om het nascholingsplan in juni 2020 in de ACADEMIE te hebben
geplaatst.

Er zijn leernetwerken ingericht waar ruimte is
voor professionalisering, kennisdeling
en intervisie

Dit doel is gesteld in aansluiting op het optimaliseren van het aanbod in de
ACADEMIE. Dit proces loopt en er wordt een begin gemaakt met de
leernetwerken. Dit gebeurt nog niet structureel en heeft nog geen plek
in de ACADEMIE. Zodra het nascholingsaanbod compleet is zullen we de
leernetwerken die er al zijn in de ACADEMIE zichtbaar maken
en formaliseren. Tevens zullen de vraag uitzetten voor welke
leernetwerken behoefte is en wie hierin de "kartrekker" is.

Arbo en verzuim en re-integratie

Duurzame Inzetbaarheid bevorderen In 2018 is de weg ingeslagen om op het gebied van arbeid &
gezondheid om niet alleen curatief te handelen (verzuim- en re-
integratiebegeleiding in samenwerking met de arbodienst) maar steeds
meer toe te werken naar een preventief beleid gericht op vitaliteit en
inzetbaarheid van het personeel. In 2019 zijn een aantal initiatieven
gestart om hier verder gestalte aan te geven. Het eerste initiatief is het
formeren van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. De samenstelling
van de werkgroep is een representatieve afspiegeling van de organisatie
om te bereiken dat interventies en/of beleid op het gebied van Duurzame
Inzetbaarheid breed gedragen worden in de organisatie.

Preventief Medisch Onderzoek uitvoeren In oktober/november 2019 is het PMO, onder de naam
Vitaliteitsonderzoek, uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd
door Adapatics. Het doel van het Vitaliteitsonderzoek was 2-ledig. Het
voornaamste doel was om werknemers in de gelegenheid te
stellen om zijn of haar fysieke en mentale gezondheid in kaart te brengen
en om, indien gewenst en vrijwillig, te werken aan het verbeteren van zijn
of haar vitaliteit. Alle deelnemers hebben hiertoe, indien van toepassing,
individuele adviezen gekregen.
Daarnaast is het doel om de groepsresultaten te gebruiken om in 2020
verder invulling te geven aan het Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid, welzijn
van het personeel en goed werkgeverschap.

Arbeidsomstandigheden verbeteren: RI&E De risico's ten aanzien van de arbeidsomstandigheden zijn in
kaart gebracht door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie.
Deze heeft op alle scholen en bestuurskantoor plaatsgevonden in de
periode mei/juni 2019. Scholen en bestuurskantoor hebben een plan van
aanpak geformuleerd ter vermindering van de risico's. Knelpunten die op
alle scholen voorkomen zullen in 2020 als input dienen voor, indien
mogelijk, centraal beleid.

Verlagen verzuim Het gemiddelde verzuimpercentage over 2018 was 6,2 % waarvan 2,4 %
het aandeel is van verzuim langer dan l jaar.
Het doel voor 2019 was het verlagen van het verzuimcijfer naar 5,0% en
het verlagen van het aandeel verzuim langer dan l jaar.
Het gemiddelde verzuim over 2019 is 4,9% waarbij het aandeel langdurig
verzuim 2,1% is.
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Ontwikkelingen personeel en professionalisering

Nieuwe CAO
De nieuwe CAO (loopt van l maart 2019 tot en met 31 oktober 2020) brengt belangrijke veranderingen met zich
mee. In deze cao is er speciale aandacht voor de schooldirecteuren en de onderwijsondersteuners. Bij de meest
voorkomende OOP-functies is een nieuwe functiebeschrijving gemaakt die recht doet aan de taken die complexer
zijn geworden en erbij zijn gekomen. Deze nieuwe functiebeschrijvingen betekenen voor onderwijsassistenten dat ze
makkelijker kunnen doorgroeien binnen hun eigen functie. Voor l augustus 2020 dient het bestuur de OOP en
directiefuncties onder de loep te nemen en kunnen we deze passend maken voor onze eigen organisatie.
Het bestuur van CPOW-MOP grijpt de nieuwe CAO om binnen de organisatie goed te kijken naar functie-eisen en
competenties en de mogelijkheden om loopbaanperspectief te optimaliseren. Deze ambitie leefde al voordat de
nieuw CAO een feit werd, omdat het lerarentekort scholen soms dwingt om onderwijs ander te organiseren. Een
functiehuis waarmee makkelijker gedifferentieerd kan worden helpt daarbij en past ons inziens ook bij goed
werkgeverschap.

Met de nieuwe CAO verandert er ook e.e.a. t.a.v. het opleidingsbudget van medewerkers. Dit is voortaan
persoonsgebonden. Als bestuur zullen we de gezamenlijke kaders rondom professionalisering, waarbinnen de
scholen hun nascholingsplannen maken, moeten herzien.

Samen opleiden, zij-instroom en doorstroom
Een tweede merkbare ontwikkeling is de intensivering van samenwerking met opleidingsinstituten en ketenpartners.
We krijgen meer verschillende type studenten in onze organisatie en er worden andere en hogere eisen gesteld aan
het samen opleiden. Dit vraagt van de organisatie meer begeleiding en coaching en heeft gevolgen voor het aantal
aan te bieden opleidingsplekken en de inzet van schoolopleiders en mentoren. Ook onze eigen ervaringen met zij-
instromers en doorstromers (van OOP naar leerkracht) bevestigen de noodzaak van meer en intensievere
begeleiding. Dit betekent voor het bestuur van CPOW-MOP dat we waarschijnlijk zullen investeren in (meer)
schoolopleiders, accesoren en bovenschoolse coaches, wat weer implicaties kan hebben voor hettaakbeleid van
scholen. Tegelijkertijd biedt dit voor zittend personeel mogelijkheden tot functiedifferentiatie

Wetsvoorstel Modernisering van het Participatiefonds (per 1-1-2021)
Het wetsvoorstel legt de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds.
Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van
schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom naar werk te bevorderen. De eigen
bijdrage aan werkloosheidskosten wordt standaard 50 procent en een bestuur kan een verzoek doen om dit te
verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek hangt o.a. af van de inspanningen van het schoolbestuur om
de werknemer te begeleiden naar ander werk.

Uitkeringen na ontslag

Werkloosheidsuitkering (WW)
In 2019 is aan twee medewerkers een WW-uitkering verstrekt, zijnde een onderwijsassistent en een leraar L10. De
uitkering voor de onderwijsassistent (schaal 4) betrof een ontslag uit 2018 en voldeed niet aan de eisen voor de
instroomtoets van het Participatiefonds. Hierdoor waren de WW-kosten (€ 1.699,95) voor het schoolbestuur. De
WW-uitkering is gestopt per 1-3-2019. De WW-uitkering voor de leerkracht wordt vono/de ontslagdatum 1-10-2019
betaald door het Participatiefonds.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
In 2019 is aan twee medewerkers een WGA toegekend, waarvan er één medewerker gedeeltelijk met ontslag is
en herplaatst voor een kleinere uren omvang. Voor de andere medewerker is nog kans op (gedeeltelijk) herstel
en daardoor is het nog niet mogelijk om (gedeeltelijk) ontslag aan te vragen. CPOW betaalt als werkgever een
gedifferentieerde premiecomponent WGA.
Eén medewerker is volledig arbeidsongeschikt en ontvangt een IVA-uitkering.
Er is een totaalbedrag van € 114.177,91 transitievergoeding betaald, waarvoor compensatie is aangevraagd wij
UWV. De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding.
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Welke maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te voorkomen?

Deze moeten vooral gezocht worden in het inductiebeleid van startende leerkrachten in het eerste en tweede jaar
na hun start. Hierin is veel begeleiding en leren van en met elkaar opgenomen. Al het personeel met een eerstejaars
dienstverband volgt in een jaar een volledige gesprekkencyclus. Ook streven we naar een zo laag mogelijk uitstroom
van leerkrachten door relatief veel aandacht te besteden aan matching voordat we overgaan tot plaatsing.
Daarnaast is het bestuur van CPOW-MOP gestart met het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid in 2019.

Aanpak werkdruk
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het bestuur zich op grond van de Regeling jaarverslag
artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.

Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen?

Het bestuur geeft de scholen de ruimte om hier autonoom keuzes in te maken. Het bestuur ziet er op toe dat de
individuele scholen keuzes rondom besteding met het gehele team maken en de MR daarin betrekken. Hiertoe
stellen zijn ieder schooljaar een plan op dat jaarlijks met het team wordt geëvalueerd. In de formatie- en
begrotingsgesprekken bespreken de directeuren met de adviseur HRM en de controller het plan en de keuzes die
zijn gemaakt. Het bestuur stimuleert het delen van good practice door directeuren rondom de inzet van
werkdrukmiddelen.

Waarvoor zijn de werkdrukmiddelen ingezet?

De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra handen in klas, door bijvoorbeeld het aanstellen van een
(extra) onderwijs assistent en door het inzetten van (extra) vakleerkrachten. Wat we zien is dat er nieuw personeel
van buiten de organisatie is aangetrokken, in eerste instantie op tijdelijke basis, maar dat deze mensen inmiddels
onderdeel uitmaken van de vaste formatie. De middelen zijn initieel ook ingezet om zittend personeel (tijdelijke)
uitbreidingen te geven.

Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen? Zo ja, welke maatregelen?

In 2019 is gestart met het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid door een uitgebreid vitaliteitsonderzoek
uit te voeren. Hieruit zijn meerdere vitaliteits-coachingstrajecten gestart en andere interventies volgen mogelijk. Ook
de gezamenlijke CPOW-MOP studiedag stond in het teken van welzijn en bevlogenheid.
In de bestuurlijke agenda proberen we het aantal beleidsvoornemens af te bakenen en te focussen op de essentie,
zodat de werkdruk voor directeuren niet oploopt. De directeuren plannen bewust reflectie en intervisiemomenten in
hun gezamenlijk overleg.

Strategisch personeelsbeleid
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het bestuur zich op grond van de Regeling jaarverslag
artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.

Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan?

Het bestuur van CPOW-MOP hecht veel waarde aan de professionele ruimte van leerkrachten en de autonomie van
scholen, binnen de gezamenlijk kwaliteitskaders. Het waardengedreven verhaal van de scholen is het vertrekpunt.
Het personeelsbeleid krijgt op de scholen concreet vorm, de directeuren maken veelal autonome keuzes rondom
formatie en teamsamenstelling. De HRM afdeling ontwikkelt gezamenlijk kaders met de directeuren, zoals
bijvoorbeeld de ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus. HRM heeft een adviserende rol en fungeert vaak als
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sparring partner van de directeuren. Er is veel persoonlijk aandacht door matchingsgesprekken bij mobiliteit,
werving en selectie. Daarnaast heeft CPOW-MOP al enkele jaren een goed ontwikkeld inductiebeleid en is er
aandacht voor nieuw personeel en startende leerkrachten. Binnen de organisatie is er een netwerk van
schoolopleiders en hebben we bovenschoolse coaches. We hebben de ambitie om het aanbod van de CPOW
Academic nog beter aan te laten sluiten bij het strategisch beleid van CPOW-MOP en tegelijkertijd vraag-gestuurd
vanuit de werkvloer te laten zijn. De aansluiting tussen personeelsbeleid en kwaliteitszorg zit vooral in de
kwaliteitsgesprekken en de monitor goed onderwijs. In deze gesprekken komt het beeld van het schoolteam als
geheel aan bod. Een zogenaamde personele 'vlootschouw' is een van de middelen die directeuren en IB hiervoor
kunnen inzetten. Recentelijk (najaar 2019) maakte de vlootschouw onderdeel uit van een gezamenlijke training van
directeuren en IB. Dit vraagt echter nog wel nadere uitwerking en afstemming. Ook de Competentiethermometer is
een middel dat gebruikt wordt, maar dan om de competenties en de ontwikkelpunten in het didactisch en
pedagogisch handelen van individuele leerkrachten in kaart te brengen.

Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd?

Dit gebeurt in de jaarcyclus van jaarplan, evaluatie en bestuursverslag. Ontwikkelingen en conclusies worden
besproken in de GMR. Om beleid te ontwikkelen worden gerichte werkgroepen samengesteld, waarin directeuren
zitting nemen, de zogenaamde "tijdelijke tentjes". Deze werkgroepen hebben ook een monitorende rol en plannen
evaluatie momenten in het vaste directeurenoverleg. Kenmerkend voor CPOW-MOP is het in gesprek gaan met
belanghebbende om erachter te komen hoe personeelsbeleid in de praktijk werkt. HRM probeert alert te zijn op
signalen vanuit de organisatie. Minder kenmerkend is het organiseren van uitgebreide personeelsonderzoeken.
Jaarlijks nemen de directeuren wel een tevredenheidspeiling af onder het personeel en vanuit het stafbureau wordt
tweejaarlijks een enquête over het functioneren van de diverse afdelingen van het stafbureau onder al het
personeel uitgestuurd.

Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders ingericht?

Dit gebeurt met name in het vaste overleg van de directeuren en jaarlijks in de formatiegesprekken met de HRM
adviseur en de controller. De dialoog met de leraren vindt vooral op de scholen zelf plaats. Schoolteams stellen
gezamenlijk een werkverdelingsplan op. Het bestuur zal de scholen faciliteren om op een goede manier tot een
professioneel statuut te komen.

2.3 Huisvesting en facilitaire zaken

Doelen en resultaten

Groen = Doel wordt of is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald

Beleidsvoornemen/Doel Toelichting

Spreiding onderwijsaanbod
CPOW in de regio.

De plaatselijke politiek hebben we nodig voor de uitdagingen op het gebied van
onderwijshuisvesting zoals: het behoud van onze geografische positionering, de
verduurzamingsopgave, nieuwbouw en/of renovatie projecten. De verhouding met de
plaatselijke politiek is goed te noemen, dit willen we zo houden en investeren hier ook
veel in.
We willen ook blijven inspelen op vragen uit de regio (bijv. de Nieuwkomerschool en
Montessori).
Uitbreiding van ons bestand is wenselijk maar geen doel op zich. Als er zich kansen
voordoen wordt daar actief beleid opgezet. De nieuwe school die we in de
Zuidoostbeemster op gaan richten is daar een voorbeeld van.
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Duurzame-, energie
neutrale- en gezonde
schoolgebouwen.

De roep om duurzaamheidsmaatregelen is urgent waarbij er (tot nog toe) helaas geen
extra overheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld. Middels een nieuw opgesteld
DMJOP (duurzaam meerjaren onderhoudsplan) trachten we de duurzame maatregelen
inclusief de benodigde investering en terugverdientijden tot uitdrukking te laten komen.
Hiermee kunnen gefundeerde keuzes voor de lange termijn worden gemaakt.
Quick win situaties warden sowieso nu al meegenomen.
Een inventarisatie aangaande zonnepanelen op schooldaken (welke zijn geschikt) is nu in
de maak.
Energie wordt, op basis van verbruik, gemonitord en waar mogelijk bijgestuurd.

Centrale facilitaire
ondersteuning.

Doel is om in overleg met directies te komen tot een middelentoedeling t.a.v.
administratieve ondersteuning, inzet conciërges. Conciërges die onderhoudstaken
kunnen uitvoeren aanstellen e.d. Op dit moment is de voorkeur nog de school
financieringsvariant en niet de bovenschoolse variant. In 2020 gaan we in overleg met de
directies verder onderzoeken wat efficiënt en wenselijk is. Wat kan bovenschools en wat
moet vooral op schoolniveau blijven?

Database We zijn bezig om de data van de schoolgebouwen beter in kaart te brengen en zoveel
mogelijk te digitaliseren. Zoals: wat voor installaties zitten er in de scholen, digitale
tekeningen en oppervlakte metingen.

Ontwikkelingen huisvesting en facilitaire zaken

Duurzaamheidsvraagstuk
Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen de huisvesting van de scholen. Bij het onderhoud
warden zo veel mogelijk duurzame keuzes gemaakt. Bij natuurlijke vervangingsmomenten is dit geen vraag meer
maar een feit. Daarbij valt te denken aan zonnepanelen, led verlichting en goede isolatie maar ook aan installaties
en de instellingen daarvan. Samenwerkingspartner Anculus stelt een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan op voor
onze scholen.

Leerling krimp
De basis had te maken met krimp maar gezien de nieuwste teerlingprognoses lijkt deze trend aan het keren.Zeker in
Purmerend stijgt het aantal leerlingen (door de economische bloei?) de komende jaren onverwacht (overall gezien).
Er is dus in sommige wijken eerder sprake van een ruimte tekort waarvoor we de gemeenten nodig hebben om dit
op te lossen. In het buitengebied is dit beeld wisselender. Het blijft belangrijk om de bestaande huisvesting (scholen)
te blijven volgen en bij krimp te zorgen voor voldoende bezetting van deze accommodaties en voor
kostenverminderingen als lokalen leeg staan.

Kinderopvang
Vanwege de krimp is er een beleid ontstaan om lege ruimtes op te vullen met een bepaalde vorm van kinderopvang
of andere externe partners. Gezien de stijging van leerlingen zou het kunnen zijn dat we deze ruimtes weer nodig
hebben. Toch willen we de opvangpartners in de schoolgebouwen houden. We zijn in overleg met de gemeenten om
gemeentelijk beleid af te dwingen. Een goede doorgaande lijn kinderopvang en school komt het best tot zijn recht
als kinderopvang in de school wordt georganiseerd.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij het uitbesteden van werken, diensten en leveringen zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, onderdelen van het beleid. Tijdens de inkoop van een werk, dienst of levering wordt er allereerst
bekeken wat de beste keuze is om, in het kader van onderhoud, iets te vervangen. Dit door het oog gezien van
investering, terugverdientijden, inkomsten e.d. Bij bedragen boven een bepaalde drempel wordt ook
maatschappelijk verantwoord ondernemen meegenomen in de 'uitvraag'. Bij de schoonmaak uitbesteding zijn hier
paragrafen over opgenomen.
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2.4 AVG

Doelen en resultaten

Groen = Doel wordt of is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald

iBeleidsvoornemen/doel toelichting

[Volledig voldoen aan de wetgevingppstellen van een autorisatiematrix (voor gebruik ParnasSys, Office 365, Dyade, Social
|die AVG [Schools) en integreren in het beleid in- en uitdiensttreding. Op basis van aanstelling
Doorschrijft m.b.t. registreren van |ontvangen medewerkers rollen en rechten binnen ParnasSys en Office365.
toestemmingen en pyade en Social schools volgen in 2020.
toegangsrechten.
|Er is een standaard procedure
^/oor gegevensbescherming-
leffectbeoordeling
/DPIA's vastgesteld
|en geïmplementeerd.

In november 2019 heeft er een DPIA op het systeem Dyade/ Youforce plaatsgevonden.
De DPIA is in samenwerking met de FG (Privacy op School), HR-manager,
verzuimcoördinator en Lid CVB afgenomen. N.a.v. de DPIA volgt er een aantal acties met
betrekking tot het inrichten van Dyade/Youforce.

|Bewustwording medewerkers
Vergroten

Rond maart/april/mei 2019 is de privacy officer alle scholen afgegaan om medewerkers
bewust te maken van hoe zij zorgvuldig met leerling gegevens om kunnen gaan.
Hiermee hopen we dat er minder risico's zijn m.b.t. een beveiligingsincident/ datalek.
Vanuit Privacy op School is er een gids "Meest gestelde vragen over de AVG" in het
directeurenberaad nov. 2019 uitgereikt.
Dec. 2019 Bestuurskantoor bijeenkomst "opschonen gegevens" i.c.m. Speijk, traject
migratie SharePoint

iBeleid maken rondom
^/erwijderen/ archiveren

Vanuit de administratief medewerkers is behoefte aan houvast m.b.t. het verwijderen
en archiveren van leerling gegevens. In 2019 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden
met één van de administratief medewerkers.

Ontwikkelingen AVG

Autorisaties en toegang ParnasSys en 0365
Het registreren van toestemmingen en toegangsrechten is een omvangrijke opdracht waarmee in 2019 is gestart. In
samenwerking met de ICT-dienst van CPOW is er een autorisatiematrix rollen en rechten gecreëerd
voor ParnasSys en 0365. Dit wordt in de nabije toekomst voor andere organisatie-brede systemen ook gedaan.

Procedure effectbeoordeling/DPIA
Er is een standaard procedure voor gegevensbescherming- effectbeoordeling / DPIA's vastgesteld
en geïmplementeerd in 2019. N.a.v. de eerst DPIA in 2019 worden de rollen en rechten binnen Dyade/Youforce
door de afdeling HR opnieuw vastgelegd en beschreven. In februari 2020 is een tweede DPIA afgenomen i.z.
cameratoezicht.

Bewustwording medewerkers
Jaarlijks blijven we binnen CPOW-MOP aan bewustwording werken. Schooljaar 2020-2021 hanteren we een andere
aanpak om collega's bewust te maken/houden. Er wordt een zogenaamde bewustwordingskalender opgesteld en er
wordt onderzocht welke rol de CPOW Academie hierin kan spelen. Voor alle nieuwe medewerkers zal
bewustwording AVG/privacy warden opgenomen in de procedure indienstreding.

Beleid archiveren, bewaartermijnen en verwijderen documenten
In 2020 maken we een start met het vormen van een werkgroep waarmee we beleid gaan schrijven rondom het
verwijderen en archiveren van data (leerling gegevens & personeelsbestanden).
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2.5 ICT: infrastructuur en onderwijskundig

Doelen en resultaten

Groen = Doel wordt of is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald

Beleidsvoornemen/doel [Toelichting

Infrastructuur

Standaardisatie ICT middelen en
architectuur informatiemanagement

Verbeteren van netwerkinfrastructuur op: Rietlanden, Vlieger, Trimaran,
IBinnendijk, Prisma en Klimop.
|Rietlanden en Marimba gerealiseerd in 2019. In 2020 staat de Vlieger, het Baken
}en 't Prisma gepland.

Overgang ISDN naar VOIP ^lle schoollocaties + bestuurskantoor zijn gemigreerd van
lanaloge en ISDN telefonie naar VOIP.
|Het telefoonnummer van de Kawama is losgetrokken van de Kraal en daarmee is
|het telefoonnummer in het beheer van CPOW gekomen.

Ontzorgen van scholen door centrale
inkoop van rand- en netwerkapparatuur

|0p basis van leerlingaantal en afschrijving van hardware m.b.t. routers, switches
\sn accespoints wordt er een bedrag per school ingelegd. Hiermee kan de ICT-
flenst garanderen dat alle randapparatuur cyclisch wordt vervangen en up-to-
^tate blijft zonder dat de school daar over hoeft na te denken.

Inrichting SharePoint & moderne
Teamsites in samenwerking met Speyk

|Na zorgvuldig afwegen is er een keuze gemaakt om samen met Speyk te gaan
Ibouwen aan moderne SharePoint sites.
pit wordt gerealiseerd om meer uit de moderne techniek te halen: zoals
|metadatering, automatische archivering van bestanden en het werken in Teams.
paarnaast wordt er een stichtingsportal ontwikkeld, wat als landingspagina gaat
üienen.

Standaardisatie laptop, beeldscherm
+ docking directeuren, IB en
administratief medewerkers

|ln het kader van hardware standaardisatie zijn alle directeuren, intern
Ibegeleiders en administratief medewerkers voorzien van een Circular laptop, los
|beeldscherm en docking. Op die manier zijn de medewerkers voorzien van een
Volledig ingerichte werkplek.

Betere bereikbaarheid directeuren door
mobieltjes.

|Er is beleid gemaakt om alle directeuren te voorzien van een mobiele telefoon
^anuit CPOW. De keuze is gemaakt voor een refurbished iPhone SE 16GB i.c.m.
^en Telfort telefoonabonnement. Deze mobiele telefoons worden boven schools
|in Zuludesk beheerd door de ICT dienst.

Hardware
inventarisatie en ontzorging leerlingdevic
es

|Door per school te inventariseren welke hardware er op de school staat, heeft
^le ICT dienst meer inzicht gekregen in de afschrijving van de apparatuur.
|Het doel hiervan is om naast randapparatuur de scholen te gaan ontzorgen
in leerlingdevices. Dit plan en de vraag wordt in het directeurenberaad in 2020
bediscussieerd.

Kennisbankt.b.v. instrueren van
collega's. (Blijvend ontwikkelen)

De kennisbank is aan het Ticketportaal toegevoegd. De kennisbank dient het
gemak om gemakkelijk beleidsstukken / handleidingen / op één centrale plek
terug te vinden voor personeel.

Proces in- en uitdiensttreding In samenwerking met HR heeft de ICT-dienst een proces in- en uitdiensttreding
opgezet. Met dit proces lopen zowel HR als ICT niet meer achter de feiten aan.
Nieuwe medewerkers ontvangen hierbij een welkomset en alle benodigde
inloggegevens.

poorontwikkeling Ticketportaal Implementatie SSO in ticketportaal. Daarnaast is de website van het ticketportaal
(https://) is beveiligd aan de hand van SSL certificaat.

iBovenschools domeinnamen van de
Ischolen beheren

Alle schooldomeinnamen (.nl) zijn bovenschools in beheer genomen via een
derde partij, Argeweb. Door de domeinnamen in eigen beheer te hebben kunnen
makkelijk aanpassingen worden gemaakt aan bijvoorbeeld vindbaarheid of
content.
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Onderwijskundig

ntegrale aanpak Digitale geletterdheid
-mediawijsheid
-computational thinking
-ICT-basisvaardigheden
-informatievaardigheden

;0p het gebied van ICT-geletterdheid zijn scholen aan het nadenken over de
toekomst van het onderwijs. Binnen CPOW vinden wij het belangrijk dat er op
Schoolniveau een gezamenlijke visie ontstaat met een aanpak op maat om
digitale geletterdheid een plek te gaan geven binnen het onderwijs.
|ln 2021 moet digitale geletterdheid namelijk een onderdeel van het curriculum
zijn. In november 2019 is in het directeurenberaad unaniem afgesproken
dat alle scholen binnen het bestuur in 2020 en/of 2021 het visiespel digitale
geletterdheid van Slim met Media gaan spelen.
De Blauwe Ster heeft dec. 2019 als pilotschool het visiespel gespeeld. N.a.v. het
yisiespel ontvangt de school een rapportage en aanbeveling om digitale
geletterdheid te integreren. Een startpunt om digitale geletterdheid te
integreren.

Proefinnovaties op schoolniveau d.m.v.
leskisten

In schooljaar 2019 hebben 4 scholen (Trimaran,
Trifolium, Prisma en Kawama) kennis mogen maken met drie HP-
Sprouteducatiepakketten.
Deze innovaties schaffen scholen in verband met hoge kosten niet snel aan. Het
doel van deze pakketten is het stimuleren van onderwijsinnovaties binnen de
scholen. Er bleek het afgelopen jaar behoefte naar meer onderwijs innovatie. Om
het aanbod uit te breiden, heeft de staf in 2019 goedkeuring gegeven op het ICT-
plan van de beleidsmedewerkers ICT. Er is voor het jaar 2020 een bedrag van €
15.000.- begroot voor onderwijsinnovatie. In 2020 wordt het aanbod uitgebreid.

Ontwikkeling leerlijn digitale
geletterdheid PO - VO

Samen met het voortgezet onderwijs, het Nelson Mandela (PSG), is een
samenwerking gestart. Het voortgezet onderwijs heeft vastgesteld dat het
lesaanbod tussen PO en VO op het gebied van ICT-onderwijs niet op elkaar is
afgestemd. CPOW en het Nelson Mandela willen met deze samenwerking een
doorgaande leerlijn ICT tussen primair onderwijs en voortgezet
onderwijs opzetten. Het biedt namelijk in de toekomst perspectief om
leerlingen sneller kennis te laten maken met hun digitale talenten.
In november 2019 zijn we klein begonnen in samenwerking met groep
7B van de Klim-op. Naar aanleiding van de pilot zijn verbeterpunten opgesteld
en wordt er in 2020 een projectplan geschreven om een vervolg hieraan te
geven.

Overstap schoolwebsites
naar Social Schools websites,
modernisering schoolwebsites.

In 2019 is er een groot aantal scholen overgestapt naar Social Schools websites.
Het is van belang dat we uiteindelijk alle schoolwebsites gaan onderbrengen
binnen één en dezelfde platform. Dit maakt het voor de voor de ICT-dienst
beheers- en controleerbaar. Volgens planning zijn alle scholen bij aanvang
schooljaar 2020-2021 overgestapt.

Toename gebruik Chromebooks +
touchscreens in de school.
Verbetering van gebruik Google G-suite

In 2019 zien we dat het gebruik van Chromebooks en touchscreens in de
scholen is toegenomen. We zien dat leerkrachten ook dit jaar meer gebruik
maken van de digitale omgevingen die deze hardware biedt. Denk hieraan het
gebruik van de Prowise Presenter voor het creëren van lessen en de Google G-
suite ter ondersteuning van de zaakvakken.

Aanschaf Zuludesk t.b.v. het monitoren
en inzetten van Apple iPads

Een aantal scholen heeft dit jaar een keuze gemaakt om Apple apparaten te
beheren via Zuludesk. Het voordeel hiervan is dat de ICT-dienst en de ICT-
coordinator alle apparaten middels één dashboard kan beheren. Op die manier
krijgt de iPad een betere onderwijsinhoudelijke rol en kan deze gerichter worden
ingezet.

IProfessionalisering ICT-coördinatoren Tijdens de bijeenkomsten in 2019 is er stilgestaan bij de thema's van digitale
geletterdheid: mediawijsheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en
informatievaardigheden. Er wordt d.m.v. deze bijeenkomsten aandacht besteed
aan deskundigheid en het onderling uitwisselen van "good practices"
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Ontwikkelingen ICT

Inrichting SharePoint & moderne Teamsites
De inrichting van het SharePoint en het introduceren van Teams i.c.m. Teamsites heeft een invloed op accent leggen
van het werken in de Cloud. De ICT dienst zal gefaseerd per school de data migreren naar het nieuwe SharePoint en
daarbij zal Teams worden geïntroduceerd.

Ontzorgen van scholen door centrale inkoop van rand- en netwerkapparatuur
Op termijn zorgt de ICT dienst voor ontzorging, continuïteit en vernieuwing van rand- en netwerkapparatuur op de
scholen

Hardware inventarisatie en ontzorging leerlingdevices
Om de continuïteit van hardware te garanderen willen we in 2020 de scholen ontzorgen in de aanschaf
van leerlingdevices. De ICT dienst vindt het belangrijk dat daar op CPOW-niveau afspraken over gemaakt moeten
worden. Bijv. over de dichtheid van het aantal apparaten en hoe bepalen we wat de school hiervoor boven schools
moet gaan begroten? Deze vraagstukken zullen in 2020 in het directeurenberaad aanbod komen.

Integrale aanpak Digitale geletterdheid
Er is in het DOCOW afgesproken om een visiespel met alle scholen af te nemen. De belangrijkste ontwikkeling hierin
is dat scholen zien hoe ze ervoor staan m.b.t. digitale geletterdheid en er volgt een plan van aanpak om digitale
geletterdheid te integreren binnen het onderwijs van de school.

Ontwikkeling leerlijn digitale geletterdheid PO - VO
Na de pilot in november 2019 wordt er geëvalueerd en bekeken hoe er een vervolg gegeven kan worden aan de het
project en de ontwikkeling van een leerlijn ICT. Dit gebeurt in overleg met de locatieleider en ICT-
specialist van Nelson Mandela.

Proef innovaties op schoolniveau d. m.v. leskisten
Het doel is dat scholen kennismaken met onderwijsinnovaties en diverse ICT-onderwijsleermiddelen. Vanwege het
enthousiasme van de scholen gaat de ICT-dienst de leskisten januari 2020 uitbreiden. In 2019 is een plan geschreven
en goedgekeurd.

2.6 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Welke doelen heeft het bestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het financieel beleid en in hoeverre zijn deze doelen
bereikt?

Groen = Doel wordt of is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald

Beleidsvoornemen/doel [Toelichting

Besturingsfilosofie middelentoedeling verder
uitwerken

|De besturingsfilosofie is samen met de directeuren binnen het
Idirectieberaad besproken. Alle middelen gaan, na afroming kosten
|bestuurskantoor en de gezamenlijke activiteiten die uit het strategisch
[beleid voortkomen, naar de scholen waar de inzet van middelen op
[schoolniveau wordt bepaald. Er is samen met de directeuren besloten om
|op deze regel tot nu toe een uitzondering te maken op de aankoop van
Ide wifi-infrastructuur.
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|Financiële bedrijfsprocessen optimaliseren |Doorlopend proces, bedrijfsprocessen worden verbeterd waar nodig. Het
lafgelopen jaar is het proces rond de declaraties geoptimaliseerd en het
[ticketsysteem verbeterd.

IFinancieel inzicht van de directeuren
h/erbeteren via cursussen/workshops

|Er is door de begrotings-en formatiegesprekken met de directeuren en de
[financiële informatie tijdens het directieberaad wel meer inzicht ontstaan
|bij de nieuwe en ervaren directeuren. Er zijn echter nog geen workshops
|of cursussen georganiseerd.

|De begroting, jaarrekening, bestuursverslag en
Strategisch meerjarenplan van 2019 zijn
goedgekeurd

^\lle genoemde onderdelen zijn goedgekeurd in 2019

|Een nieuwe accountant contracteren |Het accountskantoor Van Ree is na een uitgebreide procedure door de
|RVT gecontracteerd.

|Continueren en waar nodig intensiveren (fraude)
Irisicobeleid

|Met alle directeuren is een risico-analyse gemaakt, de bevindingen zijn
omgezet naar acties. Ten aanzien van fraude is op het bestuurskantoor
|een inventarisatie gemaakt van mogelijke riscio's op fraude. Op deze
|risico's zijn maatregelen getroffen.

•

•

Ontwikkelingen

De leerlingendaling vlakt af. Er is zelfs sprake van groei in delen van de regio. In Purmerend laat de prognose zien
dat we over een paar jaar flink doorgroeien. Dit geeft ruimte voor de betreffende scholen om extra groepen op
te starten. De voorfinanciering wordt betaald uit de reserves van de scholen of door tijdelijk en beredeneerd in
de min te begroten.
De groei van de betreffende scholen heeft direct gevolgen voor de huisvesting. Gemeentes zijn verantwoordelijk
voor de huisvesting, maar deze trajecten duren vaak lang en zijn er tussentijdse in de school noodvoorzieningen
nodig.
In 2019 heeft het ministerie de aanvraag voor het vestigen van een nieuwe school in Zuidoostbeemster
goedgekeurd, hlet tijdstip waarop de school gaat starten is nog onzeker.
De aanvraag voor subsidie lerarentekort is toegekend.

Treasury
Treasury heeft bij de Stichting CPOW en MOP primair als doel het beheersen en beperken van financiële risico's en
secundair het reduceren van financieringskosten c.q. het optimaliseren van opbrengsten. De algehele doelstelling
voor de treasuryfunctie bij de Stichting CPOW en MOP is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie
waarborgt. Dit alles is in een treasurystatuut vastgelegd.
Er wordt gewerkt volgens de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, welke op 7 maart 2017 door de Raad
van Toezicht is vastgesteld. Uitgangspunt is dat overtollige banktegoeden worden overgemaakt naar een dagelijks
opvraagbare spaarrekening. Het spaartegoed bij CPOW is over twee banken (RABO en ABN-AMRO) verspreid.
Er zijn geen uitstaande beleggingen, leningen en derivaten.

VERWIJZING
Treasyrystatyut dd januari 2017.

Allocatie middelen

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het schoolbestuur zich op grond van de Regeling
jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.

De middelen worden op basis van de beschikkingen van DUO verdeeld over de scholen. Elke school krijgt de
bekostiging zoals toegekend door DUO.
De scholen zijn zelf budgetverantwoordelijk en stellen jaarlijks een begroting per school op met als basis de aan de
school door DUO en het samenwerkingsverband toegekende middelen. Een klein deel van de middelen per school
wordt na besluitvorming in het directieberaad bovenschools afgedragen, hieronder vallen de kosten van het college
van bestuur, de salariskosten van de medewerkers van het bestuurskantoor en onder andere de kosten voor
centrale verzekeringen, arbodienst, kosten met betrekking tot het bevorderen van het werknemers welzijn,
eigenrisicodragerschap bij ziekte, voorziening groot onderhoud, opleidingskasten en professionalisering.
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Het bestuurskantoor draagt zorg voor financiële- en personele administratie, ondersteuning op het gebied van
huisvesting zoals het groot onderhoud aan de gebouwen, centrale ondersteuning op het gebied van de ICT,zoals het
zorg dragen voor een goed functionerende wifi, het onderhouden van de gebruikte devices.
In totaal hebben de scholen in 2019 € 2.378.000 euro boven schools afgedragen. De afdracht vindt per school plaats
naar rato van het aantal leerlingen per teldatum l oktober.

Onderwijsachterstandenmiddelen
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het schoolbestuur zich op grond van de Regelin(
jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.

De onderwijsachterstandenmiddelen worden toegedeeld aan de scholen conform de beschikkingen van DUO.
Dit is in lijn met de afspraken die in het directieberaad zijn gemaakt over de verdeling van de middelen. De
schoolscore is bepaald voor het verkrijgen van onderwijsachterstandenmiddelen. Deze scholen zetten de
toegekende onderwijsachterstandenmiddelen in om de extra formatie te bekostigen die nodig is om de extra
ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben.

Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging

De scholen hebben tijdens teambijeenkomsten een plan gemaakt voor de inzet van de werkdrukgelden. De plannen
zijn besproken met de MR leden op de scholen en daar ook goedgekeurd. Na afloop van het jaar heeft elke school
met het team de ondervonden resultaten/bevindingen van de inzet geëvalueerd. De evaluatie is weer input voor het
plan voor het nieuwe schooljaar.

Bestedingscategorie Besteed bedrag
(kalenderjaar)

Toelichting

Personeel € 559.000 Om de werkdruk te verminderen is door de scholen gekozen voor meer
personele inzet, extra leerkrachten, onderwijsassistenten en het inhuren van
vakleerkrachten voor o.a. het verzorgen van de gymlessen.

Materieel € 9.000

Professionalisering € 2.000

Overig

Verantwoording besteding middelen prestatiebox

De ontvangen gelden prestatiebox ad. € 670.000 CPOW en € 42.000 MOP zijn besteed aan individuele
professionaliseringstrajecten van leerkrachten en cultuuractiviteiten voor de leerlingen. Daarnaast is er gewerkt aan
het verbeteren van de opbrengsten.
In het schooljaar 13-14 ingezette project LeerKRACHT is in 2019 gecontinueerd en om de werkwijze van LeerKRACHT
verder te implementeren en de resultaten te borgen. Op meer dan driekwart van de CPOW-scholen wordt gewerkt
met LeerKRACHT. De medewerkers hebben de keus uit een palet aan opleidingen waarvoor zij digitaal kunnen
inschrijven.

2.7 Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

Interne beheersings- en controlesystemen zijn er op gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico's worden
geïdentificeerd en dat passende maatregelen op tijd worden getroffen. Binnen de organisatie worden periodiek
rapportages opgesteld voor het bestuur, de schooldirecteuren en de controller. Periodiek vinden
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afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de schooldirecteuren en de controller. Er wordt gebruik gemaakt
van verschillende instrumenten om de risico's te beheersen.

•

Jaarlijkse kwaliteitsgesprekken CvB met de directeuren en schoolteams
Tweejaarlijkse risicoanalyse individuele scholen en stichtingsniveau (Infinite B.V. okt 2018)
Periodieke (verbijzonderde) interne controles

• Externe controle door de accountant en de inspectie van onderwijs.
DPIA
Managementstatuut

Functiescheiding
• Treasurystatuut

Handboek administratieve organisatie en interne beheersing

Het bestuur is op het moment van schrijven (voorjaar 2020) aan het onderzoeken of een ander geïntegreerd
risicobeheersingssysteem wenselijk is voor de stichtingen. We merken in de praktijk dat de huidige periodieke
risicoanalyse (op schoolniveau) tijdrovend is en het de directeuren weinig sturingsinformatie oplevert. Op
stichtingsniveau ervaren we dat onderwijskundige risico's en risico's op het gebied van bedrijfsvoering om een
andere aanpak en methodiek vragen. Het signaleren van onderwijskundige risico's zijn grotendeels afgedekt door
het stelsel van kwaliteitszorg dat ingericht is binnen de stichtingen. Tegelijkertijd ervaren we juist dat het signaleren
van risico's op het gebied van bedrijfsvoering (HRM, HRD, huisvesting, ICT met name) gebaat is bij een meer
planmatige aanpak en uniforme methodiek en dat de huidige systematiek daar onvoldoende in voorziet. Mogelijk
dat in 2020-2021 voor een andere werkwijze gekozen gaat worden op het gebied van risicobeheersing.

Belangrijkste risico's en onzekerheden
Wat waren de belangrijkste risico's en onzekerheden? Op welke wijze zijn er passende maatregelen getroffen om
aan deze risico's en onzekerheden het hoofd te bieden?

Belangrijkste risico's per beleidsterrein Passende maatregelen om aan deze risico's en onzekerheden
het hoofd te bieden.

Onderwijs en kwaliteit
Binnen het SWV zijn niet altijd voldoende plekken
beschikbaar voor leerlingen die een
toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)0 hebben
ontvangen. Het vergt extra inzet van mensen en
middelen, om deze leerlingen zo goed mogelijk op te
vangen totdat er een plaats op het S(B)0
beschikbaar is. Met name de kleinere scholen
hebben moeite dit financieel en qua bemensing op
te vangen.

Het netwerk van IB-ers heeft dit signaal afgegeven aan het
SWV en er zijn duidelijke afspraken gemaakt tot waar de
verantwoordelijkheid bij het bestuur ligt en welke rol het SWV
kan spelen bij het ondersteunen van de scholen.

Intern wordt onderzocht of aanpassingen nodig zijn in de
manier waarop ondersteuningsgelden worden verdeeld over
de scholen en/ofeen bovenschoolse financiële voorziening
wenselijk is.

HRM Algemeen
Ondanks getroffen maatregelen kunnen er door het
lerarentekort structureel onvervulde vacatures
ontstaan

De effecten van ingezette maatregelen en interventies actief
monitoren en af blijven zetten t.o.v. personeelsplanning.

Tweesporenbeleid door ook te onderzoeken hoe onderwijs
anders georganiseerd kan worden (unit onderwijs, onderwijs
op afstand, vervagende grenzen opvang-onderwijs etc)

Regionale samenwerking en subsidieaanvraag
AVG
Toegangsrechten en autorisaties Uit de DPIA van ons personeelsadministratie systeem zijn

risico's op het gebied van autorisatie en toegangsrechten
geconstateerd. De oorzaak is gevonden in onze interne
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organisatie. Er is hiertoe een plan opgesteld en actie wordt
ondernomen.

Financieel beleid
Aanpassingen in de CAO Eventuele aanpassingen in CAO die niet worden

gecompenseerd. Wanneer 1% van de loonsom niet door
OC&W vergoed wordt, dan leidt dit tot een financieel risico van
€ 155.000. Door het jaar heen monitoren van de regleing
personele bekostiging kan tijdig bijgestuurd worden indien de
loonkosten niet volledig worden gecompenseerd.

Ontwikkeling leerlingen aantal Terugloop van het leerlingenaantal leidt tot een daling in de
bekostiging van ongeveer € 4.500 per leerling. Momenteel is de
prognose voor de komende vijfjaar dat het leerlingenaantal
stabiliseert, waardoor het risico beheersbaar blijft.

Eigen risicodragerschap bij ziekte Met instemming van de GMR heeft CPOW besloten om per 1
januari 2017 uit het vervangingsfonds te stappen en eigen
risicodrager te worden. Ligt het ziekteverzuim boven de norm
van 7,5% dan leidt dit tot niet begrote kosten.

T-1 bekostiging De bekostiging vanuit OC&W is gebaseert op het aantal
ingeschreven leerlingen per l oktober van het jaar ervoor. Bij
een sterke groei na deze teldatum bestaat het risico dat er te
weinig middelen beschikbaar zijn om de hierdoor noodzakelijk
extra formatie te bekostigen. Die nodig is om de kwaliteit van
het onderwijs te borgen en de werkdruk te beheersen. CPOW
is momenteel in staat om de groei op scholen te bekostigen uit
de schoolreserves, of het toestaan van een tijdelijke tekort op
de schoolbegroting.

Onzekere overheid Bekostigsonderwerpen kunnen een tijdelijke aard hebben of de
bekostigingsystematiek kan door OC&W worden veranderd.
Hierdoor ontstaat het risico dat de scholen minder bekostiging
krijgen dan waarop zij de formatie hebben berekend.

COVID-19 De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige
onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:

Verzorgen onderwijs op afstand. De kernactiviteit van
de instelling, het verzorgen van onderwijs, kan niet op
de reguliere wijze plaatsvinden. In versneld tempo
hebben de scholen maatregelen getroffen om het
leren op afstand mogelijk te maken, waarbij krachten
en expertises worden gebundeld. Niet alle leerlingen
beschikken over de juiste devices om digitaal
onderwijs te volgen wat leidt tot investeringen van de
onderwijsinstelling.
Leerling welzijn. Leerkrachten houden op afstand
dagelijks contact met individuele leerlingen en
studenten. We zijn ons ervan bewust dat dit verre van
optimaal is, maar is op dit moment het maximaal
haalbare.
Toename verzuim personeel. We monitoren het
verzuim actief en passen alle veiligheidsmaatregelen
toe zoals voorgeschreven door de overheid.
Bekostigingsonderzoek. Problematiek inzake het
bekostigingsonderzoek. Onduidelijkheid over
aangepaste wet- en regelgeving vanuit het Ministerie
Onrechtmatigheden. Doordat niet altijd de reguliere
processen kunnen worden gevolgd is er een mogelijk
risico op onrechtmatige bestedingen.

•
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79796 / Stichting Montessori Onderwijs Purmerend, te Purnnerend

FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

31-12-2019 31-12-2018

183.593
22.200
89.162

412.809

194,496
24.900
72.943

420.832

707.764 713.171

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2019 31-12-2018

451.011 424.338
105.379 94.515
151.374 194.318

707.764 713.171

Toelichting op de activa zijde van de balans:

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen is afgenomen ten opzichte van 2018. Eind 2019 is door DUO een
bedrag aanvullende bekostiging primair onderwijs van ruim € 20.000 overgemaakt naar ^40P, ten
behoeve van de eenmalige CAO-uitkeringen in februari 2020. Voor het verloop verwijzen we naar het
kasstroomoverzicht opgenomen in deze jaarrekening.

Toelichting op de passiva zijde van de balans:

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen ten opzichte van 2018 door toevoeging van het positieve restultaat
over 2019.

Voorzieningen

Het saldo van de voorzieningen is afgenomen ten opzichte van 2018.Zowel voor de
onderhoudsvoorziening als voor de personele voorzieningen zijn in 2019 de onttrekkingen hoger dan de
dotaties waardoor het saldo afneemt.

Kortlooende schulden

Het saldo van de kortlopende schulden is afgenomen ten opzichte van 2018. Dit is voornamelijke te
wijten aan een lager saldo crediteuren en een lager saldo van de rekening courant met CPOW eind
2019.

Vereie: 0,1
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Analyse resultaat

De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van € 44.640. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2019 van € 26.673: een verschil van € 17.967 met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 79.824.

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018.

Realisatie Begroting
2019 2019

Verschil Realisatie
2018

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

Totaal resultaat

1.284.987
9.467

38.534

1.224.625
10.256

60.362
-789

38.534

1.199.241
10.821
26.845

85.746
-1.354
11.689

1.332.988 1.234.881 98.107 1.236.907

1.014.014
28.946

101.052
162.323

957.562
28.459
84.000

119.920

56.452
487

17.052
42.403

916.999
28.002
83.450

128.632

96.081

97.015
944

17.602
33.691

1.306.335 1.189.941 116.394 1.157.083 149.252

26.653

20

44.940

300

-18.287

20
-300

79.824 -53.171

20

20 -300 320 20

26.673 44.640 -17.967 79.824 -53.151

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2018 gedaald met € 53.151. De belangrijkste oorzaken van deze daling
zijn:

Riiksbiidraaen OCenW
Door de aanpassing van de normbedragen over 2018/2019 zijn de rijksbijdragen hoger dan begroot.
Daarnaast is er in 2019 een extra subsidie (bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs)
vooruitontvangen waarvan DUO bepaald heeft dat deze subsidie volledig ten gunste van 2019 gebracht
moet warden. Deze subsidie dekt voor een deel de gevolgen van de aanpassing van de CAO met
temgwerkende kracht die in februari 2020 uitbetaald wordt.

Overige lasten

De overige lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn er meer kosten gemaakt inzake
culturele vorming en leerlingbegeleiding.

Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2019 wijkt af van het begrote resultaat over 2019. De belangrijkste oorzaken
van deze afwijking zijn:

De Rijksbijdragen OCenW zijn hoger dan begroot. De aanpassing van de normbedragen over
2018/2019, 2019/2020 en de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs zijn niet in de
begroting opgenomen.
De overige baten zijn hoger dan begroot omdat hier geen bedrag voor in de begroting is opgenomen.
De overige lasten zijn hoger dan begroot. De kosten voor culturele vorming en leerlingbegeleiding zijn
hoger dan begroot en de afdracht aan CPOW is op een andere rekening begroot.

Versie: 0,1
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KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Kengetal 2019 2018
Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

0,08
3,32
0,02
0,79
0,64
0,34
0,20
0,53

0,07
2,54
0,06
0,73
0,60
0,34
0,19
0,58

groterdan0,10
kleiner dan 0,75
lager dan-0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.

Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen gedeeld door som van de totale
testen (inclusief financiële lasten).
Omschrijving _ 31-12-2019 _ 31-12-2018

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen

- Totale lasten
- Financiële lasten

Som totale lasten en financiële lasten

€
101.052

€ € €
83.450

101.052 83.450

1.306.335 1.157.083

1.306.335 1.157.083

l Kengetal: 0,08 0,07

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de huisvestingsratio gestegen.

Verste: 0,1
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Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de
kortlopende schulden.
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Liquide middelen
- Vorderingen
Vlottende activa

Kortlopende schulden

€

412.809
89.162

€

501.971

€

420.832
72.943

€

493,775

151.374 194.318

l Kengetal: 3,32 2,54 J
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,32 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De stichting heeftop 31 december 2019 de beschikking over€412.809 aan liquide middelen en daarnaast€
89.162 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 151.374.
De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de liquiditeitspositie gestegen.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
omschrijving_ 31-12-2019 31-12-2018

€

Resultaat

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

26.673

1.332.988
20

€ €
79.824

1.236.907

1.333.008 1.236.907

l Kengetal 1-jarig: 0,02 0,06 ]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 1.333.008, een resultaat behaald van € 26.673. Dit houdt
in dat 0,02 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,02 behouden en wordt € 0,98 besteed.
De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de rentabiliteitspositie gedaald.

Versie: 0,1
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

€

451.011
105.379

€

556.390

€

424.338
94.515

€

518.853

707.764 713.171

l Kengetal: 0,79 0,73 ]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 79% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
resen/es en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 21% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.
De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de solvabiliteitspositie gestegen.

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

Totaal vermogen

€
451.011

€

424.338

707.764 713.171

l Kengetal: 0,64 0,60 J
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

Weerstandsvermogen
hlet weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschrijving _ 31-12-2019 31-12-2018

E/gen vermogen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€ €

451.011

1.332.988
20

€ €

424.338

1.236.907

1.333.008 1.236.907

[Kengetal: 0,34 0,34 ]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.
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Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2018 is het weerstandsvermogen gelijk gebleven.

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31.12-2019 31-12-2018

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

451.011
183.593

€ €

424.338
194.496

€

^.332.988
20

267.418 229.842

1.236.907

1.333.008 1.236.907

[Kengetal: 0,20 0,19

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen
Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

707.764

€ € €

713.171

707.764 713.171

1.332.988
20

1.236.907

1.333.008 1.236.907

l Kengetal: 0,53 0,58 J
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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CONTINU'n-EITSPARAGRAAF

Effect van COVID-19
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt
tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn
op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op de organisatie en het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen
van digitale lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold hebben veel energie
en aanpassingsvermogen gevergd van het personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van onze taak als
onderwijsinstelling.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om deze financiële gevolgen
op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van
het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen
continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de
totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt,
daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke financiële effecten
als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende meerjarenbegroting geen rekening gehouden .

De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te bestrijden hebben grote
impact op de instelling. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. In gebeurtenissen na balansdatum is specifiek
toegelicht welke financiële impact op korte/middellange termijn wordt verwacht als gevolg van COVID 19 en het verwachte effect
hiervan op het resultaat en onze liquiditeitspositie.

De ernst en duur van de coronavirus uitbraak is op dit moment erg onzeker en daarmee ook de effecten die het op de instelling zal
hebben. Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de medewerkers en leerlingen/studenten te
beschermen en risico's zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. Hierbij wordt de continuïteit van de instelling zoveel als
mogelijk gewaarborgd. Er zijn meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen.

• Sluiten scholen. Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart gesloten. Het
onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende maatregelen onderzocht en ingepast. Het protocol/
leidraad die door de sectorraad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de medezeggenschapsraad.

• Digitaal onderwijs. Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en investeringen.
• Schrappen eindtoets groep 8. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het schooladvies
(gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen Jaren) wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.
hlet schooladvies kan niet worden heroverwogen.
• Thuiswerken. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.

We zijn ons en/an bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare.

De impact op de instelling is groot, zowel voor de leerlingen, ouders als medewerkers. In dit stadium zijn de financiële gevolgen
voor onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 2020 tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening
is het effect op ons resultaat beperkt van omvang). Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven
volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij
de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen/studenten in gevaar te brengen.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om de toekomstige financiële
gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de
verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op
korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e
geldstroommiddelen van de totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt.
Hierbij is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.
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In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

Kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen per
1 oktober

Personele bezetting in fte
per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totale personele bezetting

221 212 230 230 230

0,80
10,25
0,15

0,80
12,25
0,15

0,80
14,07
0,15

0,80
14,25
0,15

0,80
13,25
0,15

11,20 13,20 15,02 15,20 14,20

Overige kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen / Totaal
personeel
Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

19,73

21,56

16,06

17,31

15,31

16,35

15,13

16,14

16,20

17,36

Toelichting op de kengetallen
In 2019 is het aantal leerlingen licht gedaald. De verwachting is dat vanaf 2020 het leerlingenaantal stijgt en
daarna stabiel blijft. Na de teldatum van 01-10-2019 zijn er veel nieuwe leerlingen bij gekomen. Hierdoor
was het noodzakelijk om een nieuwe kleutergroep op te starten.

Balans

Activa

Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

194.496
24.900

183.593
22.200

202.000
22.000

195.000
22.000

172.000
22.000

219.396

72.943
420.832

205.793

89.162
412.809

224.000

79.000
281.000

217.000
79.000

232.000

194.000
79.000

313.000

493.775 501.971 360.000 311.000 392.000

713.171 707.764 584.000 528.000 586.000

Passiva

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Eigen vermogen

Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

424.338 429.077
21.934

414.000
22.000

305.000
22.000

235.000
22.000

424.338
94.515

194.318

451.011

105.379
151.374

436.000

77.000
71.000

327.000

91.000
110.000

257.000

112.000
217.000

713.171 707.764 584.000 528.000 586.000

Toelichting op de balans
In de begroting is € 46.000 gereserveerd om te investeren. Naast de reguliere vervangingen zal in 2020
extra geïnvesteerd worden in leermiddelen en schoolmeubilair. Voor de jaren 2021 en 2022 is
respectievelijke 31.000 en € 14.000 begroot.
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Staat van baten en lasten

Aantal leerlingen

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Totaal financiële baten en
lasten

Totaal resultaat

Realisatie
2019

Prognose
2020

221 212 230

1.199.241

10.821
26.845

1.284.987

9.467
38.534

1.216.000

10.000

1.236.907

916.999
28.002
83.450

128.632

^.332.988"

1.014.014
28.946

101.052
162.323

1.226.000

1.135.000
28.000
80.000
92.000

1.157.083

79.824

1.306.335

26.653

20

1.335.000
-109.000

20
79.824 26.673 -109.000

Prognose
2021

230

1.252.000

10.000

^.262.000^

1.122.000
38.000
80.000
85.000

1.325.000

-63.000

-63.000

Prognose
2022

230

1.315.000

10.000

1.325.000

1.084.000
38.000
80.000
85.000

1.287.000

38.000

38.000

Toelichting op de staat van baten en lasten
Het komende jaar zal, als gevolg van een lichte krimp van het aantal leerlingen in 2019, de Rijksinkomsten
eerst dalen, waarna deze vanaf 2021 door de verwachte toename van het aantal leerlingen weer gaat
stijgen.
Door de T-1 bekostiging zal het resultaat in 2020 en 2021 naar verwachting negatief zijn. Door het
stijgende aantal leerlingen is er vanaf 2020 extra personeel en materieel nodig. Begin 2020 is er een extra
kleutergroep opgestart.
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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

De raad van toezicht heeft naast zijn werkgeversrol een controlerende taak en een adviesfunctie voor het
college van bestuur.
Uit hoofde van de controlerende taak geeft de raad van toezicht goedkeuring aan de begroting, het
bestuursverslag inclusief jaarrekening en het strategisch meerjarenplan, het vaststellen van de rechtmatige
verwerving, rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en de naleving van de wet- en regelgeving
door het bestuur.
Adviezen liggen op de terreinen waar de deskundigheid van de raad van toezicht ligt: financieel, personeel,
onderwijs en juridisch en op het algemeen bestuurlijk terrein. Adviezen kunnen door individuele leden gegeven
warden of door de raad als geheel. Wanneer de leden een advies geven, delen ze dit gegeven in de regel met
de voorzitter dan wel met de raad als geheel. Norm is dat er binnen de raad transparantie is op het punt van
de advisering door individuele leden. Belangrijke adviezen worden door de raad schriftelijk aan het college
uitgebracht.

Adviezen van individuele leden en van de raad als geheel kunnen door het college worden opgevolgd of naast
zich neergelegd. In het laatste geval wordt indien het een schriftelijk advies betreft ook schriftelijk en met
redenen omkleed door het bestuur aangegeven dat het advies niet wordt opgevolgd. Zowel raad van toezicht
als college van bestuur waken ervoor dat de rollen van de beide gremia, enerzijds toezicht, anderzijds bestuur,
helder gescheiden blijven.

Een bijzondere positie op het gebied van financieel beleid en verantwoording heeft de auditcommissie. Al is de
auditcommissie in eerste instantie een 'adviesorgaan' voor de raad van toezicht zelf aangaande de
beoordeling van de rechtmatigheid en functionaliteit van het finaciële handelen van het college van bestuur,
toch geven de twee leden van de auditcommissie samen of individueel vanuit hun deskundigheid ook
regelmatig adviezen aan het college over de inrichting van de stichting op financieel terrein, het voorkomen
van financiële risico's en het handelen van de stichting inzake financiën. Ook hierbij wordt de rolverdeling
steeds nauwlettend in acht genomen. Voor het uitgebreide verslag van de raad van toezicht wordt verwezen
naar hoofdstuk 2.2.
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JAARREKENING
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend, gevestigd te
Wielingenstraat 111, 1440AAPurmerend ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41234103,
en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van primair onderwijs.

Grondslagen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De gevolgen van COVID-19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij
'Gebeurtenissen na balansdatum', hlierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid
over de continuïteit.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. In de toelichting op de
onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als
die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de
informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen en voorwaardelijke activa en verplichtingen'.

Primaire financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categoric afschrijvings-
termijn in
maanden

afschrijvings-
percentage per

jaar

activerings-
grens in €

Gebouwen
Meubilair
ICT
OLP

240-360
120-360
60
96-120

8,33-3,33%
10,00-33,33%
20,00%
12,5-10%

500
500
500
500

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa betreffen waarborgsommen welke tegen nominale waarde gewaardeerd
warden.

Vlottende activa

Vorderingen

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.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en een bestemmingsreserve.

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

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
Reserve Duo aanvullende
bekostiging

1 1 21.934

1. Deze bestemmingsresen/e is gelijk aan de ontvangen subsidie "Bijzondere en aanvullende bekostiging
primair onderwijs" en zal gebruikt worden om de uitbetaling van de CAO aanpassingen, die in 2020
plaats vindt, voor een deel te bekostigen.
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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.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en
doel.Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Pensioenvoorziening
Nederlandse pensioenregelingen: De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioen-
fonds. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeels
kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies warden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Bij de berekening van de voorziening wordt
onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van spaarverlof op het moment dat
personeelsleden dit spaarverlof opnemen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en ven/olgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
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Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doel-
subsidies zander verrekeningsclausule) warden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geer
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van
de voortgang van de gesubsidieerd activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zij
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat var
baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede mii
delen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeels beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies warden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

183.593
22.200

€ €

194.496
24.900

205.793 219.396

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

89.162
412.809

72.943
420.832

501.971

707.764

493.775

713.171

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

451.011
105.379
151.374

424.338
94.515

194.318

707.764 713.171
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
En vergelijkende cijfers 2018

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

2019
€ €

1.284.987
9.467

38.534

Begroot 2019
€ €

1.224.625
10.256

2018

1.332.988 1.234.881

€ €

1.199.241
10.821

26.845

1.236.907

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten

Sa/do financiële baten en lasten *

Totaal resultaat

1.014.014
28.946

101.052
162.323

957.562
28.459
84.000

119.920

1.306.335

26.653

1.189.941

44.940

916.999
28.002
83.450

128.632

1.157.083

79.824

20
300

20 -300

26.673 44.640 79.824
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KASSTROOMOVERZICHT 2019
En vergelijkende cijfers 2018

Jaarrekening 2019
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Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

€
2019
€ €

26.653

2018
€

79.824

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2
- Mutaties voorzieningen 2.2

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
-Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14
Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

28.946
10.864

-16.209
-42.944

39.810

-59.153

7.310

10

28.002
4.380

2.820
-56.452

32.382

-53.632

58.574

28
46

7.320 58.556

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Afrondingverschil

Mutatie liquide middelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

1.1.2

1.1.3

1.2.4

€

-18.043

2.700

2019
€

420.832
-8.023

-15.343

-1

-8.024

-71.267

-1.800

2018
€

412.809

€

435.343
-14.511

-73.067

-14.511

420.832
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1.1.2 Materiële vaste activa

Stand per 01-01-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen

Materiële vaste activa
per 01-01.2019

Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Overige mutaties

Mutatie gedurende 2019

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen

Materiële vaste activa
per 31-12.2019

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Gebouwen Terreinen Inventaris Overige Vaste

en materiële bedrijfs-
apparatuur vaste activa activa in

€ €

1.1.2.6
Niet aan de Totaal
bedrijfsuit- materiële
oefening vaste activa

uitvoering dienstbare
en vooruit- MVA
betalingen
op MVA

€ € € € €

321.493

152.968

174.147

148.176

168.525 25.971

18.043

25.458 3.488

7.415- 3.488-

339.536

178.426

174.147

151.664

161.110 22.483

495.640

301.144

194.496

18.043

28.946

10.903-

513.683

330.090

183.593

Inventaris en apparatuur

In 2019 is er geïnvesteerd in inventaris en meubilair (oa buitenlestafels) en ICT (chromebooks)
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3.8 Overige vorderingen

Totaal Financiële vaste activa

Boek-
waarde
1.1-2019

Investe-
ringen
2019

Desinves- Waarde- Boek-
leringen verandering Resultaat waarde
2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € €

24.900 -2.700

24.900 -2.700

22.200

22.200

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
1.2.2.6 Personeel
1.2.2.10 Overige vorderingen

Subtotaal vorderingen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen interest
1.2.2.15 Overige overlopende activa

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

€
31-12-2019 31-12-2018

€
60.546
4.046

712
682

12.541
10

10.625

€

65.986

23.176

89.162

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

€
58.299

344

12.062

2.238

58.643

M.300

72.943

1.2.2.10 Overige vorderingen

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

Totaal Overige vorderingen

e
31-12-2019

€

682

€

682

31-12-2018
€

344

344

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

€
31-12-2019

€

187.271
225.538

€
31-12-2018

€

195.304
225.528

412.809 420.832
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2

2.1

Passiva

Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Totaal Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019 mutaties 31.12.2019
e € €

344.514 79.S24

344.514 79.824

€ € € €

424.338 424.338 4.739
21.934

424.338 424.338 26.673

€

429.077
21.934

451.011

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de resen/e(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves
(publiek)

2.1.1.2.4 Reserve personeels- en
arbeidsmarktbeleid

Totaal bestemmingsreserves
(publiek)

Stand per
01-01-2018

Resultaat
2018

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2018

Stand per
01-01-2019

Resultaat
2019

Overige
mutaties

€ € € € € € €

21.934

21.934

Stand per
31-12-2019

€

21.934 •

21.934

2.2

2.2.1

2.2.3

2.2.1

2.2.1.2

2.2.1.4

*Deze bestemmingsresen/e is gelijk aan de ontvangen subsidie "Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs" en zal gebruikt worden om de uit-
betaling van de CAO aanpassingen die in 2020 plaats vind voor een deel te bekostigen.

Voorzieningen

Personele
voorzieningen
Voorzieningen voor
groot onderhoud

Totaal
Voorzieningen

Stand per Onttrek-klng Rente Stand per Bedrag
01-01-2019 Dotatie 2019 2019 Vrijval 2019 mutatie' 31.12.2019 «jaar

Bedrag 1 t/m Bedrag
5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € € €

23.579

70.936 49.000

3.851

33.846

439 19.289

86.090

2.901

10.929

10.S39

75.161

5.549

94.515 49.000 37.697 439 105.379 13.830 86.000 5.549

* bij netto contante waarde

Personele
voorzieningen

Verlofsparen en
sabbatical leave
Jubileum uitkeringen

Totaal personele
voorzieningen

Stand per Onttrek-king Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 üm Bedrag
01-01-2019 Dotatle2019 2019 Vrljval2019 mutatie* 31-12.2019 <1 Jaar Sjaar >5Jaar

e €

2.130
21.449

23.579

* bij netto contante waarde

e € € € e € €

3.851 439
2.130

17.159 2.901

3.851 439 19.289 2.901

2.130
8.709 5.549

10.839 5.549

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Korttopende overige schulden

Subtotaal kortlopende schulden

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

7.317
41.292
12.159

11.989
4.393

30.248
43.976

€

60.768

SO. 606

€

38.746
41.000
10.420
1.331

1.567
4.959

28.149
68.146

151.374

91.497

102.821

194.318
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

2019 Begroot 2019 2018
€ €

1.188.712

€ €

1.155.257

1.188.712

74.628 42.268

74.628

21.647

1.284.987

1.155.257

42.268

27.100

1.224.625

€ €

1.133.714

39.580

1.133.714

39.580

25.947

1.199.241

3.2

3.2.2

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

€
2019 Begroot 2019
€ €

9.467

9.467

9.467

€ €
2018

10.256

10.256

10.256

€

10.821

10.821

10.821

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.10 Overige

Totaal overige baten

€
2019 Begroot 2019 2018
€ €

625
14.910
22.999

38.534

€ € €

26.845

26.845

Veisie: 0,1
ter identtfica

VAN REE ACCOUNTANTS
/

57



Jaarrekening 2019
79796 / Stichting Montessori Ondemljs Purmerend, te Purmerend

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Premies Participatiefonds
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds
4.1.1.5 Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

Totaal overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het
Vervangingsfonds

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

2019 Begroot 2019 2018
€ € € € € €

690.012
93.970
23.510
36.788

104.943

-439
999

67.467

3.236

903.962

949.223

5.000
1.700

46.900

903.962

68.027 53.600

3.236

1.014.014 957.562

632.194
86.330
28.405
31.652
86.518

6.910
842

49.469

5.321

865.099

57.221

5.321

916.999

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 18 in 2019 (2018:18). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2019

1
14
3

18

2018

1
14
3

18

4.2 Afschrijvingen
€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

2019
€

28.946

Begroot 2019 2018
€ € € €

28.459 28.002

28.946 28.459 28.002
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4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

2019
€ €

10.851

4.395
11.105
20.327
3.473

49.000
1.901

Begroot 2019 2018
€

101.052

€

12.000

5.000
9.500

21.000
3.000

25.000
8.500

€

84.000

€

12.015

5.189
11.514
20.295
2.744

25.000
6.693

83.450

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten

Administratie en beheerlasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Totaal overige lasten

€
2019 Begroot 2019 2018
€ € € € €

66.749
2.252

34.690
58.632

66.420
2.550

32.000
18.950

67.442
2.947

30.669
27.574

162.323 119.920 128.632

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van
het resultaat gebracht:

2019 Begroot 2019 2018
€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

3.605 3.000 3.000

3.605 3.000 3.000

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

Versie: 0,1
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

2019
€ €

20

Jaarrekening 2019
79796 / Stichting Montessori OndenM'js Purmerend, te Purmerend

Begroot 2019 2018
€

20

€ € €

6.2 Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten

Totaal financiële lasten

2019
€ €

Begroot 2019 2018
€ € € €

300

300

VERBONDEN PARTIJEN

-Samenwerkingsverband Waterland, primair onderwijs (SWV)

Het SWV heeft onder andere als taak het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en
ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband.
Stichting MOP maakt deel uit van het Samenwerkingsverband.
In 2019 is door MOP € 21.600 ontvangen aan doorbetalingen Rijksbijdrage vanuit het SWV.

Stichting MOP is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van stichting CPOW.

Verste: 0,1
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Jaarrekening 2019
79796 / SticWing Montessori Ondemijs Purmerend, te Purm erend

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

In de jaarrekening van stichting CPOW zijn de centraal afgesloten contracten opgenomen.

Versie: 0,1
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Jaarrekening 2019
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot
ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit
moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundig als voor de
bedrijfsvoering.

• Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte (overheidsmaatregelen vanaf 16 maart gesloten. Het onderwijs is sindsdien op
afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende maatregelen onderzocht en ingepast. Het protocol/ leidraad die door de
sectorraad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de medezeggenschapsraad.
• Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en investeringen.
• De eindtoets wordt dit Jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. hlet schooladvies (gebaseerd op de ontwikkeling van het kind
over de afgelopen jaren) wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school. Het schooladvies kan niet worden heroverwogen.

• Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.

We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare.

De impact op de instelling is groot, zowel voor de leerlingen, ouders als medewerkers. In dit stadium zijn de financiële gevolgen voor
onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 2020 tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het
effect op ons resultaat beperkt van omvang). Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en
zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid
van onze medewerkers en leerlingen/studenten in gevaar te brengen.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om de toekomstige financiële
gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding
van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen
continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de
totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en iiquiditeit op de korte termijn zeer beperkt. Hierbij
is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.

Versie: 0,1
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Jaarrekening 2019
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of-sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2
1
1

4

A
€ 115.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
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Jaarrekening 2019
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn in
de tabel hieronder opgenomen.

Topfunctionaris

Aanhef De heer Mevrouw
Voorletters E.K. S.
Tussenvoegsel
Achternaam Abbink Derwig
Functie(s) Voorzitter CVB lid CVB
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling Ja Ja
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige
instelling(en) CPOW CPOW

De heer
R

Zaal
Voorzitter RVT

Nee

nvt

Mevrouw

A.

Veer
Lid Rvi

Nee

nvt

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle bezoldigingen
bij deze en andere WNT-instellingen.

Topfunctionaris

Aanhef De heer
Voorletters R.R.
Tussenvoegsel
Achternaam Klinkert
Functie(s) Lid Rvt
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige
instelling(en) nvt

De heer
J.

Koster
LidRvt

Nee

nvt

De heer
A. J.

Bell
Lid Rvt

Ja

Lid Raad van
bestuur/CFO bij het
CAK

De heer
J.
van den
Hauten
LidRvt

Nee

nvt

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle bezoldigingen
bij deze en andere WNT-instellingen.
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BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Het positieve resultaat over 2019 ad € 26.673 wordt als volgt verwerkt:

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.2 Bestemminasreserves (publiek)

2.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid

Totaal bestemmingsreserves publiek

Resultaat 2019
€ €

4.739

21.934

21.934

26.673

Ondertekening

Purmerend, ............2020
Stichting MOP

Bestuur,

Stichting CPOW/MOP
Wielingenstraat111
1441 ZN Purmerend
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Stichting Montessori Onderwijs Purmerend
Rechtsvorm: Stichting
Zetel: Purmerend
KvK nummer: 41234103

Adres: Salland 38, 1447 BT Purmerend
Telefoon: 0299-479699
E-mailadres: O
Internetsite: O

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

S.Sneeuw
0299-479699
s.sneeuw@cpow.nl

Bestuursnummer: 79796

BRIN-nummers: 220D Montessorischool Purmerend
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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