SAMENVATTING
Dit bestuursverslag bevat een interne en
externe verantwoording van het gevoerde
beleid gekoppeld aan de inzet van de
middelen over het jaar 2018.
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Voorwoord
Met genoegen presenteer ik het bestuursverslag en het financiële jaarverslag over 2018 van de
Stichting PCO Noord-Twente gevestigd in Almelo. We leggen zo transparant mogelijk verantwoording
af over de gevolgde koers en leggen de verbinding tussen de kwaliteit van ons onderwijs met het
Koersplan, jaarplan en de jaarrekening. Doel blijft om niet alleen de basis op orde te hebben, maar
ook de lat hoog te houden om te blijven werken aan verdiepen, vorming, verandervermogen 1 en
vooruit te kijken.2

Inleiding
Er werd in 2018 verder gebouwd aan een stabiele, transparante organisatie, als betrouwbare partner
voor ouders en kinderen, maar ook voor de omgeving (onderwijspartners, gemeente, kindpartners
etc.) (verdiepen). Interventies vanuit het bestuur, zoals regelmatige contacten met betrokkenen,
gesprekken op de eigen school, schoolbezoeken, bezoeken aan bijv. kindpartners, blijven gericht op
het versterken van de scholen en het verhogen van de kwaliteit van onderwijs, leren in alle lagen en
doelgericht bouwen aan actueel en toekomstgericht onderwijs. Het door ontwikkelen van diverse
schoolconcepten wordt door het bestuur gestimuleerd, om de kinderen een goede basis van kennis,
houding en basisvaardigheden te geven voor deze 21e eeuw (vorming). We zien een goed draagvlak
bij medewerkers voor de koers van PCO, een sterke betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij
eigen werk. Dit geldt ook voor de kinderen, waaraan wij ook vragen naar betrokkenheid bij het eigen
leerproces. Daar waar gepast maatwerk wordt verleend en kinderen sterk worden uitgedaagd, zien we
eenzelfde ontwikkeling. Tevens waken we voor het overvragen van kinderen, evenals ook het
voorkomen van onderpresteren. De vele data van kinderen moeten worden gekoppeld aan de
oordeelloze observaties van de leraren om goed onderbouwde besluiten te nemen over de
ondersteuning van de kinderen. Doelen en acties moeten goed doordacht worden. We blijven ook
werken aan de vitaliteit van medewerkers. Wat hebben zij nodig om vakbekwaam en enthousiast te
blijven? Hoe staat het met hun verandervermogen (kernwoord).
Met veel waardering zien we dat er in de groepen, op schoolniveau en op stichtingsniveau, veel werk
wordt verzet met merkbare gedrevenheid, betrokkenheid en toenemende kennis. Dat geldt voor zowel
onderwijsondersteuners, leraren, directeuren, stafmedewerkers (intern en extern) als ook ouders en
vrijwilligers. Grote en merkbare thema’s in 2018 waren:











Onderwijs & ICT: implementeren van ICT als onderwijsleermiddel (nieuwe educatieve software op de
meeste scholen);
Beleidsrijke begroting: w.o. inzet in professionalisering en specifieke ondersteuning van medewerkers;
Voortzetten verfraaien van de gebouwen gericht op duurzaamheid;
Onderwijs: door ontwikkelen schoolconcepten, implementatie van ingang gezette veranderingen, werken
met verschillende device;
Data -analyse om de schoolontwikkeling en de leerlingresultaten te blijven monitoren;
Gestart met de interne audit op de scholen gericht op zicht op leerling- en onderwijsontwikkeling,
leerlingzorg;
AVG campagne o.l.v. een aangesteld FG beheerder;
Werkdrukanalyse: inzet werkdrukmiddelen OCW en medewerkersinzetbaarheidsonderzoek;
IKC-gebieden: versterken van samenwerking bestaande scholen en kindpartners;
Bijdragen aan een nieuwe koers voor onderwijsachterstand in de gemeente Almelo
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Kernwoorden 2018: Verandervermogen Verdiepen en Vorming
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Extra aandacht, en waar nodig ondersteuning, is er vanuit het bestuur voor het op schoolniveau
beschrijven van kwaliteit van onderwijs, de wisselende tussenresultaten op de scholen, leren omgaan
met toenemend probleemgedrag en de doorgaande lijn bij o.a. klassenmanagement.

A1 Algemene informatie
Organisatie
Kerngegevens






Stichting PCO Noord-Twente 41472
Boddenstraat 54 7607 BN Almelo
Contactpersoon: G.Teunis MLE, College van Bestuur
E-mail: gteunis@pcont.nl
Website: www.pcont.nl

De organisatiestructuur
De Stichting PCO Noord Twente is het bevoegd gezag van 7 scholen in Almelo en Wierden. Het
dagelijks bestuur van de stichting ligt bij het College van Bestuur. Het bestuur legt verantwoording af
aan de Raad van Toezicht, de Inspectie en het Ministerie van OC&W en door dit bestuursverslag aan
gemeente, ouders en overige belanghebbenden.
Het bestuur bestaat uit 1 persoon, de heer G.Teunis (1,0 fte). Het bestuur en de scholen worden
ondersteund deels door 2 eigen stafmedewerkers, M.Lap (0,9 fte management-assistente), D. Lehr (0,4 fte,
stafmedewerker huisvesting & facilitair), V.Buitenhuis, (0,4 fte Onderwijs & ICT-coördinator (0,4 fte), A.M.Jochem, (0,3
fte orthopedagoog), M Altena (0,2 stafmedewerker onderwijskwaliteit). Vanuit het Onderwijsbureau Twente (ObT)
zijn ingeleend de stafmedewerkers (F.Kremer ( 0,1 fte, senior adviseur P&O), R,Bartels (0,3 fte, operationeel
P&O) en J. Waanders (0,4 adviseur financiën / controller) .
Het bestuur stelt, in overleg en in samenwerking met directeuren en stafmedewerkers, het beleid vast
en voert overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op basis van de
statuten heeft het bestuur voor een aantal beleidsonderdelen de voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht nodig.
De schooldirecties geven in hun scholen uitvoering aan het Koersplan en ontwikkelen school specifiek
beleid in samenwerking en samenspraak met teams en medezeggenschapsraden waarin personeel
en ouders zitting hebben.
In de verticale lijn wordt door het bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt ook gesproken met de onderwijsinspectie
en wordt er een jaarverslag gestuurd naar het ministerie van OC&W.
In de horizontale lijn leggen het bestuur en de directeuren van de scholen verantwoording af aan de
GMR en MR (medezeggenschapraad) en aan de ouders. In de teams spreken we over interne
verantwoording naar elkaar.
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Code goed Bestuur
De Raad van Toezicht heeft de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ integraal overgenomen
en de code is daarmee de leidraad voor het handelen.

Stichtingsniveau
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de directeuren mandaat gegeven ten aanzien van de
uitvoering van dat beleid. In de voorbereiding van beleid hebben de voorzitters van de commissies
/werkgroepen en de directeurenraad een belangrijke rol. Het College van Bestuur heeft in 2018 tien
keer vergaderd met de directeuren (MT). Dit overleg dient ter afstemming van het beleid op zowel
bovenschools- als schools niveau maar ook voor informatie - en kennisdeling. De directeuren komen
ook 4 x bij elkaar voor collegiale consultatie. De stichting beschikt over een Managementstatuut en
een Reglement Directeurenraad.
Schoolleiding en scholen
Alle scholen hebben een eigen directeur. Er zijn 4 vrouwelijke directeuren en 3 mannelijke
directeuren. in september 2018 hebben we afscheid genomen van mw. Oosterveld, directeur van De
Zegge. Zij is opgevolgd door dhr. G. Overweg v.h. directeur van De Wierde. Op De Wierde is mw. Y
Arends-Alink benoemd als directeur. Een van de directeuren was langdurig ziek en eind 2018 gestart
met re-integratie voor 16 uur en een WGA-aanvraag. Zij wordt in de schoolleiding bijgestaan door een
leraar-locatieleider.
Werkgroepen/vertegenwoordigingen

Werkgroep / vertegenwoordiging

Deelnemers

1.

Wg ICT

2.
3.
4.
5.
6.

Aansluiting PO-VO
Wg opleiden in de school WOS-dagen
Wg Parnassys
Begeleiding flexibele schil A
Begeleiding onderwijsassistenten

Gerrit Hendriks, Gert Overweg, Victor Buitenhuis ( en ict-ers van de
scholen)
Marjolein Wolters
Isabel Drijfhout, Gert O.
Marjolein Altena, Gert O,.Kim Z
Kim Zielman
Fenny de Lange

Jaarverslag 2018
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7.

Auditteam

8.
9.
10.
11.

wg VVE monitoring
OAB HBO in de wijk
IKC overleg
projectgroep doorstroomgroep Hoogbegaafden
Noordik
wg Talenta / Zomerschool
stuurgroep OAB /IKC
stuurgroep Doorstroomprogramma PO-VO
stuurgroep Opleiden in de School
Gemeentelijk overleg
huisvestingsoverleg
KEPA
Vakantierooster
projectgroep doorstroomtraject praktisch begaafden
Wg IKC 2019

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Marjolein Altena, Bastianne van Zanten, Marloes Speek en Laura
Beunk
Yvonne Arends, Gert Overweg
Gera van Giessen Margreet Louw
elke directeur in eigen IKC gebied
Kim Zielman
Gerlinda. Fikken
Gerlo Teunis
Gerlo Teunis
Gerlo Teunis
Gerlo Teunis
Desiree Lehr
Evert Kozijn
Gerrit Hendriks
Gert Overweg
Yvonne Arends

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR]
Deze GMR vertegenwoordigt 7 scholen en bestaat uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. Er
hebben in 2017 enkele wisselingen plaatsgevonden. In hun opvolging is door de GMR voorzien. Elk
GMR-lid is contactpersoon voor meerdere scholen. In de visie van de GMR wil zij gespreks- en
sparringpartner zijn in beleidsvoornemens en niet alleen een controleorgaan voor de
beleidsuitvoering. Dit betekent, dat de GMR op voorhand betrokken wordt en meedenkt over de
beleidsvoornemens (klankbordfunctie). Waar dit gevraagd wordt, heeft zij haar instemming verleend
aan het gevoerde beleid. De GMR heeft in deze verslagperiode 7 keer vergaderd. Daarvan heeft de
GMR 2 keer vergaderd in aanwezigheid van enkele leden van de Raad van Toezicht.

Medezeggenschapsraad [MR]
Elke school kent een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig zijn
vertegenwoordigd. De directeur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag voert met de MR
overleg over school specifieke zaken. De GMR heeft minimaal 2 x per jaar contact met de MR van
een school via de eigen contactpersonen.

Website
De website van PCO Noord-Twente wordt beheerd door het bestuurscentrum. De website is eind
2017 geheel vernieuwd. Er wordt gezorgd voor een actuele website met als doel goede informatie
voor de bezoekers en gebruikers van de site. Via de site zijn ook de websites van de scholen te
vinden. De website wordt door extern bezoekers van het bestuurscentrum voorafgaand een bezoek
vaak bezocht (bezoekersaantal ongeveer 800/maand).

Ondersteuning
Het Onderwijsbureau Twente [ObT https://www.obt.nl/ ] is het administratiekantoor voor onze
organisatie.
Zij werken volgens werkafspraken vastgelegd in Service Level Agreement voor PSA en FA. Jaarlijks
vindt er een gesprek plaats over de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor
het nieuwe jaar.
ObT heeft het afgelopen jaar het 25 jarig jubileum mogen vieren.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het schoolbestuur is zich bewust van het complexe maatschappelijk speelveld waarin het onderwijs
zich bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de
organisatie vorm te geven. Zowel de Stichting als de scholen onderhouden actief contacten met
instellingen en verenigingen uit de lokale gemeenschap: o.a. de bibliotheek (bieb-op-school),
verschillende lokale kerkgemeenschappen (o.a. vieringen, scholendiensten, Geld voor de Ander), de
peuterspeelzaal / kinderopvang (gekoppeld aan IKC gebieden), gemeente Almelo en Wierden,
Armoedepact Almelo en overige organisaties/verenigingen waaronder sport en cultuur.
De Stichting heeft in het kader van MVO en duurzaamheid geïnvesteerd in medewerkers en kinderen,
goed en gezond werkgeverschap, kwaliteit van onderwijs, de sociale en ethische aspecten van de
organisatie. Kernwoorden hierbij zijn: aandacht, betrokkenheid en communicatie naast welbevinden,
welzijn en weldoen.
Er is op de scholen aandacht geweest voor de ecologische ontwikkeling: milieu, energiebesparing,
afvalverwerking en de omgevingsaspecten. Een voorbeeld is dat kinderen de wijk in zijn gegaan om
afval te verwijderen.

Kernactiviteiten
De kerntaak van de scholen is het verzorgen van kwalitatief
hoogwaardig onderwijs in het primair onderwijs. Maar er zijn meer
taken waar wij voor staan. PCO werkt vanuit een (protestants)
christelijke visie en de daarbij horende openstelling richting onze
omgeving. PCO heeft veel contact met OPOA en Quo Vadis (IKC,
Oab, huisvesting) en het Noordik (doorstroomproject hoogbegaafden,
Talenta, dorstroomproject praktisch begaafden eind 2018 ). In de IKCgebieden zorgen we voor goede contacten met collega-scholen (PO
en VO), organisaties voor kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. De scholen zijn
vertegenwoordigd in IKC-overleg, wijkoverleg en hebben contacten met de wijkcoach, de wijkagent en
waar nodig met bureau HALT, Veilig Thuis Twente, meldpunt Kindermishandeling.
De missie
In de statuten is de volgende missie van de stichting opgenomen: ‘Vanuit een protestants christelijke
levensbeschouwing scholen te stichten en in stand te houden en daarvoor een omgeving te creëren
waarin kinderen zich volop kunnen ontwikkelen, zodat zij later een volwaardige plaats kunnen nemen
in hun toekomstige leefomgeving’.
De visie
Christelijk geïnspireerd onderwijs is nog steeds een vitale stroom in ons basisonderwijs. De identiteit
wordt gevormd door meerdere aspecten die de kinderen levenswaarden en levensnormen mee geven
om goed om te gaan met God, met zichzelf en met de ander 3. Op basis van de missie van de stichting
is de visie als volgt samengevat :
De Stichting PCO Noord-Twente :
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Stemt het onderwijs af op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen;
Staat voor een veilig pedagogisch leef – en werkklimaat voor alle betrokkenen en
werkt vanuit gedragsverwachtingen;

Koersplan PCONT 2017-2020
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Ziet kwalitatief goed onderwijs meer dan alleen goede leerlingresultaten. Persoonlijke
ontwikkeling en persoonlijke vorming vragen waarden gedreven onderwijs;
Werkt aan behoud van de bestaande scholen mits goede kwaliteit en levensvatbaar;
Bewaakt de christelijke levensbeschouwing als vitale stroom in onze omgeving en geeft
waarden en normen vorm in de dagelijkse praktijk;
Gaat uit van leren in alle lagen;
Ziet ouders als educatieve partners;
Onderwijsontwikkeling is een toekomstgericht proces;

A2 Beleidsevaluatie
Voor 2018 waren de kernwoorden Verandervermogen-Verdiepen-Vorming.
De ambities voor 2018 worden in onderstaand schema weergegeven.
Domein en
begrotingsonderwerp
1

Onderwijs & identiteit

Gericht op / bestemd voor

Actie

Resultaat

Onderwijs & ict

Werken aan implementatie en
borging; bewaken afschrijving
hardware, kosten licenties en
verlaging uitgaven verbruiksmateriaal

Implementatie voortgezet.
Gewerkt aan ICT
basisvaardigheden.
Kosten verbruiksmateriaal
daalt maar licenties blijven een
forse investering. Slapende
licenties afmelden

Levensbeschouwelijke
identiteit gekoppeld aan
bestaansrecht scholen

Gestart op inspiratiedag praattafel
okt. 2017, wordt voortgezet in
gesprek met directeuren en andere
geledingen

Onvoldoende aandacht aan
gegeven. Zijdelings wel ter
sprake bij andere thema’s.

Kwaliteit

Leerlingtoetsen aantal en deelname
herijken: welke verplicht voor alle
scholen, welke facultatief; eindtoets
2018 nog cito

Toetskalender vastgesteld bij
IB-ers. Opgenomen in concept
‘Kijken naar kwaliteit’ van
PCONT

Kwaliteit

Bewaken tussenresultaten en
eindresultaten gekoppeld aan
vaardigheidsscores en leerwinst.

Besproken door
kwaliteitsmedewerker met IBGroep, in MT en specifiek met
teams; voorzien van
doeltreffende afspraken en
maatregelen; Blijft een groot
aandachtspunt mede door
wisselende tussenresultaten en
inspelen op verandering van de
populatie.

Professionalisering m.n. kartrekkers
die teamleden ondersteunen

Karrekkers en specialisten
worden uitgedaagd voor
bepaalde passende taken in de
school.

2.

Personeel & organisatie

Jaarverslag 2018

Kwaliteit

Komen tot een auditteam op
stichtingsniveau met als doel
bewaking kwaliteit vanuit
inspectiekader

Auditteam is eind 2018 gestart.
Heeft inmiddels enkele audits
uitgevoerd met goede
feedback en adviezen aan de
teams.

Verplichte
transitievergoeding

Opname post voor ontslag (ook bij
IVA)

Transitievergoeding na ontslag
wegens ziekte terugontvangen
van UWV. Post in 2019 niet
meer opgenomen in de

7

begroting, maar ten laste van
reserve.
Versterken werkveld en
opleiding

Opname post voor behoud contact
opleiding en werkveld gericht op
start- basis- en vakbekwame leraren

Terugdringen verzuim

Werken aan preventie: alert op
signalen w.o. uit balans of
functioneren, aanspreken, bewaken
balans werk-privé, gesprek frequent
kort verzuim,
Doornemen verzuim P&O met
directeuren. Voorzetten sociaal
medisch overleg met accent op
preventieve bespreken.
Bewaking trajecten door P&O en BC
via eHealth (HCC abonnement)

Bewaken kosten Human
Capital Care wegens forse
overschrijding in 2018 van
€13.000

Nadere analyse van uitgaven (o.a.
veel extra gesprekken en
probleemanalyses wegens ernstig
zieken, invoering SMO) en evt.
contractbespreking HCC

Uitgevoerd en zelfs uitgebreid
i.v.m. instroom van 35
studenten van Saxion
Verzuim daalt licht. Uitstroom
WIA /WGA 1 medewerker.

Medewerkers
inzetbaarheidsonderzoek
uitgevoerd (respons 60%) en
teambesprekingen voor
bewustwording en gerichte
verbeteringen.
Inzet werkdrukmiddelen OCW
op basis van teamkeuzes.
Eerste indruk is dat het
vruchten afwerpt.

Traject doorgesproken met
bedrijfsarts. Afspraken
gemaakt voor meer preventie,
en nog betere afstemming.
Actie: voorkomen van niet
verschijnen bij Arboarts,

Professionalisering

Investering in vergroten
handelingsrepertoire van leraren
door scholing begeleiding peerreview, versterken medewerkers
door leer- en kwaliteitskringen

Budget overschreden met
€32000,- mede door 3x
basisopleiding schoolleiders.

Formatieve frictie

Budget gehandhaafd, kritisch blijven
op toekenning

Is ingezet m.n. voor groei in
onderbouw en enkele
knelpunten i.v.m. ziekte,

Functiemix

Budget handhaven en werving wordt
uitgebreid voortgezet i.v.m. caoafspraken

Ondanks veranderingen in de
cao 2018 wordt deze
functiewaardering voortgezet
om kartrekkers in teams te
versterken en belonen.

Onderwijs ondersteunend
personeel

Vacature 0,4 (nov 2016) herbezetting
op scholen en scholen voorzien van
uren conciërge.

Benoeming nieuwe
onderhoudsmedewerker.

Toelagen

Herijken van toelagen directeuren /
leraren en waar nodig nauwkeurig
voorwaarden en termijnen vastleggen

Is uitgevoerd en bijgesteld

Scholenvisie 2015 en IKC
ontwikkeling

Advisering herijking en ondersteuning
toekomst Po schoolgebouwen en
advisering IKC

Bedrag blijft nodig voor o.a.
IKC-ontwikkeling (w.o. bijdrage
aan gebiedsregisseurs)

Onderwijsassistenten
(functiehuis)

inzet op
ondersteuningsarrangementen voor

Middelen zware zorg worden
flink gebruikt. Duidelijk
behoefte aan extra steun bij

( Budget per school en ook
coderen per school)

Jaarverslag 2018

Start d.m.v.
ontmoetingsmiddag met
directeuren leverde nieuwe
gezichtspunten op bij ‘doen we
wat we beloven?’ bijv. aan
ouders en kindpartners.
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leerling, groep, school)Van 1,0 fte
naar 2,0 fte.

bepaalde leerlingen door extra
onderwijsassistent of leraar.

Flexibele schil A

Op sterkte houden 4,7 fte

Vanwege een tekort aan
medewerkers in flexschil B en
specifieke ervaringen van de
medewerkers flexschil A raakt
deze schil snel leeg. Werven
valt tegen i.v.m. krimpende
arbeidsmarkt

Medewerkers
inzetbaarheidsonderzoek

Meten van vitaliteit, inzetbaarheid en
tevredenheid van medewerkers,
afname schooljaar 2017-2018

Uitgevoerd en daarna
onderzoek naar specifieke
werkdruk per school (loopt
door in 2019)
ESF subsidie wordt ingezet.

Introductie en implementatie
van hrm MOOI

Gestart in oktober 2017. Doel goed
beeld van functioneren en
ontwikkeling van medewerkers en
leidinggevenden.

€15.000,- jaarlijkse
licentiekosten incl. e-learning;
functioneert nog zeker niet
voor 100% vanwege o.a.
verplichte tijdklok en wat
ambtelijke formaliteiten.
Kijkwijzers zijn van goede
kwaliteit.

Bewaking uitgaven niet
declarabele vervanging (cao
8.7 en 8.8)

Voorbereiding: In 2018 zal ter
voorbereiding op een Eigen Risico
Dragerschap VF een bedrag per
school worden toegekend

Voorbereiding voortgezet maar
het verzuim was in september
nog te hoog voor rendement
van deelname ERD.

Borging besturingsfilosofie

Borging van zelf goed nadenken,
verantwoordelijkheid dragen in alle
lagen w.o. koppeling aan totaal beleid
en specifiek aan HRM instrumenten

Wordt voortgezet.

Onderwijs & ict

In schoolbegroting grote investering
in hardware zien terug te verdienen
door terugdringen uitgaven o.l.p.

Daling uitgaven o.l.p. is
merkbaar, maar kosten
licenties zijn flink hoog.

Hogere afschrijving van ICT hardware
in scholen

Afschrijving hardware ligt zeker
hoger dan aanschaf van
boeken als lesmateriaal (lasten
€17.000 hoger) . In begroting
2019 daar op ingespeeld.

Schoolbegroting

Er zijn met de directeuren afspraken
gemaakt over de schoolbegroting
waar onder ook de middelen voor de
formatie.

Uitgevoerd en wordt
voortgezet in 2019

Meerjaren
onderwijshuisvestingsplan
(MOP)

De keuzes voor 2018 zijn opgenomen
in de begroting voor huisvesting 2018

Uitgevoerd m.n. LED
verlichting, aanpassingen
toiletruimten, PVC
vloerbedekking

Investering duurzaamheid

In de begroting is voor 2018 een extra
bedrag opgenomen voor huisvesting
waarbij het werken aan duurzame
scholen prioriteit heeft.

Veel geïnvesteerd in LED en
isolerende plafonds. Wordt in
2019 voortgezet.

Financiën

Huisvesting

Jaarverslag 2018
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Huisstijl

Marketing i.v.m. aanpassing logo’s
huisstijl 2 scholen en websites

Bij twee scholen wordt
gewerkt aan de vernieuwing
van de huisstijl en website,
loopt door in 2019

A3 Onderwijs
Kwaliteit van onderwijs
De kwaliteit van onderwijs zit in de interactie tussen leraar en kind. De focus ligt daarbij: kennen en
gekend worden (dus weten wat heeft dit kind nodig om…), rust, regelmaat/structuur, reinheid,
competentie, relatie, autonomie /eigenaarschap, verbinding, passende feedback & instructie, steun
bieden evenals uitdaging.
Dit vraagt om goede randvoorwaarden: professioneel gedrag, actuele scholing om vakbekwaam te
blijven, zelfreflectie (‘wat heb ik voor mijn werk nodig om…’).
Op schoolniveau vraagt dit om heldere koers (waar werken we aan, wat zijn onze doelen en acties),
goede facilitering ( materiaal, infrastructuur, gezonde school) maar ook van tijd tot tijd teamreflectie.
PCO stimuleert een onderzoekende houding in alle lagen: kijken naar het ‘waarom’ en ‘wat’ i.p.v.
alleen bezig zij met het ‘hoe’. Het goed onderbouwen van besluiten en keuzes vinden we belangrijk.
Op stichtingsniveau wordt bovenstaande gestimuleerd. Niet alleen financiën zijn nodig maar ook
goede leiding die steunt, stimuleert en faciliteert. Verder is natuurlijk bijv. goed meubilair, een goede
ICT-infrastructuur, een schoon gebouw van belang om het onderwijs te ondersteunen.
Kwaliteit van onderwijs is meer dan leerlingresultaten. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een
bezinning op ‘omgaan met data’. Niet ‘meten is weten’, maar ‘weten is meten’. Data zijn niet alleen de
leerlingresultaten in Parnassys (kwantitatieve data), maar alle informatie die nodig is voor de kwaliteit
van de school / onderwijs en m.n. de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Van individuele
onderzoeken tot driehoeksgesprekken (kwalitatieve data). Ook de (oordeelloze) observatie van de
leraren is van belang.
PCO wil voorkomen dat scholen boven de basiskwaliteit uitstijgen, wat de populatie van de wijk ook is.
Dat vraagt meerdere interventies. Enkele zijn hier genoemd.
Niveau
Groep
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Interventie
Relatie met kind, eigenaarschap

Doel /actie
Opbouwen van een goede relatie met
kinderen, werken aan eigenaarschap en
goede werkhouding.

Effectieve instructie

Doelgerichte effectieve interactieve instructie.
Leerlingen uitdagen

Data feedback vanuit methode

Zowel leerling als leraar maakt slim gebruik
van de feedback bij het inoefenen. De leerling
moet uitgedaagd worden en de leraar iss
actief berokken bij het leerproces.

Toetsen

Scholen hebben een jaaroverzicht van
verplichte en zelfgekozen toetsen om de
vordering van de leerling in beeld te brengen
en te houden met als doel de leerling te laten
groeien

Observaties

Goede professionele observaties door leraren
geven kwalitatieve gegevens over de
ontwikkeling van het kind

Relatie en communicatie met ouder (s)

Ouders zijn educatieve partners en hebben
een belangrijke rol inde ontwikkeling van hun
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kind. Afstemming is van groot belang voor
zowel kind, ouder, als school
School

Stichting
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Leerlingvolgsysteem Parnassys op orde

Goed en actueel ingevuld door zowel leraar,
IB-er als ondersteunende collega’s

Afstemming leer- ontwikkellijnen, afspraken en
goede overdracht
Groepsbezoeken

Van zorgmodel naar ondersteuningsmodel

Presentaties van groeps – en leerlingresultaten op
teamniveau (

Interne verantwoording, scherp houden,
gerichte feedback op ontwikkeling en
verbetering (verbetercultuur). Successen
vieren en borgen

Teamreflecties, klankbordgroepen, leerlingpanel

Geven van feedback op de kwaliteit van de
school

Gesprekkencyclus informele
voortgangsgesprekken, formeel: jaargesprek,
POP, beoordeling na 3 jaar.
Volgen en bewaken van groepsresultaten

Directeur zorgt voor de gesprekken, de
verslaglegging en waar nodig gerichte acties

Schoolbezoeken

Bestuurder is minimaal 1 x per jaar een
dagdeel in school (groepsbezoek, gesprekken
met ouders, leerlingen, medewerkers)

Kwaliteitsgesprekken

Gesprek bestuurder met directeur over
integrale ontwikkeling op school met inbreng
data vanuit alle domeinen. Beiden worden
gevoed door data vanuit Parnasyss, ObTopics, E-Care maar ook door eigen
observatie, gesprekken

Gesprekkencyclus informele
voortgangsgesprekken, formeel: jaargesprek,
POP, beoordeling na 3 jaar.

Bestuurder heeft gesprekken met directeuren
en stafmedewerkers, de verslaglegging en
waar nodig gerichte acties.
Stafmedewerkers weten elkaar te vinden bij
een integrale aanpak.

Financiën

Financieel adviseur spreekt met bestuurder
over de financiële stand van zaken. Voor elke
RvT bijeenkomst is een rapportage
beschikbaar m.n. voorde solvabiliteit. Met de
directeuren over de begroting en tussentijdse
exploitatie. Heeft contact met P&O en Hv over
ontwikkelpunten.

P&O

De P&O-ers houden 1x p/j. gesprek met
directeuren over verzuim, kwaliteit (H3P) en
professionalisering.
Ook het jaarlijks gesprek over de formatieve
invulling levert informatie op.
Het MCO met de bedrijfsarts vindt 5 x p.j.
plaats naast curatief ook preventief om het
welbevinden te bewaken

Interne audits

PCO heeft een intern auditteam dat op
verzoek van de school of bestuurder
schoolaudits uitvoert.
Doel is dat elke school elke twee jaar een
audit heeft. De stafmedewerker
onderwijskwaliteit heeft hierin een initiërende
rol

Huisvesting & facilitair

Afstemming en bewaking van o.a.
schoonhouden, (preventief onderhoud), bhv,
preventie Arbo gerelateerd

IB-er, directeur maar ook collega’s bezoeken
groepen voor gerichte verbeteringen en
stimuleren van ontwikkelingen

Staf medewerker ziet in UltimView deze
resultaten en heeft gesprekken met intern
begeleider / directeur.
Tevens voorbereiding op
kwaliteitsgesprekken.
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PCO scholen hebben verschillende onderwijsconcepten en dat heeft een meerwaarde. Er zijn
werkgroepen en kenniskringen op bepaalde thema’s (zie A1).
Er is in 2018 verder gewerkt aan uitbreiding van het kwaliteitsbeleid in de notitie ‘Kwaliteit in Beeld’.
De ambitie is om de totale onderwijsresultaten te verhogen met inachtneming van verandering in
populatie in meerdere wijken.
De onderwijsresultaten van de eindtoets geven op basis van de landelijk normen een te lage score bij
De Heemde, Het Laar en De Telgenborch.
In 2018 heeft er geen gesprek met de onderwijsinspectie plaatsgevonden. Wel is een inspectiebezoek
voor 2019 aangekondigd.
Kenniskring
Uit onderzoek is gebleken dat netwerkleren een sterk middel is om te komen tot kwaliteitsverbetering.
Er zijn inmiddels een aantal kenniskringen gestart. De kenniskring gedrag, ICT en Parnassys. De
kenniskring rekenen en begrijpend lezen zullen gestart worden in schooljaar 2019.
Eindtoets
In onderstaand schema is te zien dat de opbrengsten afgelopen jaar wisselend waren. Door
intensieve inzet en begeleiding is op De Mare -die eerst een zwakke school dreigde te worden- dit jaar
een bovengemiddelde score op de eindtoets gehaald. De Zegge, De Huve en De Wierde zijn al jaren
stabiel in hun eindopbrengst. Het Laar, De Heemde en De Telgenborch hebben in 2018 een
onvoldoende behaald op de eindtoets. Voor De Telgenborch is dit de eerste keer. Voor Het Laar en
De Heemde is dit de tweede keer in drie jaar. Het Laar valt in beide jaren onder de regeling voor
kleine scholen waardoor inspectie breder kijkt dan alleen naar de eindopbrengst. De Heemde vormt
een risico aangezien er een reële kans is dat zij ook in 2019 onder de norm van inspectie komen.
Interventies
Op alle drie de scholen met een onvoldoende eindopbrengst heeft er een analyse plaatsgevonden
naar de oorzaak van de eindopbrengst. De Telgenborch en Het Laar hebben een audit ondergaan,
waardoor een goed beeld is ontstaan van de kwaliteiten en verbeterpunten van deze scholen. Er
worden regelmatig gesprekken gevoerd met de kwaliteitsmedewerker over de kwaliteit van het
onderwijs en of ingezette ontwikkelingen het gewenste effect hebben.
School

2016 2017 2018

Het Laar

533,3 540,5 204,6

de Zegge HH

529,8 540,2 415,2

De Zegge AH

538,4 532,7 356,3

De Heemde

536,0 530,8 355,6

De Wierde

534,8 531,9 356,9

De Telgenborch 534,6 535,8 357,6
De Huve

536,7 535,4 413,0

De Mare

533,1 536,8 538,3

Onder ondergrens
Boven ondergrens, onder landelijk gemiddelde
Boven landelijk gemiddelde, onder bovengrens
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Referentieniveaus
Vanaf schooljaar 2020-2021 is de verwachting dat er bij de eindtoets niet alleen wordt gekeken naar
de score, maar ook naar de referentieniveaus. Hoewel op het moment van schrijven nog niet bekend
is wat de norm zal zijn, is hieronder alvast in beeld gebracht wat de opbrengsten zijn op dit gebied.
Daarbij wordt -bij gebrek aan vastgestelde norm- het advies van de commissie Meijerink
aangehouden: van de scholen wordt verwacht dat dat minstens 85% van de leerlingen
referentieniveau 1F moet halen. Voor referentieniveau 1S/2F geldt dat 65% van de kinderen dit moet
halen als de school behoort tot de scholen die een lage schoolscore hebben. De verwachting is dat de
schoolscore straks bepalend is voor hoe ver de school hieronder mag zitten. Inspectie is voornemens
het gemiddelde referentieniveau van de afgelopen 3 jaar van zowel taal, rekenen als lezen te
gebruiken. Uit onderstaand schema blijkt dat de scholen binnen PCO goed in staat zijn de kinderen tot
het niveau 1F te brengen, maar dat op de meeste scholen nog ontwikkeling mogelijk is op het gebied
van 1S/2F. Als gekeken wordt naar hoe dit gemiddelde tot stand is gekomen, kan geconcludeerd
worden dat er vooral op het gebied van rekenen sterke verbetering mogelijk is. Om allereerst
bewustwording te creëren zal zowel bij het MT als bij het IB-overleg gesproken worden over deze
gegevens. Daarnaast zal er een kenniskring rekenen worden opgezet, waardoor er kennisdeling
plaats kan vinden wat de kwaliteit van het rekenen op de scholen zal verbeteren.

Jaarverslag 2018
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Projecten

Nr

Project

1.

Versterken Werkveld & Opleiding

Partners
Saxion, besturen PO in de
regio Twente

Opleiden in de School (OidS)

2.

Talenta

Gemeente, besturen PO
Almelo, kindpartners

Financiële verbinding
Zie begroting voor
voortzetting
samenwerking

Uren inzet

Kosten scholing van
zie schoolbudget
voor
professionalisering

2 schoolopleiders (
De Heemde en De
Zegge),

Subsidie OAB (OCW)
via gemeente

2 medewerkers in
uitvoering

Onderwijsachterstanden beleid
gemeente Almelo

3.

Voorschool

Gemeente, besturen PO
Almelo, kindpartners

Subsidie OCW
doorstroomtraject
2018-2020

wg samenwerking
VOpartners

Subsidie OAB (OCW)
via gemeente

2 medewerkers in
uitvoering
Bestuurder in
werkgroep en
stuurgroep

HBO+ in de VVE
Tech Your Future

Noordik, UT, SmdB Wierden,
SCO Twenterand, PCO-NT

Bijdrage middelen UT
/ Noordik

Doorstroom programma
meerbegaafde lln gr 8 werken
samen met het VO 1e jaar

Doorstroomprogramma praktisch
begaafden is in voorbereiding
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mentoren

Bestuurder in
werkgroep en
stuurgroep

Onderwijsachterstanden beleid
gemeente Almelo

4

Personele inzet

1 directeur in
projectgroep
Bestuurder in
stuurgroep

In voorbereiding
2019

Directeur De Zegge in
overleggroep
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5.

IKC ontwikkeling

Besturen, Gemeente Almelo,
Kindpartners, scholen

Eigen bijdrage
besturen aan inzet
gebiedsregisseurs

Bestuurder in
stuurgroep

6.

Duurzame inzetbaarheid
medewerkers

Onderwijs Innovatiegroep
Zwolle

Subsidie ESF
duurzame
inzetbaarheid
medewerkers

Geen werkgroep,
loopt via directeur en
teams

t.b.v.
medewerkersinzetbaarheidsonderzoek
(MIO) en onderzoek
werkdruk (WDO) met
daarbij behorende
gesprekken in teams
en directie-overleg
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Onderwijsachterstandenbeleid/lokaal onderwijsbeleid
In de bestuursafspraken G37-Rijk “Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen”
heeft de gemeente Almelo resultaatafspraken met het ministerie van OCW vastgelegd. Deze
afspraken zijn vervolgens via de stuurgroep Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), waarin PCO NT
bestuurlijk participeert, voor de deelnemende PCO NT scholen nader geconcretiseerd.
PCO NT is actief betrokken bij het OAB:




bestuurlijke deelname in de stuurgroep OAB, werkgroep VVE, werkgroep
Talenta/Zomerschool;
inzet van HBO-geschoolde medewerkers in de voorschoolse VVE Wierdensehoek en De
Riet/Nieuwland;
inzet van een leraar als projectleider van de zomerschool/onderwijstijdverlenging Talenta;

Ten aanzien van de voor/vroegschoolse educatie worden positieve effecten merkbaar. Knelpunt blijft
de ouderbetrokkenheid, non-bereik van ouders en kinderen en deelname van ouders bij VVE-thuis,
juist voor de doelgroep waarvoor het bestemd is. In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor een
nieuwe OAB periode 2019-2023. Onder de werktitel ‘Het Jonge Kind 0-13’ wordt er een meer integraal
en preventief programma op gezet waarbij ook jeugdzorg, GGZ worden betrokken.
Onderwijsontwikkeling
School

Directeur

De Telgenborch

G.Hendriks

De Heemde

G.Boom

Het Laar
De Huve

K.Zielman
F.de Lange

De Wierde

Y.Arends

De Mare

E.Kozijn

De Zegge

G.Overweg

Punten uit onderwijskoers
Telgenborch voor Nieuwe Tijd, gepersonaliseerd
leren, werken met stilteplein, stamgroepen, Lego
League
Stamgroepen, leerplein, Daltoncerificaat,
leerpleinen, B6-4All
Doorbreken groepsstructuur, B6-4All, Lego League
Huve voor Nieuwe Tijd, gepersonaliseerd leren,
werken met stilteplein, stamgroepen
VVE-school, tablets, B6-4All, cultuuronderwijs,
sterk gericht op lezen en taal, Lego League
Gericht op instructie, klassenmanagement, Biebop-school, Snappet, muziekonderwijs
Jenaplan, Kanjerschool, OidS, Angliaschool sterk
gericht op lezen en taal

Onderzoekend leren en techniek onderwijs
Onderzoekend leren als belangrijk te verwerven basisvaardigheid bij kinderen en techniek onderwijs
vormen voor een aantal scholen binnen PCO Noord-Twente onderwijsinhoudelijke speerpunten. De
Huve, Het Laar, De Wierde en De Telgenborch profileren zich hiermee op een positieve manier. Via
de zogenaamde Lego League maken De Wierde, Het Laar en Telgenborch zelfs naam en faam in de
regio. Techniek is ook voor de regio Twente een belangrijk speerpunt. Genoemde scholen, evenals
Jenaplanschool De Zegge hebben verbinding gemaakt met de initiatieven die vanuit de UT en Saxion
op techniekonderwijs worden ondernomen. Deze verbinding heeft geleid tot een vruchtbare
voedingsbodem voor de samenwerking met het beroepsonderwijs en de wetenschap. De Mare heeft
een project lopen met St. Twentse Welle in Enschede over muziekonderwijs.

Onderwijs en ICT
Alle scholen maken nu gebruik van Scoolsuite, Snappet of Gynzy als verwerkingssoftware voor bijna
alle kernvakken. Dit zorgt er ook voor dat steeds meer leerlingen met een eigen device werken in de
school. Voor De Huve en De Telgenborch is dit zelfs een essentieel onderdeel van hun onderwijs
Jaarverslag 2018
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geworden. Kinderen stellen op deze scholen zelf gedeeltelijk hun eigen werkrooster samen. Ook
leggen de leerlingen een portfolio aan als bewijs van gehaalde doelen. Op de scholen worden er
steeds meer (web)apps ingezet om de lessen te ondersteunen.
Andere doelen en acties in 2018:
 Nieuw 2-jarig ICT-beheercontract met Rolfgroep
 Uitbreiding devices op de scholen t.b.v. digitaal werken in de klas
 Pilot COOL van Cloudwise op de Heemde voor het vereenvoudigen van het beheer en
eenduidige werkomgeving leerkracht en leerling
 2e fase vergroten digitale vaardigheden medewerkers PCO Noord Twente
 Parro op bijna alle scholen voor communicatie tussen school en ouders
 Betere inbedding mediawijsheid op de scholen. Diploma Veilig Internet
 Leerlingen krijgen persoonlijk account om te kunnen werken in de beschikbare apps van
Gsuite.
 Aanschaf en introductie leerlijn programmeren groep 1 t/m groep 8, m.n. de aanschaf van
Bebob-robotjes waarbij de kinderen van gr 1 – 8 leren programmeren.

Leerlingenzorg op schoolniveau
Binnen alle scholen is tenminste één interne begeleider aangesteld die minimaal één dag ambulante
tijd heeft voor die taak. De interne begeleiders hebben meerdere vergaderingen gehad.
De interne begeleiders vormen een lerend netwerk. Ervaringen worden in dit netwerk uitgewisseld,
uitmondend in gezamenlijke leervragen. Dit bevordert onderling begrip tussen de IB’ers en versterkt
het leervermogen van de groep. De focus ligt op het gericht kijken, goed analyseren van gegevens en
de vertaalslag maken naar de praktijk.

Leerlingaantallen
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Passend Onderwijs
Vanuit het Samenwerkingsverband 23-01 zijn ambities geformuleerd waar ook de scholen van
PCO Noord-Twente mee aan de slag zijn gegaan.
De focus is met name gericht op het ondersteunen van scholen om leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte een goed ontwikkelperspectief te bieden; werken aan een passende
onderwijsplek; leraren ondersteunen en te stimuleren voor verdere professionalisering; proactieve
deskundigheid van alle partners aanwenden om iedere leerling een passend arrangement te geven.
De orthopedagoog in dienst van PCO Noord-Twente heeft een belangrijke rol in dit overleg maar ook
bij nadere onderzoeken voor arrangementen. Het terugdringen van het aantal leerlingen in SBO en
SO wordt ook versterkt door een andere bekostigingsstructuur (verevening). Door de gewenste en
noodzakelijke daling van de deelname aan het SBO lopen ook de beschikbare financiële middelen
voor het behoorlijk terug in de komende paar jaren. De middelen moeten optimaal worden ingezet
voor goed en passend onderwijs aan de kinderen in Almelo en omgeving. PCO Noord-Twente is
aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 23-01 PO waar de afstemming plaatsvindt.
Samenwerking SBO scholen Almelo
Op 1 augustus 2017 zijn de drie SBO-scholen in Almelo gefuseerd tot 1 SBO-school De Welle. Zij
hebben in 2018 nog 2 locaties, maar het doel is om in 2019 in 1 locatie aan de Oosteres gehuisvest te
zijn. De aanbouw aan de Winkelsteeglocatie is gestart. PCONT is via het toezichthoudend bestuur
nog betrokken bij deze school. Er is sprake van een convenant over terugkeer van medewerkers tot 1
juni 2019. Tevens kan SOCA aanspraak maken op een bijdrage bij langdurig ziekte met een WGAtraject als gevolg.

Klachtenprocedure
De Stichting PCO Noord Twente is aangesloten bij Onderwijs Geschillen voor onder andere de
afhandeling van klachten over de handelwijze door of namens de stichting. In 2018 zijn er geen
klachten ingediend bij de klachtencommissie of geschillencommissie Openbaar / Bijzonder onderwijs.
Bij de bestuurder zijn 3 klachten binnen gekomen w.o. schoolkeuze begeleiding. Deze zijn in
samenwerking met betrokkenen behandeld en afgerond.
Vertrouwenspersoon
In 2018 heeft de vertrouwenspersoon een verslag gemaakt van de ondersteuning. Deze is ter
kennisname gestuurd aan de RvT, directeuren en de GMR. In 2018 heeft geen scholing ter
ondersteuning van de schoolvertrouwenspersonen plaatsgevonden. Er is in 5 situaties door
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medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon, deels vanuit een gevoel van
onveiligheid, deels met een adviesvraag hoe om te gaan met een situatie leerling/ouders. Vanuit de
ouders is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Gezien de omvang van de organisatie is
het aantal beroepen gering.
In de loop van 2018 is aan de scholen gevraagd om meer bekendheid te geven aan deze
vertrouwenspersoon o.a. op hun website met de informatie waaruit blijkt dat de vertrouwenspersoon
breed inzetbaar is.

A4 Personeel
Terugblik
Met veel enthousiasme en gedrevenheid werken de teamleden aan het welbevinden en de
ontwikkeling van de leerlingen. Van belang blijft de actuele ontwikkeling ofwel het bijhouden van het
vak van leraar. Los van de registratie is dit een van de speerpunten van PCO. Voor 2018 was
opnieuw een extra budget opgenomen, niet alleen voor scholing, maar ook voor peer-review,
consultatie en specifieke begeleiding van de leraar in de groep of voorkomen van uitval. Het informele
leren is van groot belang. Het inlopen van de enorme achterstand voor ICT, heeft de scholen flink
gestimuleerd om na te denken over het onderwijs in de komende jaren. Door de invoering van devices
op de scholen zien we naast nieuwe vormen van instructie en begeleiding, ook dat leerlingen meer
uitgedaagd worden en geconcentreerder werken. Dit vraagt van de leraren een minimum aan ICTvaardigheid. Deze ICT-vaardigheden worden door de wg ICT in kaart gebracht en in 2019
gepresenteerd.
Directeuren zijn steeds meer gericht op het leiden van onderwijs met een integrale blik, want alles is
met alles verbonden. Zij betrekken daarbij ook de omgeving. De inzet van ouders in
klankbordgroepen, maar ook het houden van driehoeksgesprekken (ouder- kind- leraar) versterkt de
relatie ouder-school. Zorgpunten blijven het actueel bekwaam houden van enkele leraren,
professioneel communiceren met ouders /externen bij kritiek, omgaan met nieuwe software in
scholen en omgaan met probleemgedrag van leerlingen.
In september 2018 overleed op 53-jarige leeftijd plotseling onze gewaardeerde en vakkundige
onderhoudsmedewerker dhr. Dick Ekkel. Een gemis voor de familie, maar ook voor ons. Na een
wervingsperiode heeft per 1 januari 2019 dhr. G.J. Smit zijn functie overgenomen en daar zijn we
heel blij mee.

Personeelsbestand
Het personeelsbestand is vrij stabiel. Er is sprake van natuurlijk verloop, die opgevangen wordt door
de screening van goede leraren tijdens de vele vervangingsmomenten. Van 2 leraren is op functionele
grond afscheid genomen.
Stand 01.10.2018

Totaal

Voltijd

Deeltijd

Medewerkers

171

44

127

Wtf

121

44

77

totaal
Leeftijd
Aantal med.

171
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Functiegroep
Onderwijzend personeel

Onderwijsondersteunend

Directie en bestuur

Totaal

Voltijd

Deeltijd

Aantal med.

147

37

110

Wtf

104

Aantal med.

15

0

15

Wtf

9,4

Aantal med.

9

7

2

Wtf

8,2

Verzuim
Het ziekteverzuim is het aflopen kalenderjaar 2018 op 6,2 % uitgekomen [2015 6,9 %, 2016 7,8%,
2017 op 7,1 %] . T.o.v. voorgaande jaren is het percentage weer iets gedaald, maar nog niet passend
bij de doelstelling. Er is opnieuw gekeken naar deelname voor het Eigen Risico Dragerschap. Het
verzuim is nog te hoog gebleken afgezet tegen de extra kosten. Wel wordt er gewerkt aan een meer
gerichte aanpak en bewustwording van het ziekteverzuim door intensivering van het SMO,
gesprekken P&O met directeuren en extra aandacht in het MT.

Functiemix LB
Deze is uit de cao-2018 gehaald, maar bij PCO gaan we wel door met het werven van karrekkers,
teacher leaders en specialisten om het onderwijs te blijven activeren. We zien duidelijk meerwaarde
bij inzet van deze collega’s.

Flexibele schil / voorkomen gedwongen ontslag
PCO Noord-Twente werkt met een flexibele schil A met eigen medewerkers in vaste dienst. Deze
medewerkers worden ingezet m.n. voor acute vervanging wegens ziekte. In deze schil waren
aanvankelijk ook 3 leraren ondergebracht met ruime onderwijservaring bij PCO maar deze worden in
toenemende mate ingezet in de vaste formatie. Het tekort aan leraren is vooral merkbaar bij
vacatures voor vervanging, in de flexschil en in de bovenbouw.

Risicomanagement
Van belang is om oog te houden voor maatregelen, processen, taakuitvoeringen en gedragingen die
risico’s met zich meebrengen. Vaak wordt gedacht aan financiële risico’s of veiligheid van een
gebouw. In de begroting zijn deze thema’s expliciet verwoord. Bij PCO wordt blijvend aandacht
geschonken aan:











Softcontrols op onderlinge verhoudingen
Leegstand onderwijs m2
Verzuim
Invoering passend onderwijs
Achterstand functiemix
Gevolgen Wet Werk & Zekerheid c.q. onvoldoende vervangingsmogelijkheden
Modernisering Participatiefonds
Registratie Schoolleiders
Minder functionerende leraren
Eigen Risico Dragerschap
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A5 Huisvesting/facilitaire zaken
In het afgelopen jaar zijn weer verschillende onderhoudswerkzaamheden op basis van m.n. de
bevindingenlijst en het MOP aangepakt.

In 2018 is vormgegeven aan het duurzamer maken van scholen. Er is gestart met de zgn. quickwins
en het aanbrengen van ledverlichting in 4 scholen ( Telgenborch, De Huve, de Wierde en De Mare).
Bij een verbouwing is gekozen voor minder glasoppervlak en betere geïsoleerde wanden met
duurzame materialen. In de scholen is blijvend aandacht voor bewustwording van stookgedrag (open
deuren bij oude dagen), omgaan met afval, terugdringen schoonmaakkosten door zorgvuldig omgaan
met materiaal en ruimten en eigen verantwoordelijkheid (clean-desk). Met de gemeente Almelo is
gestart met een pilot, w.o.1 PCONT-school, voor duurzaamheid gericht op aanschaf van
zonnepanelen / zonneboilers.
Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
De firma Partners & Van Heun begeleidt ons om het meerjarenonderhoudsplan in kaart te houden, te
adviseren en grote onderhoudsaanbestedingen / -uitvoeringen te begeleiden. Aan de hand van dit
plan is er per jaar een bevindingenlijst per school met alle kleine en grote onderhoudspunten. Tevens
is/wordt gekeken wie zorgdraagt voor de uitvoering: conciërge, onderhoudsmedewerker PCO NoordTwente of uitbesteden.
De onderhoudsmedewerker van PCO draagt o.a. zorg voor de uitvoer van de bevindingenlijst en
denkt ook preventief mee om schade te voorkomen.
De Scholenvisie Almelo 2014 heeft in het begin een vorm van onzekerheid met zich meegebracht
betreffende de investeringen in schoolgebouwen. Deze onzekerheid is teruggebracht om, gezien de
prognoses, bewust te kijken naar welke investeringen waar worden uitgevoerd.
Dit vraagt niet alleen alertheid op leegstand (m 2) en een efficiënt gebouwen- beheer maar ook keuzes
durven te maken. In het kader van veiligheid & toezicht is preventief onderhoud noodzakelijk en wordt
dit gekoppeld aan de kwaliteit van het onderwijs. Een veilige en gezonde werk- en leeromgeving levert
een bijdrage aan de vereiste kwaliteit.
In de scholen De Huve, De Mare, De Wierde (hoofdlocatie) en Het Laar zijn nieuwe pvc-vloeren in de
verkeersruimten en lokalen aangelegd. De Wierde en Het Laar zijn gemoderniseerd mede door
schilderwerk. Bij meerdere scholen is het meubilair vernieuwd. Gekozen is voor meubilair op 1 hoogte
van gr 3 t/m 8 i.v.m. Arbo-eisen, efficiëntie en beeldvorming. De Telgenborch is na kleine
aanpassingen in 1 locatie gehuisvest. Hoewel De Rank ( De Welle locatie Thorbeckelaan) overgegaan
is naar de St. OCA verleent PCO nog wel ondersteuning bij de huisvesting van dit gebouw.
Veel vandalisme, o.a. brandstichting, vernielingen op daken, leidde tot het plaatsen van
camerabewaking. Het resultaat is o.a. minder vernielingen en het oppakken van de daders.
Dit jaar zijn de inkoopcontracten doorgelicht om waar mogelijk besparingen te realiseren. Per 1 januari
2019 is in overleg met de onderwijsinkoopgroep het kopieercontract met Canon Zwolle afgekocht en
omgezet naar een overeenkomst met Canon Nederland. Bij gelijkblijvende kopieersaldi levert dit een
flinke besparing op.
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Arbo en Bedrijfshulpverlening
Voor het jaar 2018 zijn de (herhalings-)cursussen voor de verplichte bedrijfshulpverlening en EHBO
uitgevoerd. Onder de Arbo vallen ook preventie en bewaken van verzuim, het houden van sociaal
medisch overleg (HCC bedrijfsarts), de risico-inventarisatie (Preventie & Werk bv.), de
alarmbeveiliging (Security bv.) en veiligheid en netheid in en om het gebouw alsmede ontruimingen.

School

aantal
leerlingen 110-2018

aantal BHV’ers
(standaard 1:50, weekdekkend per locatie)

De Heemde

234

7

De Zegge

332

5 plus 2 geschoold via MFA Eninver

De Wierde

177

8

De Mare

443

10

De Huve

188

5

De Telgenborch

217

7

Het Laar

115

5

Totaal

1706

49
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A6 Financieel beleid
Financiële Planning & Controlcyclus
De financiële planning & controlcyclus is een onderdeel van het toezichthoudend model voor de Raad
van Toezicht. De financiële planning & controlcyclus kan omschreven worden als een zichzelf
herhalend proces van plannen, uitvoeren, toetsen van de realisatie, het vergelijken van prestaties met
de planning, het evalueren en het verbeteren van de planning. Planning & Control is een continue
proces.
De belangrijkste reden om een financiële planning & controlcyclus in te voeren is om de inzet van de
middelen voor het bereiken van de doelen inzichtelijk te maken. De doelen zijn gebaseerd op het
strategische koersplan van de stichting. Door de cyclus wordt het mogelijk om kosten te voorzien, te
beheersen en eventueel bij te sturen als er knelpunten zijn.
Begroting
Per kalenderjaar wordt een begroting met een meerjarenperspectief opgesteld. Dit is een begroting
waarin de verwachte baten, lasten en resultaten worden weergegeven.
Rapportage inzake afwijkingen realisatie
Minimaal Vier keer per jaar wordt een rapportage opgesteld met daarin opgenomen de oorspronkelijke
begroting en een prognose per jaar ultimo met een analyse van de verschillen tussen de begroting en
de prognose. Deze rapportage wordt besproken met de RvT.
Jaarrekening
Het opstellen van de jaarrekening vormt een onderdeel binnen de planning & controlcyclus. De
jaarrekening wordt gemaakt conform de richtlijnen van het ministerie van OCW.

Analyse financiële situatie
Financiële kengetallen
De traditioneel meest gebruikte financiële kengetallen zijn liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit,
weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor. Deze worden berekend en weergegeven om de
financiële positie zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Deze kengetallen worden in hoofdstuk A7 ‘Kengetallen en grafieken’ weergegeven en toegelicht.
De financiële kengetallen zijn positief en liggen ruim boven de streefwaarden. Geconcludeerd kan
worden dat PCO NT financieel gezond is.
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Balans 2018 versus eerdere jaren
Activa
Vaste activa

2018

2017

2016

1.274.770 1.194.710 1.049.580

Vorderingen

874.350

821.610

956.920

Liquide middelen

3.197.480 3.120.180 3.068.770

Totaal activa

5.346.600 5.136.500 5.075.270

Passiva
Eigen vermogen

2018

2017

2016

3.648.250 3.423.840 3.434.420

Voorzieningen

365.470

534.920

397.860

Kortlopende schulden

1.332.880 1.177.740 1.242.990

Totaal passiva

5.346.600 5.136.500 5.075.270

Exploitatierekening 2018 versus begroting 2018 en realisatie 2017

Realisatie Begroting Realisatie
2018

2018

2017

€

€

€

Baten
Rijksbijdragen OCW

9.818.010 9.024.940 9.461.240

Overige overheidsbijdragen

290.620

251.090

300.490

Overige baten

158.770

71.820

158.310

Totaal Baten

10.267.400

9.347.850 9.920.040

Lasten
Personeelslasten

8.141.090 7.652.390 7.667.680

Afschrijvingen

254.270

236.830

283.690

Huisvestingslasten

759.570

821.450

784.300

Overige lasten

887.500

812.380

935.730

Totaal Lasten

10.042.430

Saldo baten en lasten

9.523.050 9.671.400

224.970

-175.200

248.640

Financiële baten

950

1.500

3.700

Financiële lasten

1.510

1.000

580

-560

500

3.120

224.410

-174.700

251.760

Financiële baten en lasten

Saldo fin. baten en lasten
Exploitatieresultaat
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Gerealiseerde baten en lasten 2018 versus begroting 2018
Het resultaat van € 224.410 ligt fors boven het begrote negatieve resultaat van - € 174.700. De
verschillen tussen begroting en realisatie worden hieronder verklaard.
Rijksbijdragen OCW (€ 793.000 hoger)





In verband met prijswijzigingen zijn de middelen personele bekostiging, bekostiging
personeels- en arbeidsmarktbeleid, materiële instandhouding, lerarenbeurs, impuls en
prestatiebox € 598.100 hoger dan begroot.
Door de groei van het leerlingenaantal in schooljaar 2017-2018 ten opzichte van het
voorgaande schooljaar is er groeibekostiging ontvangen van € 146.000.
De middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn € 49.000 hoger uitgekomen dan begroot.
Dit wordt verklaard door een extra uitkering van samenwerkingsverband 2301 PO, welke eind
2018 is ontvangen.

Overige overheidsbijdragen (€ 39.000 hoger)




De gelden die betrekking hebben op opleiden in de school zijn hoger uitgevallen dan begroot
(€ 23.000). Dit komt omdat vooraf niet bekend was dat deze gelden langer door zouden lopen.
De muziekgelden zijn te laag begroot en hoger uitgevallen (€ 11.000).
Het restant komt door prijswijzigingen in de subsidies ten opzichte van de begroting (ongeveer
€ 5.000).

Overige baten (€ 87.000 hoger)




Hoger dan begrote verhuuropbrengsten (€ 4.000).
Detacheringsbaten van een medewerker (€ 53.000). Deze was in de begroting van 2018 op
een andere plek opgenomen. Stond dus wel in de begroting maar niet bij overige baten.
Overige baten (afwijking t.o.v. eerder afgegeven prognose; o.m. schoolreisgelden, Bartimeus,
subsidie gezonde school en kleine overige incidentele baten, € 30.000).

Personele lasten (€ 489.000 hoger)
Wanneer we de begroting en de realisatie van de personele lasten vergelijken dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen de loonkosten en de overige personele lasten, waaronder nascholing,
loonkosten derden en ARBO. De loonkosten zijn hoger uitgekomen dan begroot in 2018, namelijk €
407.000. Dit heeft de volgende oorzaken:







Gestegen loonkosten als gevolg van inkorten en opwaardering salarisschalen en uitkering
incidentele looncomponenten, één en ander als gevolg van de nieuwe CAO. Dit is aan de
inkomstenkant gecompenseerd vanuit het Rijk (zie rijksbijdragen).
De pensioenpremies (ABP) zijn per 1 januari 2018 verhoogd. Ook dit is geheel
gecompenseerd vanuit het Rijk.
Extra personele inzet vanaf augustus 2018 in het kader van de werkdruk verlagende middelen
vanuit het Rijk. Dit is € 155 per leerling, wat neerkomt op € 263.000 per jaar. In 2018 dus 5/12
hiervan: € 110.000. Hier zijn per school plannen voor gemaakt en uiteindelijk is er personeel
op ingezet binnen de scholen van PCO Noord Twente.
Het inzetpercentage van de poolververvangers is laag (42 %). Dit betekent dat er geld terug
betaald is aan het Vervangingsfonds. In de begroting is rekening gehouden met een hoger
percentage (75%), dus dit is een extra kostenpost voor PCO NT.
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De overige personele lasten zijn eveneens boven de begroting uit gekomen (€ 82.000). De
belangrijkste verschillen binnen de overige personele lasten zijn:





Hogere kosten voor ARBO dienstverlening (€ 13.000).
Hogere kosten loonkosten derden en loonkosten derden formatie (€ 64.000).
Hogere kosten voor scholing (€ 30.000).
Hogere kosten in verband met de kosten voor jubilea. De voorziening is (conform wettelijke
bepalingen accountant) verhoogd. Dit betekent een overschrijding van € 22.000.
 Uitgaven met betrekking tot personeels- en arbeidsmarktbeleid (€ 8.000).
 Er is een vordering opgenomen voor ontslagvergoedingen uit het verleden die door het UWV
vergoed worden. Hierdoor komen de loonkosten lager uit dan begroot, namelijk € 74.000.
Afschrijvingskosten (€ 17.000 hoger)
De totale afschrijvingslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Binnen de verschillende
categorieën valt op dat meer is geïnvesteerd in schoolmeubilair (€ 47.000) en ICT (€ 26.000).
Hierdoor zijn de afschrijvingslasten boven de begroting uitgekomen in 2018.
Huisvestingslasten (€ 62.000 lager)
De lagere huisvestingslasten worden met name verklaard door:
 Dagelijks onderhoud lager dan begroot, - € 23.000.
 Lagere energielasten, veroorzaakt door lagere gaskosten, - € 10.000.
 Lagere dotatie onderhoudsvoorziening doordat de Rank weg is gevallen, - € 45.000.

Overige lasten (€ 75.000 hoger)
De hogere overige instellingslasten kunnen als volgt worden verklaard.
 Overschrijding budget ICT-licentiekosten € 3.000 en ICT-verbruik, € 8.000.
 Hogere kosten verbruiksmateriaal onderwijs, € 50.000.
 De kosten voor het onderwijsbureau zijn € 13.000 hoger uitgekomen dan begroot in verband
met hogere kosten mobiliteitscentrum en P&O.
 Hogere schoolse activiteiten i.v.m. cultuuractiviteiten, € 9.000.
 Overschrijding budget kopieerkosten met € 21.000.
 Overige beheerslasten zijn lager uitgekomen dan begroot, € 21.000.
 Overige kleine posten, € 9.000 lager dan begroot.
Financiële baten en lasten (€ 1.000 lager)
De financiële baten en lasten zijn lager uitgekomen dan de begroting.
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Prestatiebox
In 2018 is bij professionalisering naast de teamscholing extra ingezet op specifieke coaching en
begeleiding van medewerkers waar de vakbekwaamheid onder druk kwam te staan. Verder hebben
de trajecten voor herregistratie van schoolleiders een vervolg gekregen. Drie leraren met ambitie om
schoolleider te worden zijn gestart met de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Eén schoolleider is
gestart met de Master Educational Leadership.
De teamscholing heeft altijd een component die te maken heeft met verhoging van de kwaliteit van
het onderwijs en daarmee verhoging van de leerresultaten. De interne audit speelt daarbij een rol.
Voor cultuureducatie zijn afspraken met externe partners zoals de gemeente, Kaliber Kunstenschool
en Twentse Welle.

Investeringen

2018

2018

Verschil
Realisatiebegroting

€

€

€

Realisatie Begroting
Investeringsoverzicht

Schoolmeubilair

Realisatie

Verschil

2017

2018-2017

€

€

153.260

142.900

-10.360

260.990

-107.730

2.630

3.000

370

22.140

-19.510

ICT

65.010

39.000

-26.010

71.620

-6.610

Leer- hulpmiddelen

39.720

48.500

8.800

74.080

-34.380

260.620

233.400

-27.220

428.830

-168.210

Inventaris en apparatuur

Totaal investeringen

In 2018 is € 260.620 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van € 233.400.
Op totaalniveau is het geïnvesteerde bedrag dus hoger dan begroot. In de verschillende categorieën
zijn zoals hierboven bij de afschrijvingslasten al beschreven is, een aantal verschillen. Wanneer we
2018 vergelijken met 2017, dan is er in 2018 minder geïnvesteerd (€ 168.230). Het grootste verschil
zit in de investeringen in schoolmeubilair, maar ook de overige categorieën laten een afname zien.

Treasuryverslag
In de regeling van de Minister van OCW uit 2016, houdende regels over het beleggen en belenen van
publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek)
wordt beschreven dat beleggen en belenen alleen risicomijdend mag plaatsvinden, dat wil zeggen dat
de liquide middelen zodanig beheerd dienen te worden dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd
blijft.
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Treasurybeleid
Stichting PCO Noord Twente heeft een beleggings- en financieringsstatuut (treasurystatuut)
opgesteld. Hierna volgt de verantwoording over de uitvoering van het treasurybeleid.
Doelstellingen
Aan de algemene doelstellingen zoals verwoord in het treasurystatuut is in 2018 voldaan.


De benodigde geldmiddelen waren tijdig beschikbaar om aan de korte termijn verplichtingen
te kunnen voldoen. Op dit gebied hebben zich in 2018 dan ook geen problemen voorgedaan.



Verwerkingskosten zijn waar mogelijk geminimaliseerd.



De tijdelijk overtollige liquide middelen zijn, binnen de kaders van het statuut, tegen gunstige
rentetarieven uitgezet.



De financiële risico’s zijn zoveel mogelijk geminimaliseerd. De tijdelijk overtollige middelen zijn
uitgezet conform de regels van het ministerie OCW en binnen de kaders van het
treasurystatuut.

Binnen de stichting wordt voornamelijk gebruik gemaakt van rentedragende spaarrekeningen.
Treasury instrumenten
De volgende instrumenten zijn toegestaan: onderhandse leningen, rekening-courant, kasgeldlening,
deposito’s en staatsobligaties.
Richtlijnen en limieten t.a.v. financiering en uitzetting
Ter financiering van de kortstondige liquiditeitsbehoefte (korter dan 1 jaar) is continu voldoende krediet
beschikbaar geweest gedurende 2018. In 2018 zijn er geen kasgeldleningen, onderhandse en andere
meerjarige leningen aangegaan.
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A7 Continuïteitsparagraaf
Beleidslijnen 2019
In de (meerjaren) begroting van 2019 zijn op basis van het koersplan en het daaruit voortvloeiende
jaarplan meerdere speerpunten beschreven. Verschillende doelen zijn (deels) gerealiseerd w.o.
onderwijs & technologie, andere speerpunten / doelen hebben een meerjarig karakter. Voor een
uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de meerjarenbegroting van PCO Noord Twente,
hoofdstuk 3 op pagina 4.

Kengetallen

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal leerlingen

1706

1719

1712

1693

1672

Bestuur / Management

6,18

7,1

7,1

7,1

7,1

102,13

104,1

103,7

101,7

100,2

10,2

9,6

9,6

9,6

9,6

118,51

120,8

120,4

118,4

116,9

Personeel primair proces
Ondersteunend Personeel
Totaal

In de meerjarenbegroting is te zien dat vanaf 2020 het aantal fte’s licht afneemt ten opzichte van
2019. Dit is grotendeels het gevolg van natuurlijk verloop. In 2018 zijn de gegevens verwachte
uitstroom medewerkers en prognose leerlingenaantal geactualiseerd en gekoppeld aan de
instroomcijfers van meerdere lerarenopleidingen. Deze cijfers zijn doorgesproken met de directeuren
om in te spelen op vergrijzing, demografische ontwikkelingen (krimp, verandering wijkpopulatie) en
werving van nieuwe leraren (w.o. voor de flexibele schillen A en B).
Leerlingaantallen
De leerlingprognose laat een licht dalend verloop zien. De afgelopen jaren is de ontwikkeling van het
leerlingaantal binnen PCO Noord Twente stabiel, zelfs licht stijgend. Dit is positief aangezien de
stichting zich in een krimpregio bevindt. Hieronder is de ontwikkeling van het leerlingaantal
schematisch weergegeven, uitgesplitst in bovenbouw en onderbouw leerlingen.
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Meerjarenbegroting
Balans

Balans per 31-12
Activa

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2018

2019

2020

2021

2022

Vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1.201.060 1.243.340
73.710

0

1.274.770 1.243.340

1.189.940 1.140.620 1.071.370
0

0

0

1.189.940 1.140.620 1.071.370

Vlottende activa
- Vorderingen

874.350

874.350

874.350

874.350

874.350

- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3.197.480 2.924.500
4.071.830 3.798.850

2.945.620 2.963.680 3.019.850
3.819.970 3.838.030 3.894.200

Totaal activa

5.346.600 5.042.190

5.009.910 4.978.650 4.965.570

3.648.250 3.356.840
3.648.250 3.356.840

3.317.460 3.278.580 3.255.360
3.317.460 3.278.580 3.255.360

Passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
- Personeelsvoorziening

93.600

76.000

77.500

79.000

80.750

- Onderhoudsvoorziening

271.870

271.870

271.870

271.870

271.870

Totaal voorzieningen

365.470

347.870

349.370

350.870

352.620

Kortlopende schulden
- Belastingen en premies sociale
verzekeringen
- Crediteuren

345.650

349.150

353.650

358.520

365.410

239.040

239.040

239.040

239.040

239.040

- Vooruit ontvangen gelden

16.670

16.670

16.670

16.670

16.670

- Schulden ter zake pensioenen

94.970

96.070

97.170

98.420

99.920

- Overige kortlopende schulden
- Overlopende passiva

2.680

2.680

2.680

2.680

2.680

633.870

633.870

633.870

633.870

633.870

Totaal kortlopende schulden

1.332.880 1.337.480

1.343.080 1.349.200 1.357.590

Totaal passiva

5.346.600 5.042.190

5.009.910 4.978.650 4.965.570
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Toelichting
Materiële vaste activa:
2018: Investeringen € 260.600
2019: Investeringen € 295.400
2020: Investeringen € 260.900
2021: Investeringen € 181.900
2022: Investeringen € 130.900
Vlottende activa:
Afname liquide middelen conform kasstroom.
Eigen vermogen:
Mutatie Eigen Vermogen op basis van exploitatieresultaat.
Voorzieningen:
Voorziening onderhoud: jaarlijkse onttrekking conform de meerjaren onderhoudsplannen.
Kortlopende schulden:
Handhaving niveau 2018 met een aantal kleine wijzigingen.
Staat/Raming van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

9.818.010

9.928.090

9.937.490

9.962.510

9.970.770

Overige overheidsbijdragen

290.620

240.870

228.290

225.370

225.370

Overige baten

158.770

135.950

135.950

117.870

114.950

Totale baten

10.267.400 10.304.910 10.301.730 10.305.750 10.311.090

Lasten
Personeelslasten

8.141.090

8.667.360

8.554.750

8.591.260

8.617.710

Afschrijvingen

254.270

253.120

260.300

231.220

200.150

Huisvestingslasten

759.570

827.560

677.560

677.560

677.560

Overige lasten

887.500

848.770

849.000

845.090

839.400

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

10.042.430 10.596.810 10.341.610 10.345.130 10.334.820
224.970

-291.900

-39.880

-39.380

-23.730

-560

500

500

500

500

224.410

-291.400

-39.380

-38.880

-23.230

Toelichting
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de leerlingtellingen (kengetallen), bekostigingssystematiek en
prijzen oktober 2018. Er is rekening gehouden met de impact van de verevening voor de middelen
zware zorg van het Samenwerkingsverband.
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Overige baten
In verband met onzekerheid ten aanzien van enkele gemeentelijke subsidies waaronder
onderwijsachterstanden beleid, is voor de jaren 2019 en verder rekening gehouden met een daling
van de subsidies.
Personeelslasten
In de personeelslasten is de komende jaren een stabiel beeld te zien. Inmiddels (maart 2019) is
bekend geworden dat vanaf schooljaar 2019-2020 de werkdrukmiddelen verhoogd worden met € 65
per leerling. Dit is op jaarbasis voor PCO NT ongeveer € 110.000 en is nog niet meegenomen in de
meerjarenbegroting.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de aanwezige vaste activa per ultimo 2018 en
conform de in de balans opgenomen investeringen.
Huisvestingslasten
In 2019 is eenmalig een bedrag opgenomen van € 150.000 voor de investering in schoolgebouwen.
Overige lasten
Ten aanzien van de overige lasten zijn er geen bijzonderheden in de meerjarenprognose. In
vergelijking met 2018 zijn de overige lasten lager.
Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De belangrijkste personele risico’s staan vermeld onder A4 Personeel, bladzijde 20. Hieronder wordt
ingegaan op de verdere belangrijkste risico’s van de stichting en de beheersing daarvan.

Budgetbeheer en financiële buffers
Goede liquiditeitsbegrotingen en meerjarige exploitatie- en investeringsbegrotingen zijn onmisbare
steunpilaren voor budgetbeheer.
De capaciteit om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen wordt bepaald door
liquiditeit en rentabiliteit.
Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Het model ‘toetsingskader verantwoording financiële positie’ van de PO-Raad ondersteunt het
evalueren en verantwoorden van de financiële positie.
Ook laat het model zien in hoeverre er nog financiële ruimte is, die ingezet kan worden voor het
verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Benodigde bufferliquiditeit voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie
In het Toetsingskader wordt de bufferliquiditeit als volgt bepaald:
De commissie Don stelt signaleringsgrenzen voor liggend tussen de 10% van de totale baten voor
kleine schoolbesturen (TB< € 5.000.000), tot 5% van de totale baten voor grote schoolbesturen (TB>
€ 8.000.000), met een minimum van € 500.000.
De totale baten bedroegen in 2018 € 10.267.400. Dit betekent een benodigde bufferliquiditeit van
€ 513.418.
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Financiële ruimte
Navolgend een overzicht met de berekening van de financiële ruimte aan de hand van het model
‘toetsingskader verantwoording financiële positie’ van de PO-Raad.
Het ‘toetsingskader verantwoording financiële positie’ is in maart 2016 herzien en aangepast aan de
werkwijze van de inspectie. Op basis van onderstaande berekening kan geconcludeerd worden dat
PCO NT voldoende financiële ruimte heeft.

Berekening financiële ruimte uitgaande van financiële buffer (werkwijze IvhO)
2017
Aanwezige bufferliquiditeit
Totaal aanwezig kapitaal (gecorrigeerd)
Minus: kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa
Minus: transactiefunctie
Totaal
Als percentage van totale baten

€
€
€
€

Benodigde bufferliquiditeit
Opvangen van tegenvallers in de exploitatie
Als percentage van totale baten

€

Verschil aanwezige buffer en benodigde buffer (financiële ruimte)

€

2018
€
€
€
€

5.252.040
2.229.051
1.273.638
1.749.351
17%

500.000 €
5,1%

513.418
5,0%

€

1.235.934

5.028.770
2.229.051
1.273.638
1.570.276
16%

1.070.276

Code Goed Bestuur
De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Code Goed Bestuur primair onderwijs van de PORaad.
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A8 Kengetallen en grafieken

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

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

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

2014

3,46
73%
76%
2%
31%
20%
12%
17%

2015

3,56
70%
76%
0%
30%
19%
12%
19%

2016

3,24
68%
76%
0%
26%
22%
13%
16%

2017

3,35
67%
77%
3%
24%
22%
12%
15%

2018

3,05
68%
75%
2%
25%
23%
13%
15%

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

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

4,00

80%

100%

3,00

60%

80%

2,00

40%

1,00

20%

0,00

0%

60%

40%
20%

0%
2014

2014 2015 2016 2017 2018

2015

2016

2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

Weerstandsvermogen

Rentabiliteit
3%

35%

3%

30%
25%

2%

20%

2%

15%

1%

10%

1%

5%

0%

0%
2014

2015

2016

Jaarverslag 2018

2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

34

Kengetallen en grafieken vervolg

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Ratio's
Personele lasten / Rijksbijdrage
Personele lasten / Totale baten
Eigen vermogen / Totale baten
Personele lasten / Totale lasten

>= 95%
>= 90%
-

Salarislasten per FTE
Personeelslasten per FTE

-

2014

€
€

2015

2016

2017

2018

87%
81%
37%
83%

85%
80%
36%
81%

83%
80%
35%
80%

81%
77%
35%
79%

63.407 €
64.646 €

63.024 €
66.934 €

62.573 €
63.898 €

63.026 €
63.051 €

83%
79%
36%
81%
68.606
68.695

Toelichting
Personele lasten / Rijksbijdrage
Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.
Personele lasten / Totale baten
Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.
Eigen vermogen / Totale baten
Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.
Personele lasten / Totale lasten
Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een
belangrijk signaal.
Salarislasten per FTE
Geeft aan wat de salarislasten zijn per FTE.
Personeelslasten per FTE
Geeft aan wat de totale personele lasten per FTE zijn.
Personele lasten /
Rijksbijdrage
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

Personele lasten / Totale
baten
95%
90%
85%
80%
75%
70%

2014 2015 2016 2017 2018

Personele lasten / Totale
lasten
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%

2014 2015 2016 2017 2018

Salarislasten per FTE

2014

2015

2016

2017

2018

Personeelslasten per FTE
€ 70.000

€ 68.000

€ 68.000
€ 66.000

€ 64.000

€ 64.000

€ 62.000

€ 62.000

€ 60.000
€ 58.000
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38%
37%
37%
36%
36%
35%
35%
34%
34%
33%

€ 70.000
€ 66.000

2014 2015 2016 2017 2018

Eigen vermogen / Totale baten

€ 60.000
2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
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A9 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling

: 41472
: Stichting PCO Noord Twente

Adres
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website

:
:
:
:
:
:
:

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

: de heer G. Teunis
: 0546-539534
: gteunis@pcont.nl

BRIN-nummer
08BM
17JV
17MM
17NB
17QJ
17QY
21QG

:
:
:
:
:
:
:
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Boddenstraat 54
Postbus 641
7600 AP
Almelo
0546-539534
gteunis@pcont.nl
www.pco-noordtwente.nl

Basisschool Immanuel
De Zegge
De Heemde
De Wierde
De Telgenborch
De Huve
De Mare
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Jaarverslag Raad van Toezicht PCO Noord Twente 2018
PCO Noord Twente is een private organisatie in de vorm van een stichting, betaald met publiek geld
(OCW/Gemeente). Dat betekent dat er verantwoording afgelegd wordt aan meerdere stakeholders
over de besteding van de middelen maar ook van de kwaliteit van het onderwijs. Met regelmaat vinden
externe controles plaats op financiën, leerlingaantallen, gewichtenregeling, veiligheid en de kwaliteit
van onderwijs. De eigen verantwoordelijkheid van de werkgever is niet alleen vergroot op het terrein
van financiën en huisvesting, maar ook als onderwijswerkgever. Besturen worden in toenemende
mate eigenrisicodrager (bijv. Onderwijskwaliteit, verdwijnen Vervangingsfonds, Ontslag- en
Werkloosheidsuitkering, Wet Verbetering Poortwachter, Gebouwenbeheer).
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit conform wet- en regelgeving verloopt.
Velerlei ontwikkelingen geven aanleiding om telkens opnieuw te navigeren en de koers bij te stellen.
De maatschappij is flink in beweging en ook in het onderwijs moeten we inspelen op de actualiteiten,
maar ook toekomstgericht kijken. PCO Noord Twente biedt hoogwaardig en actueel, maar ook
toekomstgericht onderwijs, dat werkelijk van waarde is en waarden toevoegt aan de kinderen die op
onze scholen komen.
Vorig jaar heeft PCO Noord Twente de koers bijgesteld en is het nieuwe Koersplan besproken. Het
Koersplan is samengesteld door het bestuur van PCO Noord Twente waarbij alle geledingen (RvT,
directeuren, leraren, ouders en externe relaties) zijn betrokken. Het Koersplan bevat koersvaste
piketpalen, is kader stellend maar ook uitdagend om als team de ruimte zelf in te vullen.
Daarnaast moet er wel rekening worden gehouden met de wettelijke regelgeving zoals de invoering
van Passend onderwijs, het Bestuursakkoord Primair Onderwijs, cao-PO, ‘Basis voor Presteren’,
manifest ‘Christelijk Onderwijs’ en ‘leraar 2020’.
Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over de kaders die wij hem meegeven. Daarnaast is de
samenwerking met de andere stichtingen voor primair onderwijs regelmatig besproken.
De Scholenvisie en het traject van de fusie van de drie SBO-scholen zijn ook onderwerp van gesprek
geweest. In deze tijd van onder andere krimp, heroverwegingen op gebied van huisvesting en een
veranderend onderwijsbeleid vanuit de overheid, is samenwerking tussen verschillende gremia
waardevol om het onderwijs in Almelo zo optimaal mogelijk gestalte te geven.
Om vanuit de Raad van Toezicht meer feeling met primaire proces te hebben, is er voor gekozen om
minimaal 1 keer per jaar een apart overleg tussen het Managementteam en de Raad van Toezicht te
plannen waarbij de bestuurder niet aanwezig is. Ook in 2018 heeft dit overleg plaatsgevonden.
Hier is uitgebreid van gedachten werd gewisseld over de organisatie PCO Noord Twente en de inhoud
van het onderwijs zelf. Besproken is o.a dat de nadruk in het basisonderwijs vooral ligt op
kennisoverdracht. Cognitieve prestaties zijn meestal meetbaar en worden gewaardeerd, maar omdat
kinderen geen vaten zijn die je via technische procedures en instrumentele vaardigheden vult is er
vanuit PCO Noord Twente een koers ingezet waarbij de meetbare data van ons leerlingvolgsysteem
niet overboord wordt gezet, maar verbreden het met andere merkbare data. Goede basiskennis en
aandacht voor vakvaardigheden en sociale vaardigheden blijven in de PCO scholen belangrijk.
Verder zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van de professionalisering van medewerkers
binnen PCO Noord Twente. Nieuwe kansen en uitdagingen dienen zich aan om enerzijds de
vakbekwaamheid op peil te houden en anderzijds innovatieve nieuwe onderwijsconcepten te
omarmen. PCO Noord Twente is een stichting die volop in ontwikkeling is en de perspectieven zijn
goed te noemen.
De Raad van Toezicht juicht deze ontwikkelingen ook van harte toe en ziet deze graag gecontinueerd
in de komende jaren.
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Stichting PCO Noord Twente
Jaarrekening 2018

B Jaarrekening 2018
B1 Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen
zijn van toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs.

Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van
de transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit
van de stichting.
Activiteiten
De stichting PCO Noord Twente heeft als doel het
stichten en instand houden van scholen voor
basisonderwijs in haar werkgebied. De 7 scholen
die onder de stichting vallen bevinden zich in
Almelo en Wierden. Het betreft 7 scholen voor
basisonderwijs.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden
aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Stichting PCO Noord Twente en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
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Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2017 zijn waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk
te maken.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van
de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens
bedraagt € 500.
Onderhoudskosten worden rechtstreeks verantwoord
in de staat van baten en lasten.
Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
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Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van
een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de
realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct
als een last verwerkt in het exploitatieoverzicht. Indien
wordt vastgesteld dat een bijzondere
waardevermindering die in het verleden verantwoord
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de
toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou
zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van
de algemene reserve gebracht.
Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen
bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd.
De voorziening is bepaald op basis van € 780 per FTE
per jaareinde.
Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste
van deze voorziening gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering
rekening gehouden. Eventuele rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder de
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende
schulden.

Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot
planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt
rechtstreeks ten laste van het exploitatieoverzicht
gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is
gevormd op basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.

Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging
van de continuïteit van de stichting. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van
overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
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Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de
van derden ontvangen overige bijdragen. De baten
worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze
betrekking hebben.
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Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar
rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten
dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn
van de rechtspersoon, alsmede de overige personele
lasten die betrekking hebben op onder andere het
inhuren van extra personeel, scholingskosten en
bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De
pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie
als last in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen,
met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer
dan drie maanden.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of
werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien
relevant).
Ultimo 2018 en 2017 waren er voor de stichting geen
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde premie. Ultimo 2017 was de
beleidsdekkingsgraad van het ABP 101,5%. De
beleidsdekkingsgraad eind 2018 is 103,8%. De overheid
eist een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger.
Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de
minimale vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit
de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
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B2

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

1

Activa
Vaste activa

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

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

94.560
911.330
195.170
1.201.060

100.730
888.520
205.460
1.194.710

1.3
1.3.7
1.3

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Financiële vaste activa

73.710
73.710

-

1.274.770

1.194.710

137.950
441.720
130.350
164.330
874.350

59.710
451.220
117.070
193.610
821.610

Totaal vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Kassen
Banken
Liquide middelen

340
3.197.140
3.197.480

250
3.119.930
3.120.180

Totaal vlottende activa

4.071.830

3.941.790

5.346.600

5.136.500

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

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

Totaal passiva
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31-12-2018

31-12-2017

3.648.250
3.648.250

3.423.840
3.423.840

93.600
271.870
365.470

77.000
457.920
534.920

16.670
239.040
345.650
94.970
2.680
633.870
1.332.880

33.330
115.610
304.310
85.850
6.640
632.000
1.177.740

5.346.600

5.136.500
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B3

Exploitatieoverzicht 2018

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat
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Realisatie
2018
9.818.010
290.620
158.770
10.267.400

Begroting
2018
9.024.940
251.090
71.820
9.347.850

Realisatie
2017
9.461.240
300.490
158.310
9.920.040

Realisatie
2018
8.141.090
254.270
759.570
887.500
10.042.430

Begroting
2018
7.652.390
236.830
821.450
812.380
9.523.050

Realisatie
2017
7.667.680
283.690
784.300
935.730
9.671.400

224.970

950
1.510
560224.410

175.200-

1.500
1.000
500
174.700-

248.640

3.700
580
3.120
251.760
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B4 Kasstroomoverzicht over 2018
Kasstroomoverzicht over 2018

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

2018

2017

224.970

248.640

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

4.2
2.2

254.270
169.450-

283.690
137.060

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden

1.5
2.4

52.740155.120

135.310
65.240-

Overboeking reserve SBO De Rank

-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

412.170
5.1
5.5

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2
1.3

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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1.7
1.7

950
1.510
560-

262.340477.120
3.700
580
3.120

411.610

480.240

260.62073.710334.330-

428.830428.830-

77.280

51.410

3.120.180
77.280

3.068.770
51.410

3.197.460

3.120.180
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2018
1.2
1.2

Activa
Materiële vaste activa

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

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Stand per 31 december 2018

1.2.1
1.2.1.2
Gebouwen en Gebouwdelen/v
terreinen
erbouwingen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.2.1
Kantoormeubilair

1.2.2.2
Schoolmeubilair

1.2.2.3
Inventaris en
apparatuur

1.2.2.4
ICT

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

1.2.3.2
Leer- en
hulpmiddelen

Totaal

123.480
22.750

123.480
22.750

3.025.150
2.136.630

13.510
2.290

1.185.560
850.030

662.870
529.930

1.163.210
754.380

999.630
794.170

999.630
794.170

4.148.260
2.953.550

100.730

100.730

888.520

11.220

335.530

132.940

408.830

205.460

205.460

1.194.710

220.920
198.110
22.810

5.840
850
4.990

147.440
45.670
101.770

6.170
6.170-

6.170
6.170-

2.630
24.250
21.620-

65.010
127.340
62.330-

39.700
49.990
10.290-

39.700
49.990
10.290-

260.620
254.270
6.350

123.480
28.920

123.480
28.920

3.246.070
2.334.740

19.350
3.140

1.333.000
895.700

665.500
554.180

1.228.220
881.720

1.039.330
844.160

1.039.330
844.160

4.408.880
3.207.820

94.560

94.560

911.330

16.210

437.300

111.320

346.500

195.170

195.170

1.201.060

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
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1.3

Mutaties 2018

Financiele vaste activa
Stand per
1-1-2018

1.3.7

(Des-)
investeringen
-

Overige vorderingen

Stand per
31-12-2018

Mutatie

-

73.710
73.710

73.710
73.710

Betreft vorderingen op het UWV in verband met uitgekeerde transitievergoedingen.

31-12-2018

31-12-2017

1.5

Vlottende activa

1.5
1.5.1

Vorderingen
Debiteuren

137.950

59.710

Ministerie van OCW
Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Ministerie van OCW
Overige vorderingen*
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Overlopende activa
Totaal vorderingen

8.340
445.560
-12.180
441.720
130.350
130.350
96.680
66.420
1.220
164.330
874.350

14.590
413.580
23.050
451.220
117.070
117.070
133.380
60.030
200
193.610
821.610

1.5.2
1.5.7

1.5.8

* Deze post bestaat per 31-12-2018 voor € 129.560 uit betaalde borg voor tablets welke bij inlevering
van de tablets zal worden terugontvangen.

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kassen
Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

340
3.197.140
3.197.480

250
3.119.930
3.120.180

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2.1

Mutaties 2018

Passiva
Saldo
1-1-2018

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene Reserve
Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

3.423.840
3.423.840

2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Onderhoudsvoorziening groot
onderhoud
Totaal voorzieningen
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Stand per
31-12-2018

Overige
mutaties

224.410
224.410

-

3.648.250
3.648.250

Mutaties 2018
Stand per
1-1-2018

2.2.1

Bestemming
resultaat

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2018

Vrijval

77.000

21.770

5.170

-

93.600

236.950

80.000

297.520

-

19.430

220.970

128.570

97.100

-

252.440

534.920

230.340

399.790

-

365.470
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Onderverdeling saldo per
31-12-2018
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

8.300

85.300

93.600

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Onderhoudsvoorziening groot onderhoud

19.430

-

19.430

29.680

222.760

252.440

Totaal

57.410

308.060

365.470

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3

Vooruitontvangen bedragen
Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Afdr. / inh. ABP
Afdr. / inh. FPU
Afdr. / inh. IP/BW
Schulden terzake pensioenen
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.7

2.4.8
2.4.9

2.4.10

Stand per
31-12-2018

31-12-2018
16.670
239.040
296.310
23.570
25.770
345.650
80.000
12.780
2.190
94.970
2.680
2.680
361.590
254.030
18.250
633.870
1.332.880

31-12-2017
33.330
115.610
270.570
15.090
18.650
304.310
71.650
12.050
2.150
85.850
6.640
6.640
377.220
233.150
21.630
632.000
1.177.740

De kortlopende schulden hebben per einde 2018 en 2017 een looptijd korter dan een jaar.
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Model G
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving toewijzing

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-2017 PO/ZO-2007/12884
Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2017-2019 PO/ZO-2007/12884

Jaarverslag 2018

Bedrag
toewijzing
€

Ontvangen
t/m 2018
€

47.540

47.540

7.750

7.750

55.290

55.290

De prestatie ultimo 2018 conform subsidiebeschikking
Geheel afgerond
Niet geheel afgerond
X
X
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B6 Niet in de balans opgenomen
verplichtingen (passief)/niet uit de
balans blijkende rechten (actief)
Financiële verplichting
Er is sprake van een in oktober 2018 afgesloten
huurovereenkomst met Canon met een contractduur
van 72 maanden. De hieruit voortvloeiende
verplichting bedraagt per kwartaal circa € 9.300
(inclusief btw).
Met een externe partij is een huurcontract afgesloten
afgesloten voor de huisvesting van het bestuurskantoor.
bestuurskantoor. Het huidige contract is ingegaan op
1 april 2018 en loopt tot en met 31 maart 2020.
De huur bedraagt € 1.022,29 per maand (prijspeil
2018).

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

Per 1 augustus 2017 valt SBO de Rank door fusie en
bestuursoverdracht onder Stichting OCA. Bij de fusie
zijn een drietal afspraken gemaakt waar mogelijk in
de toekomst kosten uit voortvloeien. Deze afspraken
zijn:
- PCO heeft een inspanningsverplichting om
medewerkers van voorheen SBO de Rank bij
boventalligheid binnen Stichting OCA bij voorrang
een passende betrekking aan te bieden binnen PCO
Noord-Twente.
- werknemers van de Rank konden tot uiterlijk 31
december 2018 aanspraak maken op een
terugkeergarantie op grond van identiteit bij de
stichting waar zij op 31 juli 2017 in dienst waren
indien zij gemotiveerd aangaven dat de identiteit van
de fusieschool achteraf toch niet passend bleek te
zijn.
- Indien nodig, vergoeden de besturen van de
gefuseerde scholen aan Stichting OCA de kosten van
werkloosheidsuitkeringen, transitievergoedingen,
suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, alsmede
uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid
van gewezen personeel anders dan op grond van de
Ziektewet.
Voor zover nu bekend zijn er geen kosten voor
PCO Noord-Twente die betrekking hebben op de
bovenstaande afspraken naar aanleiding van de
fusie die nog zijn terug te voeren op boekjaar 2018.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2018

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal
Specificatie

3.1.1

3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1
3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Overige
Totaal

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal

Uitsplitsing
4.1.1

4.1.2

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Personeel niet in loondienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

9.341.020
6.650
470.340
9.818.010

8.603.300
421.640
9.024.940

8.915.770
545.470
9.461.240

-

-

-

7.746.040
1.594.980
9.341.020
-

7.016.650
1.586.650
8.603.300
-

7.363.670
1.552.100
8.915.770
-

470.340
470.340
-

421.640
421.640
-

545.470
545.470
-

274.370
16.250
290.620

246.090
5.000
251.090

300.490
300.490

52.130
53.190
53.450
158.770

47.820
24.000
71.820

57.020
48.200
53.090
158.310

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

8.130.520
532.780
522.2108.141.090

7.592.130
277.260
217.0007.652.390

7.664.640
580.420
577.3807.667.680

-

-

-

5.967.110
1.376.960
786.450
8.130.520

5.563.340
1.289.680
739.110
7.592.130

5.679.990
1.206.910
777.740
7.664.640

29.420
10.250
83.970
21.770
154.610
67.200
59.780
105.780
532.780

24.410
2.000
20.000
125.000
59.450
46.400
277.260

31.240
9.400
157.500
7.000
142.540
75.820
52.260
104.660
580.420
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Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

2018
6,18
102,13
10,20
118,51

2017
6,40
99,10
13,21
118,71

2016
8,39
102,75
10,47
121,61

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

6.170
198.110
49.990
254.270

6.170
182.150
48.510
236.830

6.170
210.310
67.210
283.690

14.060
98.990
123.840
172.400
13.840
208.570
127.870
759.570
-

12.320
121.330
134.120
165.840
12.790
253.570
121.480
821.450
-

11.850
91.090
148.880
167.270
11.470
259.670
94.070
784.300
-

330.500
257.520
299.480
887.500

344.670
245.800
221.910
812.380

358.200
265.430
312.100
935.730

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Kabeltelevisie
Overige beheerslasten
Totaal

253.470
610
800
20
6.590
860
68.150
330.500

240.500
5.000
1.350
6.800
1.050
470
89.500
344.670

271.200
5.690
1.130
5.890
690
720
72.880
358.200

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal

4.270
146.820
106.430
257.520

3.500
138.800
103.500
245.800

4.780
142.000
118.650
265.430

Uitsplitsing
4.4.1

4.4.2
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4.4.4

5.1

Overige
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
GMR
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

11.900
28.000
4.000
29.110
1.300
5.000
91.700
50.900
221.910

22.960
52.250
4.000
33.510
1.070
1.910
127.290
69.110
312.100

950
950

1.500
1.500

3.700
3.700

1.510
1.510

1.000
1.000

580
580

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

5.5

8.820
36.630
4.960
31.970
900
2.700
141.660
71.840
299.480

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 224.410 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en toe te
voegen aan de volgende reserve:

Stand
1-1-2018
Algemene Reserve

Jaarverslag 2018

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2018

3.423.840

224.410

-

3.648.250

3.423.840

224.410

-

3.648.250
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

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

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Samenwerkingsverband Twente Noord PO 23-01

Stichting

Almelo
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT-verantwoording 2018 PCO Noord Twente
De WNT is van toepassing op PCO Noord Twente.
Het voor PCO Noord Twentetoepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

G. Teunis

Functiegegevens

01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1,00

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Ja

Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

91.611,80
14.875,44

Subtotaal

€

106.487,24

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

133.000,00

€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging

-

€

106.487,24

Gegevens 2017

bedragen x € 1

G. Teunis

Functiegegevens

01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1,0000

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Ja

Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

87.607,04
13.964,04

Subtotaal

€

101.571,08

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

129.000,00

Totale bezoldiging

€

101.571,08

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

Y. Bijenhof-Dubbink

A.J. Boertjes

G. Lowik-Fokke

H. Bredewoud

Functiegegevens

RVT-voorzitter

RVT-lid

RVT-lid

RVT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 31-12

01-01 31-12

01-01 31-12

01-01 31-12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

Totale bezoldiging

4.500,00
19.950,00
-

€
€

3.200,00
13.300,00

€

-

€
€

3.200,00
13.300,00

€

-

€
€

3.200,00
13.300,00

€

-

Gegevens 2017
bedragen x € 1

Y. Bijenhof-Dubbink

A.J. Boertjes

G. Lowik-Fokke

H. Bredewoud

Functiegegevens

RVT-voorzitter

RVT-lid

RVT-lid

RVT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 31-12

01-01 31-12

01-01 31-12

01-01 31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

4.500,00

€

3.200,00

€

3.200,00

€

3.200,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

19.350,00

€

12.900,00

€

12.900,00

€

12.900,00

bedragen x € 1

J. Langenhof

J. Hölscher

Functiegegevens

RVT-lid

RVT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 31-12

01-01 31-12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

Totale bezoldiging

3.200,00
13.300,00
-

€
€

3.200,00
13.300,00

€

-

Gegevens 2017
bedragen x € 1

J. Langenhof

J. Hölscher

Functiegegevens

RVT-lid

RVT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-07 31-12

01-01 31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

1.600,00

€

3.200,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

6.450,00

€

12.900,00
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C Overige gegevens
C1

Controleverklaring

Jaarverslag 2018

56

