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Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we als Stichting Reformatorisch Onderwijs terug op het jaar 
2018. We leggen via dit document verantwoording af over de activiteiten die in dit jaar zijn 
ondernomen op de Prins Mauritsschool en de kosten die gemoeid waren. We lichten daarbij 
per onderdeel toe of we tevreden zijn over de voortgang die is geboekt, of dat er dingen zijn 
waar we ons zorgen over maken. 

Als we naar het totaal kijken blikken we tevreden terug op 2018. Vrijwel alle doelstellingen 
die we hadden aan het begin van het jaar hebben we ook daadwerkelijk gerealiseerd. 
Er is op de Prins Mauritsschool veel werk verzet. In de eerste plaats natuurlijk door al de 
kinderen die dagelijks naar school gingen om dingen te leren en te doen. Daarnaast in het 
bijzonder door de juffen en meesters, directie en ondersteunend personeel, die met veel 
inzet en toewijding weer gezorgd hebben dat onderwijs gegeven kon worden aan bijna 400 
kinderen uit Delft en omstreken. We zijn, in deze tijden van lerarentekort, blij dat we ook 
in het afgelopen jaar weer een compleet en kwalitatief goed team hadden van onderwijs-
gevend en onderwijsondersteunend personeel. 

Ook zijn we dankbaar voor de resultaten. De school maakt waar wat het in missie en visie 
zegt na te streven: het bieden van bijzonder goed onderwijs. Naast goede leerresultaten 
was er oog voor ieder individueel kind en werd daar het beste voor gezocht. Ook mocht 
telkens weer de Bijbel opengaan en aan de kinderen de grote daden van de Heere God 
worden doorgegeven. Het is een deel van het onderwijs waar we erg aan hechten.  
Het vormt de basis van wat op de Prins Mauritsschool gebeurt. 

We danken dan ook God dat ook dit jaar de Prins Mauritsschool zo weer haar plaats  
in Delft in mocht nemen.  

Frederik van Winkelen, voorzitter 
Patrick Vogelaar, directeur 
Wilko Spaan, penningmeester 
 
 
 
 

 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening van de Stichting Reformatorisch Onderwijs is 
opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree.
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1. Identiteit

Doelstelling, missie en visie
De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van christelijke scholen in 
Delft op reformatorische grondslag. 

De Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft biedt vanuit haar christelijke identiteit goed 
en eigentijds onderwijs aan kerkelijke en niet kerkelijke kinderen waardoor zij hun talenten 
optimaal ontwikkelen en goed toegerust de school verlaten. 

De SRO gaat voor “bijzonder goed onderwijs”: 

Bijzonder
De boodschap van de Bijbel is het fundament en de kern van het onderwijs en in het 
persoonlijk leven van alle betrokkenen bij de SRO.  Daarbij is er juist ook aandacht voor de 
brede vormende taak van het onderwijs en het overbrengen van de christelijke waarden. 

Bijzonder goed
De SRO biedt een warme en veilige omgeving voor leerlingen, ouders en personeel. 
De SRO is een transparante, betrouwbare en lerende organisatie. 

Bijzonder goed onderwijs
Er wordt gewerkt aan transparant en kwalitatief goed onderwijs omdat elk kind recht heeft 
op hoogwaardig onderwijs. Er is zoveel mogelijk sprake van maatwerk zodat alle leerlingen, 
zowel leerlingen met een initiële achterstand, de gemiddelde leerling als meer/hoogbegaaf-
de leerlingen een uitdagend en passend aanbod krijgen. Om de kwaliteit te waarborgen 
werken leerkrachten, zowel persoonlijk als teambreed, aan de continue ontwikkeling van ons 
onderwijs.

De wijze waarop we invulling geven aan bovenstaande hebben we gestructureerd langs een 
aantal onderwerpen die een plek krijgen in onze jaarplannen, managementrapportages en 
jaarverslagen. Deze onderwerpen zijn: 
-   Identiteit
-   Leerlingen: onderwijskundig en passend onderwijs
-   Ouders: ouderbetrokkenheid
-   Personeel
-   Kwaliteit
-   Veiligheid en sfeer
-   Buurt en burgerschap
-   Bedrijfsvoering 
-   PR en communicatie
 

Methode Bijbelse geschiedenis
De onderliggende waarden die passen bij onze christelijke identiteit moeten helder zijn voor 
iedereen, en worden gedragen door het volledige bestuur en team. Daarbij hoort ook dat 
we gebruik maken van eigentijdse methodes.

Ons doel was om in 2018 een nieuwe methode voor godsdienstonderwijs te kiezen. Dit doel 
is deels gehaald. Een werkgroep heeft zich bezonnen op gebruik van de huidige methode en 
zich verdiept in de alternatieven die op dit moment beschikbaar zijn. Besloten is de nieuwe 
versie van de methode ‘Hoor het Woord’ af te wachten die in 2019 verschijnt.  
  
Christelijke liederen
Daarnaast hadden we ten doel gesteld om in 2018 op een andere manier om te gaan met 
het aanleren van christelijke liederen. Dit doel is gerealiseerd. Er is een nieuw 
psalmenrooster ontwikkeld waarmee kinderen op school, na 8 jaar basisschooltijd, 60 
psalmen in diverse berijmingen herhaald aangeboden hebben gekregen. 

Prins Mauritsschool
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2. Onderwijs 

Ontwikkeling leerlingenaantal: redelijk stabiel
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van het 
daaropvolgende schooljaar. De doelstelling was om op 1 oktober 2018 hetzelfde 
leerlingaantal te hebben als het jaar ervoor, namelijk 374. Dit doel is met 370 leerlingen 
net niet behaald. 

1 oktober 2018 370
1 oktober 2017 374
1 oktober 2016 356
1 oktober 2015 362
1 oktober 2014 376
1 oktober 2013 372

Resultaten: eindscore op niveau 
De school heeft als doelstelling om resultaten te halen die liggen op of boven de resultaten 
die vergelijkbare leerlinggroepen op andere scholen bereiken. Van de leerlingen op onze 
school had 11% een “gewicht” (vanwege het opleidingsniveau van de ouders). Daarbij hoort 
landelijk gezien een ondergrens van qua gemiddelde eindscore van 533,5. Onze school 
scoort hierboven. Met een score van 537,5 voldoet de Prins Mauritsschool ruimschoots aan 
de kwaliteit die verwacht mag worden. 

ICT: extra impuls gegeven 
Het doel was om in 2018 het ICT-onderwijs een belangrijke impuls te geven. Dit is gebeurd 
de door inzet van Chromebooks per leerling in de groepen 6,7 en 8 (soms ook in groep 5). 
Door oefenstof te maken op Chromebooks krijgen leerlingen direct feedback op hun werk, 
en kan de leerstof adaptief (op maat) per leerling aangepast worden aan het juiste niveau. 
Door toetsen te maken op Chromebooks bespaart de school op leermiddelen en nakijktijd. 
Bovendien kunnen leerlingen via de Chromebooks gemakkelijker aan opdrachten werken 
zoals een werkstuk of spreekbeurt, en vinden ze het ook nog eens aantrekkelijk.   

Biologie/natuurkunde/techniekonderwijs: nieuwe methodes en inzet vakdocent
Er is gestart met nieuwe biologie/natuur/techniekmethode “Naut”. Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen en nieuwste inzichten m.b.t. goed onderwijs en 21e eeuwse 
vaardigheden. De materialen van de techniektorens zijn nagekeken en aangevuld. 
Leerkrachten kunnen 1x per jaar ook gebruik maken van het aanbod van het Science Centre 
(TU) met hun groep. Daarbij is een leerkracht met affiniteit voor techniek in diverse groepen 
ingezet voor deze lessen. Dit is conform de plannen die we aan het begin van 2018 op dit 
terrein hadden geformuleerd.  

 
 

Hoogbegaafdenbeleid: nieuw beleid in praktijk gebracht
De doelstelling was om het in beleidsplan hoogbegaafden dat in 2017 geheel is herzien, in 
2018 in praktijk gebracht zou worden gebracht. Dit is ook gebeurd. Hoofdlijn van dit beleid 
is dat de leerkracht het totaaloverzicht bewaakt van wat meer- en hoogbegaafden als 
aanbod krijgen. Plusklas, Spaans, extra hulp binnen of buiten de groep zijn allemaal 
mogelijke onderdelen van dit aanbod.  
 

3. Ouderbetrokkenheid

Ouders als belanghebbenden: meer interactief contact 
De SRO hecht veel waarde aan betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind. 
Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de vorming en schoolprestaties van hun kinderen. 
Uitgangspunt is dat ouders en school samen optrekken in het belang van de kinderen.  
Het doel was dat dit jaar de informatie uitwisseling meer interactief zou worden door open-
stelling van het ouderportaal waar ouders digitaal inzicht hebben in de vorderingen van hun 
kind. Dit doel is in 2018 niet gehaald, omdat behoefte bleek aan meer bezinning over de 
diverse mogelijkheden en ervaringen m.b.t. het ouderportaal. 

Ook deden veel ouders vrijwillig mee aan allerlei schoolactiviteiten, waar de SRO bijzonder 
blij mee is.   
 
Afhandeling van klachten
In 2018 is er één klacht gemeld bij de vertrouwenspersonen van onze school, die naar 
behoren is afgehandeld. Bij de externe vertrouwenspersonen van onze school zijn geen 
klachten binnengekomen. De klachtenregeling zelf kreeg dit jaar een update.  

4. Personeel 

De uitdaging: voldoende en kwalitatief goed personeel 
We zijn blij dat er geen onvervulbare vacatures waren in 2018. Ook de klassengrootte is 
gebleven conform onze verwachtingen: die lag gemiddeld op 25 leerlingen per fulltime 
leerkracht. 

Wel is er in 2018 soms een gebrek aan invallers geweest. Om dit te ondervangen is de 
school eind 2018 aangesloten bij een vervangingspool met andere christelijke scholen.  
Daarnaast is besloten de aansluiting bij het vervangingsfonds op te zeggen en eigenrisi-
codrager te worden m.b.t. de ziektevervanging.  
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In 2018 werd opnieuw actie gevoerd vanuit de vakbonden vanwege de lage salarissen,  
het dreigend lerarentekort en de hoge werkdruk in het onderwijs. Op de Prins Mauritsschool 
werd geen actie gevoerd hoewel we inhoudelijk de boodschap wel steunden.  
Tegelijkertijd werd de impact voor leerlingen en ouders te groot gevonden om d.m.v. een 
staking hier aandacht voor te vragen. Uiteindelijk heeft de politiek in 2018 besloten tot het 
beschikbaar stellen van extra gelden en heeft dit geleid tot een nieuwe CAO met loonsver-
hogingen bij leerkrachten. De positie van onderwijsondersteunend personeel en directie zijn 
hierbij achtergebleven. Hierover vinden op dit moment nieuwe gesprekken plaats aan de 
cao-tafels. De SRO heeft, vooruitlopend op eventuele landelijke afspraken op dit vlak, het 
onderwijsondersteunend personeel en de directie een incidentele toelage gegeven om zo 
ook financieel uitdrukking te geven aan de waardering die wij hebben voor deze krachten. 

Gesprekkencyclus 
Met alle personeelsleden zijn voortgangsgesprekken gevoerd, waarbij o.a. hun POP 
geëvalueerd is. Voor het afleggen van de klassenbezoeken is gebruik gemaakt van een 
kijkwijzer. Er zijn verder vooral flitsbezoeken afgelegd. Dit is conform de doelstelling aan het 
begin van het jaar. 

Professionalisering 
Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 is een professionaliseringsplan geschreven. 
Teambreed is geïnvesteerd in enkele studiedagen, daarnaast was ruimte voor individuele 
scholingswensen.  

In de jaartaken van onderwijzend personeel zijn conform de cao-uren beschikbaar voor 
professionalisering.
  
Er is verder gewerkt naar een Professionele Leergemeenschap doordat leerkrachten (via het 
plan om werkdruk te verlagen) met elkaar op maat werk verdeeld hebben, en leerkrachten 
onderling vakken van elkaar waarnemen. De teamvergaderingen werden vooral momenten 
van uitwisselen van ervaringen en gezamenlijk input leveren voor beleidsstukken.  
Dit onderdeel is vraagt meer tijd dan tevoren bedacht. Ook in 2019 blijft hier dan ook  
aandacht naar uitgaan. 

Vermindering werkdruk
De doelstelling voor 2018 was om een plan op te stellen om de werkdruk te verminderen 
en dit ten uitvoer te brengen. Dit is gebeurd. Hierbij zijn ook de middelen benut die het Rijk 
hiertoe specifiek had verstrekt. Voor schooljaar 2018-2019 ontving de school € 58.176,- om 
de werkdruk te verlagen.  

Op een teambrede studiedag in april 2018, later via een peiling door de MR in mei 2018, 
en tenslotte nog op een teambijeenkomst in juni 2018 is met het team besproken waar de 
voornaamste oorzaken van werkdruk liggen en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. 

Dit resulteerde in een plan werkdrukverlaging, wat goedgekeurd is door de MR in juni 2018. 
Het plan is in werking gegaan m.i.v. schooljaar 2018-2019. 

-   Enkele leerkrachten en onderwijsassistenten worden voor ongeveer 2 ½ dag per week     
    ingezet in verschillende groepen. De leerkrachten van de betreffende groepen zijn vrij 
    om in goed overleg de gewenste inzet te geven: het begeleiden van leerlingen, doen van 
    administratieve taken, invulling geven aan muziekles, creatieve les, techniekles; 
    ontwikkelen van lesmateriaal etc. De inzet van assistenten geeft verlichting van werkdruk    
    doordat zij ingezet kunnen worden bij de voorschotbenadering, tutoren van kleine 
    groepen kinderen, geven van extra RT.  
-   Bovengenoemde leerkrachten en assistenten lopen, op de dag dat ze ambulant ingezet 
    worden, zoveel mogelijk pleinwacht en nemen hun pauze eerder of later op dan de rest.  
    Zo komen de andere leerkrachten met een groep minder vaak op het rooster om 
    pleinwacht te lopen. 
-   Naast de studiedagen worden er twee roostervrije dagen gehouden, waarbij de 
    leerlingen vrij zijn. De school plant die rond de tijd dat de rapporten geschreven moeten 
    worden. 
-   In de groepen 7 en 8 wordt op extra Chromebooks ingezet (bovenop het aantal uit het 
    ICT-budget). 

Bestedingscategorie Besteed bedrag in 2018 Toelichting

Personeel

Materieel

Professionalisering

21.250,- 5/12 x 51.000,-

1,1 wtf leerkrachten en 

assistenten 

5/12 x 8.000,- 

Chromebooks

3.333,-

0,-
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5. Kwaliteit

De doelstelling is altijd om op een planmatige wijze onze kwaliteit te borgen.  
In 2018 hebben we hier op de volgende wijze invulling aan gegeven.

Plannen zijn in lijn met elkaar en worden gemonitord
In 2018 is verder gewerkt aan de doelen en ambities van het bestuur strategisch beleidsplan 
en schoolplan 2017-2021, en de jaarplannen 2017-2018 en 2018-2019. 
Toezichthouders, bestuurders, personeel en ouders (via vertegenwoordiging in de MR) zijn 
inhoudelijk betrokken bij de inhoud van deze plannen en worden over de voortgang geïn-
formeerd via managementrapportages. De structuur van deze rapportages is zodanig dat 
herkenbaar is welke zaken uit de beleidsstukken op welke wijze invulling hebben gekregen, 
wat de voortgang is en of bijsturing eventueel nodig is. Om het totaaloverzicht te bewaken 
is aan een beleidsmonitor gewerkt, waarbij per onderdeel de samenhang tussen inspec-
tienorm, bestuursbeleid, school- jaarplannen en managementrapportages/beleidsstukken is 
aangegeven.

SWOT analyse leerlingondersteuning uitgevoerd
Op initiatief van Samenwerkingsverband Berseba is een SWOT-analyse ingevuld, waarmee 
duidelijk wordt op welke manier de Prins Mauritsschool ondersteuning biedt. Hieruit komt 
naar voren dat we veel expertise in huis hebben op verschillende vlakken. Soms lukt het 
toch niet op een leerling op onze school te houden. In 2018 was een leerling enige tijd 
“thuiszitter”: inmiddels is de directie erin geslaagd met de juiste betrokken partijen deze 
leerling passend onderwijs te bieden. 

Deelname aan bestuurlijke visitaties 
Op bestuursniveau zijn visitaties geweest met andere besturen uit de regio, onder leiding 
van de PO-raad, met het doel de eigen bestuurskracht te versterken. Hieruit komt het func-
tioneren van de SRO positief naar voren. De tips en adviezen die zijn gegeven zijn meege-
nomen.
 
Op directieniveau is collegiale consultatie geweest met andere directeuren van diezelfde 
scholen, met het doel ervaringen en stukken uit te wisselen. 

Analyse rapportage schoolverlaters 
Het NRO maakte een rapportage met daarin gegevens hoe oud-leerlingen van de Prins 
Mauritsschool het doen in het Voortgezet Onderwijs, hoe betrouwbaar onze adviezen waren 
etc. Analyse van dit rapport hoefde niet te leiden tot zorg of koerswijziging van het beleid. 
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Schooljaar Gem. 
score

Totaal  
aantal

leerlingen

PRO VMBO
BL

VMBO
BL/KL

VMBO 
KL

VMBO 
GL

VMBO
TL

VMBO
TL/ 

HAVO

HAVO HAVO/ 
VWO

VWO

 
2012/2013

 
537.8

 
46

 
0

 
3

 
1 

 
3

 
0

 
4

 
4

 
9 

 
11

 
11

 
2013/2014

 
540.0

 
39

 
1

 
0

 
4

 
0

 
1

 
6

 
3

 
7 

 
3

 
19

 
2014/2015

 
535.4

 
45

 
0

 
0

 
5 5

 
1

 
5

 
3

 
5

 
7 

 
11

 
2015/2016

 
536.5

 
47

 
0

 
0

 
1

 
5

 
1

 
10

 
7

 
5

 
3 

 
15

 
2016/2017

 
538.6

 
49

 
0

 
1

 
4

 
1

 
2

 
3

 
4

 
8

 
9

 
18

2017/2018 537.5 46 1 1 1 1 0 10 5 5 3 18

Opbrengsten 2018

De Prins Mauritsschool had op 1 oktober 2018 370 leerlingen, waarvan 11% leerlingen met 
een “gewicht” (vanwege het opleidingsniveau van de ouders). Daarbij hoort een ondergrens 
van 533,5. Met een score van 537,5 voldoet de Prins Mauritsschool ruimschoots aan de 
kwaliteit die verwacht mag worden.

6. Veiligheid en sfeer

Sociaal welbevinden/ sociale veiligheid: in kaart gebracht en structuur 
aan gegeven
Er is een pest-coördinator aangesteld en coördinator sociale veiligheid. Teambreed is op een 
studiedag het positief benaderen van leerlingen en hun mogelijkheden aan de orde 
geweest. Er is een eerste start gemaakt met de opzet van een leerlingenraad.

Teambreed is op een studiedag (bij Berseba) het positief benaderen van leerlingen en 
hun mogelijkheden aan de orde geweest. Ook is op een studiedag aandacht geweest voor 
de visie op sociale veiligheid en welbevinden. De bedoeling is dat we in 2019 een nieuwe 
methodiek/aanpak kiezen om dit in de school structureel vorm te geven. Er is een eerste 
start gemaakt met de opzet van een leerlingenraad.  

7. Buurt en burgerschap

Contacten met medemens, deelname aan sport
Het doel was om actieve samenwerkingsrelaties aan te gaan met meerdere partijen om de 
school heen. We hebben hier invulling aan gegeven door bijvoorbeeld samen te werken met 
stichting Present. Met hun betrokkenheid zijn in 2018 diverse acties georganiseerd waarbij 
leerlingen in aanraking kwamen met bejaarden, verstandelijk beperkte of arme mensen. 
Ook zijn de contacten met de buurtsportcoach aangescherpt: van hieruit werden tijdens en 
na schooltijd diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van sport voor leerlingen van 
de Prins Mauritsschool.   

8. Bedrijfsvoering

Bus- en taxivervoer 
Vele jaren hebben vrijwilligers met busjes leerlingen van en naar de Prins Mauritsschool 
gebracht. Het bleek in praktijk steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die dit mogelijk 
maakten. Daarnaast was de behoefte aan busvervoer aan het verminderen. Het doel was 
om in 2018 een toekomstbestendige oplossing te vinden. Dat is gelukt. In goed overleg 
met alle betrokkenen is daarom het busvervoer door vrijwilligers gestopt. Het busvervoer is 
overgegaan van vrijwilligers naar een professioneel taxibedrijf. 

Aanpassingen in het gebouw 
Er zijn volgens planning, of omdat het nodig bleek, nieuwe investeringen gedaan in het 
gebouw. 

We noemen hier slechts enkele voorbeelden:  
Opnieuw is in twee lokalen een Luchtventilatiesysteem geplaatst om zo de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Ook is er een nieuwe werkruimte gecreëerd voor de administratie, op de plek 
van het schuurtje van de peuterspeelzaal. Er is een nieuw schuurtje op het plein bij 
gekomen. De cv-ketel van het gebouw is vervangen en de alarmopvolging is overgegaan 
van vrijwilligers naar een bewakingsbedrijf. 
  
Groen schoolplein 
In 2018 is er een plan gemaakt om te komen tot een ‘groen schoolplein’. De eerste fase van 
het plan is in 2018 voltooid; een kunstgrasveld met een groene tribune. Hiervoor is subsidie 
ontvangen vanuit het Hoogheemraadschap en Fonds 1818. In mei is een actiemiddag 
gehouden om sponsors te werven voor de realisatie van een groen voorplein. Dit alles heeft 
ertoe geleid dat er voldoende middelen waren om het schoolplein bijzonder te verfraaien en 
te maken tot een fijne plek om te spelen voor de kinderen. 
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Samenwerking buitenschoolse opvang
Er ontstonden in 2018 zorgen over de kwaliteit van de BSO die in onze school gevestigd 
is en waarmee we samenwerken. De BSO in onderbezet, de teamleider viel uit, en binnen 
het bestuur vonden onverwachte wisselingen plaats. Hierop is actie ondernomen door in 
gesprek te gaan met het bestuur van de samenwerkende partner. Inmiddels is het 
contract met de huidige aanbieder beëindigd per 21-7-2019 en is met een nieuwe 
samenwerende partner een contract getekend.  

9. PR en communicatie

Privacy 
Er is beleid geschreven rondom de AVG (Privacywetgeving) en dit beleid wordt ook uit-
gevoerd. Deze informatie is op de website geplaatst. De school voldoet aan haar 
wettelijke AVG verantwoordingsplicht.

Professionele uitstraling en leesbaarheid jaarverslag 
In het kader van heldere verantwoording heeft de SRO ernaar gestreefd de leesbaarheid 
van het jaarverslag te vergroten Naast de versie van bestuursverslag en jaarrekening 
die Dyade opstelt, wordt ook een publieksvriendelijke versie gemaakt en op de website 
gepubliceerd. Een professioneel bedrijf zorgde voor een geheel nieuwe en professionele 
lay-out van het jaarverslag.

10. Financiële informatie

Goed financieel management is een belangrijke basisvoorwaarde voor het verzorgen en 
onderhouden van “bijzonder goed onderwijs” zoals aangegeven in de missie en visie van 
onze school. In dit hoofdstuk willen we verantwoording afleggen over dit financiële beleid, 
en daar waar nodig ook een toelichting op geven. 

We vinden het belangrijk om een juiste balans te vinden tussen het opbouwen van een 
noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie, en het maximaal inzetten van de ter 
beschikking gestelde financiële middelen ten behoeve van het onderwijs op de Prins 
Mauritsschool. 

We kijken tevreden terug op het afgelopen jaar. Het resultaat was weliswaar negatief, 
maar dat was een bewuste keuze omdat we als schoolbestuur willen voorkomen dat er 
onnodig geld in reserves blijft zitten. Ook met dit negatieve financiële resultaat hebben 
we nog steeds een financieel gezonde positie. 

Kengetallen
In de tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met 
de signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie deze hanteert. De inspectie heeft niet 
voor alle kengetallen een signaleringswaarde bepaald. Met behulp van de signalering-
swaarde bepaalt de inspectie of er mogelijk sprake is van een financieel risico en of er 
aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen.

Realisatie en begroting
De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 10.462. Uiteindelijk resulteert 
een negatief resultaat in boekjaar 2018 van € 29.224: een verschil van € 39.686 met de 
begroting. Het positief resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 57.074.  

Kengetal 2018 2017 Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio

Liquiditeit (current ratio)

Rentabiliteit (1-jarig) 

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

Solvabiliteit (excl. voorzieningen)

0,07 0,06 0,10

0,75

-0,10

0,30

0,00

2,05 2,59

-0,01 0,03

0,76 0,82

0,63 0,68

Weerstandsvermogen (incl. mva*)

Weerstandsvermogen (excl. mva*)

0,05

0,00

0,29 0,34

0,15 0,19

Kapatalisatiefactor

* mva: materiële vaste activa

0,000,43 0,46
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De analyse van het resultaat 2018
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen.  
De gerealiseerde staat van baten en lasten is vergeleken met de begrote baten en lasten 
voor het kalenderjaar 2018 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2017. Toelichting:

Rijksbijdragen OCenW  
De rijksbijdrage vanuit OC&W is in 2018 hoger dan 2017 vanwege de CAO wijzigingen en 
groei van het leerlingenaantal. De vergoedingsbedragen zijn daarmee verhoogd 
(€ 185.500,-)

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft de overige gemeentelijk en GR-bijdragen en subsidies; dit valt iets hoger uit 
dan in 2017 en dan begroot.  

Overige baten
De overige baten zijn € 34.056 hoger dan begroot en € 31.929 hoger dan in 2017.  
De overblijfgelden/ouderbijdragen bleven nagenoeg gelijk. Het busvervoer viel € 16.300 
hoger uit, door de verkoop van de bussen. 
In 2018 is gerekend met een bonus over 2017 en 2018 vanwege het systeem van pre-
miedifferentiatie voor de Ziektewet vanuit het Vervangingsfonds (€ 15.300 meer dan in 
2017). Dit omdat er minder uitgekeerd is aan de school dan wat er aan premie betaald is. 
Er zijn extra baten vanwege hogere vergoeding vanuit de Driestar voor een onderwijzend 
personeelslid (€ 9.200).  

Personele lasten
De personele lasten vallen € 237.000 hoger uit dan 2017. Dit heeft diverse oorzaken. 
Allereerst is er het CAO effect van € 95.000 voor het totale personeel. De formatie van 
leerkrachten (19,4 wtf) stijgt met 0,9 wtf ten opzichte van de realisatie 2017 (18,5 wtf) 
en 0,7 wtf t.o.v. begroting 2018. Dat verklaart circa € 63.000. Ook is het OOP met 0,6 wtf 
hoger dan 2017 en begroting 2018 (circa € 27.000). De personeelskosten zijn verder met 
€ 12.500 vanwege de premiestijging van het participatiefonds. Tot slot is er € 6.000 meer 
aan nascholing uitgegeven dan in 2017 en € 10.000 meer aan vervanging op eigen risico, 
onder andere in het kader van de professionele leergemeenschap.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten waren € 9.300 hoger dan 2017 en 14.300 lager dan begroot.  
Het is lager dan begroot doordat de aanschaf van de Chromebooks en nieuwe digiborden 
pas later in het jaar heeft plaatsgevonden en niet zoals begroot in het begin van 2018.  
Het is hoger dan in 2017 vanwege de aanschaf van Chromebooks en nieuwe digiborden 
en doordat de nieuw aangeschafte computer en het Wifi netwerk op heel 2018 drukken 
en niet slechts deels zoals in 2017.  

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 13.800 hoger dan de begroting en € 42.000 hoger dan in 
2017. De belangrijkste verklaring ten opzichte van 2017 is dat er in 2017 met terug- 
werkende kracht vrijval was van de afdracht aan de gemeente Delft voor de verhuur van 
schoolruimte, terwijl over 2018 deze afdracht weer plaatsvindt € 22.300. De dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening is hoger dan 2017 en begroot (€ 20.000). 

 

Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Verschil Realisatie 
2017

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten 

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten

Financiële lasten

Totaal financiële baten 
en lasten

Totaalresultaat -29.224 10.462 -39.686 57.074 -86.298

 

1.958.722

13.830

181.417

2.153.969

 

1.717.324

58.841

150.180

250.981

2.177.326

-23.357

6.600

12.467

-5.867

8.655

3.807

2.000

1.807

-32.012

2.793

10.467

-7.674

48.097  

11.837

2.860

8.977

-71.454

-5.237

9.607

-14.844

1.497.067

73.096

136.378

217.190

1.923.731

 

220.257

-14.255

13.802  
33.791

253.595

 

1.480.196

49.523

108.091

246.577

1.884.387

 

237.128

9.318

42.089

4.404

292.939

1.772.125

12.900

147.361

1.932.386

 

186.597  

930

34.056

221.583

 

1.769.679   

13.317

149.488

1.932.484 

 

189.043

513

31.929

221.485
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Overige lasten
De overige lasten zijn met € 4.400 gestegen ten opzichte van 2017 en € 34.000 hoger dan 
begroot. Belangrijke oorzaak is dat de gemaakte winst door de verkoop van de bussen 
deels moest worden afgedragen aan de SBRO die normaal subsidie verstrekt om het leer-
lingenvervoer neutraal te laten uitkomen. Dit is € 13.000 hoger dan begroot en € 18.000 
hoger dan 2017. Anderzijds zijn alle uitgaven van de overblijfrekening in 2017 geboekt 
onder overige lasten, terwijl dat in 2018 nauwkeuriger geboekt is (€ 22.000 minder dan 
2017). Door afscheid van buschauffeurs, onderzoeksbureau Oberon in het kader van IKC 
verkenning en afscheidsavond voorzitter zijn de bestuurskosten ruim € 6.500 hoger dan 
2017.

Financiële baten  
De financiële baten vallen € 5.200 lager uit dan 2017, omdat in 2017 sprake was van 
(on)gerealiseerde koerswinsten (€ 6.800) en er in 2017 nog sprake was van € 1.000 
rendement bij het Robecofonds. 

Financiële lasten  
De financiële lasten zijn circa € 10.000 lager dan begroot en dan 2017. Dit heeft te maken 
met een koersverlies in de laatste maand van 2018 ter hoogte van € 12.000.  
Tegelijkertijd zijn de kosten voor het beleggen circa € 2.000 lager dan begroot  
en dan 2017. De dienstverleningskosten van Robeco zijn een kwart van de Rabobank.

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018.  
De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

Het verschil met het begrote resultaat bestaat enerzijds uit de extra dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud € 20.000 doordat in maart 2019 het nieuwe meerjarenon-
derhoudsplan liet zien dat de huidige dotatie tekort schiet. Dit is ten laste gekomen van 
het resultaat in 2018. Daarnaast is er sprake van een koersverlies van het Robecofonds 
van € 12.000. De bestuurskosten zijn € 4.200 hoger uitgevallen vanwege de 
onderzoekskosten naar de mogelijkheden om te komen tot een IKC en de afscheidsavond 
van de voorzitter.

Balans
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Realisatie 
31-12-2017

Realisatie 
31-12-2018

Prognose 
31-12-2019

Prognose 
31-12-2020

Prognose 
31-12-2021

Activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa 

Totaal vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen 

Totaal vlottende activa

Totaal activa 969.468 994.478 909.173 945.341 1.010.340 

295.729

243.297

539.026

112.772

317.670 

430.442 

165.075

299.981 

465.056

106.000

304.897

410.897 

106.000 

378.317 

484.317 

106.000

490.152

596.152 

308.249

221.173

529.422

265.107

233.169

498.276

227.855

233.169

461.024

181.019

233.169

414.188

Realisatie 
31-12-2017

Realisatie 
31-12-2018

Prognose 
31-12-2019

Prognose 
31-12-2020

Prognose 
31-12-2021

Passiva

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva 969.468 994.478  917.189 953.357 1.018.356

133.525

525.322

658.847

131.908

12.260

166.453

62.743

566.878

629.621

130.922

7.088

226.847

71.477

573.718

645.195

110.078

1.916

160.000

124.438

585.558

709.996

83.361

-

160.000

181.919

597.398

779.317

79.039

-

160.000

Toelichting op de balans
De omvang van de balans is in 2018 licht gestegen. De omvang van het eigen vermogen 
is in 2018 gedaald in verband met het negatieve exploitatieresultaat (€ 29.224) maar zal 
daarna verder toenemen als gevolg van de positieve exploitatieresultaten. Er is vanuit 
gegaan dat de dotaties aan de voorzieningen, ondanks de verhoging met 20.000 euro 
per jaar, de komende jaren lager zullen zijn dan de onttrekkingen vanwege het gegeven 
dat de geraamde investeringen in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan van maart 
2019 fors hoger uitvallen dan eerder geraamd. De langlopende schulden nemen af in 
verband met de vrijval van de ontvangen investeringssubsidies. In de prognose van de 
balans is de omvang van de kortlopende schulden min of meer gelijk aan 2017, gezien 
2018 geen representatief jaar is in verband met investeringen in het groene schoolplein. 
Dat geldt ook voor de vorderingen. 
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Realisatie 
2017

Realisatie 
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen per

1 oktober 374 370 374 374 374

Personele bezetting in 
wtf per 31 december

Bestuur/Management

Personeel primair proces

Ondersteunend personeel

Totaal personeel 

 

 

1,50

19,00

2,00

22,50

 

 

1,50

19,50

3,50

24,50

 

 

1,50

19,00

3,50

24,00

 

 

1,50

19,50

3,50

24,50

 

 

1,50

19,50

3,50

24,50

11. Continuïteitsparagraaf

Hier wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen en de continuïteit van de 
stichting. Er is geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de 
huisvesting.

Het afgelopen jaar is er opnieuw geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Er is met 
name geïnvesteerd in Chromebooks en digiborden (+ 68.000 euro). Dit ligt per saldo 
12500 euro hoger dan het bedrag van de afschrijvingen waardoor de waarde van de 
materiële vaste activa stijgt in 2018. Voor de jaren erna zullen de investeringen achterbli-
jven bij de afschrijvingen. De financiële vaste activa zullen weer stijgen met 12.000 euro,  
omdat begin 2019 laat zien dat het koersverlies van 12.000 euro is goedgemaakt.  
Als gevolg van deze aannames zal de omvang van de liquide middelen in 2019 toenemen 
vanwege afnemende investeringen. Op grond van deze aannames blijven alle kengetallen 
goed.

Baten en lasten
De stijging van het leerlingenaantal per 1-10-2019 zorgt voor hogere rijksbijdragen.  
De gemeentelijke vergoedingen betreffen de subsidie voor personeel en de vrijval van de 
investeringssubsidie. De overige baten bestaan uit ouderbijdragen en donaties en giften 
en de vergoedingen voor huur en medegebruik en leerlingenvervoer. De formatieve inzet 
blijft de komende jaren min of meer stabiel omdat rekening gehouden wordt met een 
stabiel leerlingenaantal. De daling in de personele lasten ligt aan de afbouw incidenteel 
wtf 2018 in het kader van de studie, maar zal toenemen omdat verondersteld wordt dat 
de werkdrukmiddelen besteed zullen worden aan personeel. De afschrijvingslasten zijn 
gebaseerd op de momenteel aanwezige materiële vaste activa en de verwachte invest-
eringen. Deze zullen stijgen in 2019 vanwege de aanschaf van Chromebooks en 
digiborden in de loop van 2018.

De huisvestingslasten zullen de komende jaren iets onder het niveau van 2018 blijven 
omdat in 2018 incidenteel hogere lasten waren vanwege het groene schoolplein. Verder 
zal het fors hoger liggen dan 2017 vanwege het feit dat de nieuwe MJOP noopt tot een 
structureel hogere dotatie en in 2017 was er een eenmalige meevaller vanwege 
kwijtschelding van huurafdracht aan de gemeente Delft. Bij de overige instellingslasten 
zullen iets lager uitvallen dan 2018 omdat in 2018 er eenmalig hogere lasten waren omdat 
de afdracht aan de SBRO hoger uitviel vanwege de verkoop van de bussen. De financiële 
lasten zullen 2019 en verder weer lager uitvallen. De tegenvaller in 2018 is incidenteel en 
is in de eerste maanden van 2019 weer ruimschoots goedgemaakt.

Realisatie 
2017

Realisatie 
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen / 

Totaal personeel

19,68

16,62

18,97

15,10

19,68

15,58

19,18

15,27

19,18

15,27

Aantal leerlingen / 

Onderwijzend personeel

De formatie van leerkrachten daalt met 0,5 wtf ten opzichte van de realisatie 2018.  
Er was in 2018 sprake van een tijdelijke uitbreiding in het kader van de studie (0,5 wtf), 
dat valt in de toekomst weg. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat de werkdrukmiddelen 
in de toekomst besteed zullen worden aan nieuw personeel. We houden de komende 
jaren uit oogpunt van conservatief begroten geen rekening met een verdere groei van de 
leerlingenaantallen ondanks de forse stijging van 356 naar 374 leerlingen per 1-10-2017. 
Per 1-10-2018 zakte dit ook iets terug naar 370 leerlingen. 
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12. Verslag toezichthouders

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2018 niet veranderd. 
F. van Winkelen is in de functie van bestuursvoorzitter benoemd, na een aantal jaren de 
rol van vice-voorzitter te hebben vervuld. We bedanken de oud-voorzitter P. de Ronde 
voor zijn jarenlange betrokkenheid en zorg voor de Prins Mauritsschool. Tegelijk 
verwelkomen we de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter J. Lengkeek. We vertrouwen op 
een goede voortzetting van de samenwerking in de gezamenlijke vergaderingen waardoor 
de raad van toezicht haar toezichthoudende rol kan vervullen. Voor de directie en het 
team is 2018 een stabiel jaar geweest, maar wel een jaar waarin nieuwe doelstellingen 
zijn gerealiseerd. De school oriënteert zich continu op nieuwe onderwijskundige 
ontwikkelingen en maakt een eigen doordacht beleid voor onze leerlingpopulatie. 

De raad van toezicht is van mening dat het bestuur van de SRO op een zorgvuldige wijze 
invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden. De jaarrekening 2018, waar dit verslag 
deel van uit maakt, is door de raad van toezicht goedgekeurd. Het bestuur voert een 
verantwoord financieel beleid en faciliteert goede onderwijskwaliteit. De werkwijze van 
het bestuur is open en constructief. 

Behalve de toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en algemene zaken 
houdt de raad toezicht op de wijze waarop de identiteit van de school wordt vormge-
geven. In 2016 is een identiteitscommissie gestart om de inhoud en vorm van de identiteit 
te doordenken. In 2017 en 2018 heeft dit concreet geresulteerd in maandvieringen op 
zolder en het kiezen van een nieuwe godsdienstmethode. De boodschap van de Bijbel 
heeft ook in 2018 het fundament van de school gevormd. Die identiteit, gecombineerd 
met een open toelatingsbeleid, geeft de Prins Mauritsschool een bijzondere positie.  
De raad van toezicht ondersteunt die positie van harte en we ervaren het als zegenrijk 
dat zowel het bestuur als het team zich bezint op het voorleven van christelijk gedrag. 

De raad van toezicht is het bestuur, de (adjunct-)directie en de medewerkers van de 
SRO dankbaar voor het vele werk dat ook in 2018 is verzet. Het team van onderwijzers, 
ondersteunend personeel, directie en bestuur hebben een goede invulling gegeven aan 
de missie van school, het bieden van ‘bijzonder goed onderwijs’. We hebben ook in 2018 
de trouwe zegen van God ervaren en dat stemt ons dankbaar. De raad van toezicht heeft 
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken.  
Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt in het Reglement raad van toezicht, dat is 
gebaseerd op de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De raad houdt zich dus 
niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar specifiek met het bestuurlijk handelen. 
Daarnaast houdt de raad toezicht op de wijze waarop de identiteit van de school wordt 
vormgegeven.

Voorzitter: mevrouw G. Van Gemerden
Vice-voorzitter: de heer E.M. Hoekema
Overig: de heer S.A. Mans en mevrouw C. Van Eeken

12

Prins Mauritsschool
Bijzonder goed onderwijs!



Prins Mauritsschool
Bijzonder goed onderwijs!

Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft

Vormgeving Creative Desk 
Peter de Jong 06 8142 7280


