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Bijzonder goed onderwijs!

Leeswijzer
Hartelijk dank dat u interesse toont in ons bestuursverslag over het jaar 2019.
Dit is de publieksvriendelijke versie van het bestuursverslag en een samenvatting
van de jaarrekening 2019. We hebben deze speciaal voor personeel, ouders en
overige betrokkenen opgesteld, en in de opzet/structuur een duidelijke koppeling
geprobeerd te leggen aan ons integraal schoolplan 2019-2024.
Er is nog een versie van ditzelfde bestuursverslag in het format van het
administratiekantoor, gekoppeld aan de volledige jaarrekening. Vanzelfsprekend
zijn er inhoudelijk geen verschillen met de versie die u nu in handen heeft.
De volledige jaarrekening is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V
en gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree. Deze versie is eveneens
te downloaden vanaf de website www.prinsmauritsschool.nl, kopje “bestuur”.
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Voorwoord

Missie, visie, kernwaarden en strategische ambities

In dit jaarverslag blikken we als Stichting Reformatorisch Onderwijs terug op het jaar
2019. We leggen via dit document verantwoording af over de activiteiten die in dit
jaar zijn ondernomen op de Prins Mauritsschool en de kosten die hiermee gemoeid
waren. We lichten daarbij per onderdeel toe wat het doel is wat we voor ogen
hadden in 2019 en in hoeverre dit doel is bereikt.

Missie en visie

Als we naar het totaal kijken blikken we tevreden terug op het afgelopen jaar.
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
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

De Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft (SRO) 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 Stichting heeft een school onder haar hoede; de Prins Mauritsschool te Delft.
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

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.

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/hoogbegaafde 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.
Kernwaarden

Frederik van Winkelen
Voorzitter

Wilko Spaan

Penningmeester

Patrick Vogelaar
Directeur

Liefde 		

liefde van en voor God en elkaar is de kern van onze school

Veiligheid

veiligheid als basis voor persoonlijke groei

Ambitie 		

ambitie als voorwaarde voor vooruitgang

Kindgerichtheid

ieder kind is uniek en waardevol

Verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid nemen
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Identiteit

Strategische ambities
Identiteit		
			

Onze christelijke waarden zijn voor iedereen
helder en geven richting aan ons handelen.

Onderwijskwaliteit		
			

Iedere leerling krijgt passend, goed onderwijs
en ontwikkelt zijn/haar talenten optimaal.

Personeel		
			

Ons personeel is bevoegd, bekwaam en ontwikkelt zich 		
individueel en als team in een positief werkklimaat.

Contacten met		
stakeholders
			

We communiceren helder en gaan proactief
samenwerkingsrelaties aan met andere partijen.

Bedrijfsvoering		
			

We zijn financieel gezond en hebben een gebouw
dat onze activiteiten optimaal faciliteert.

Doelen voor 2019

Realisatie in 2019

Kiezen van een nieuwe methode
Bijbelse geschiedenis.

De school is volledig overgestapt op de digitale versie
van “Hoor het Woord. Er is een nieuw psalmenrooster
vastgesteld.

Hanteren van een bewezen effectieve
anti-pestmethode; Sociale, fysieke en
psychische veiligheid van leerlingen
en personeel.

Keuze/ingebruikname en training in KIVA, een
programma voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Organiseren activiteiten in het
kader van burgerschap en goede
doelen.

Organisatie van een sponsorloop voor Stichting Present
en de actie “geef voor een geit”.

Met andere reformatorische scholen zijn afspraken
gemaakt om AVG functionarissen op te leiden en uit
te wisselen.
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Onderwijskwaliteit
De sociale veiligheid van leerlingen is bevraagd in juni 2019. Hieruit bleek dat de
meeste leerlingen zich veilig voelen op school, in het lokaal, en tijdens het
overblijven. Kinderen houden zich aan de regels, hebben vriendjes/vriendinnetjes
en doen elkaar niet snel expres pijn. Er wordt weinig digitaal gepest (whatsapp,
facebook, twitter), kinderen worden weinig bedreigd, voor gek gezet, er wordt weinig
gestolen of vernield.
Er waren ook verbeterpunten: leerkrachten mogen krachtdadiger optreden als
iemand bang is voor andere kinderen, en kinderen moeten meer gestimuleerd worden
elkaar te helpen als er gepest wordt.
In 2019 kreeg de aandacht voor het geestelijk welzijn van de leerlingen, en vooral
de sociaal emotionele ontwikkeling, een flinke impuls door de invoering van KIVA, waar
we tevreden op terugkijken en de komende jaren op voort kunnen bouwen.

Doelen voor 2019

Realisatie in 2019

De onderwijskundige visie
is bekend bij het team.

Op een studiedag is teambreed nagedacht over de
onderwijskundige visie en toekomstgericht onderwijs.
Het resultaat (een beschrijving van deze visie) wordt
onderdeel van het Integraal schoolplan 2020-2024.

Het curriculum voldoet
aan de kerndoelen.

In 2019 is veel inhoudelijke input verzameld om de
ambities in het Integraal schoolplan 2020-2024 te
kunnen formuleren. Hierbij zijn o.a. de bevindingen van
een visitatiecommissie en een zelfevaluatie verwerkt.

Het curriculum biedt kennis
en vaardigheden die verwacht
worden in de maatschappij.

Er is gestart met de opzet van een klusklas en een
planmtige impuls aan creatieve vakken. Het belang en
rooster van bewegingsonderwijs is herzien i.v.m. het
lopen van en naar de nieuwe sporthal.

De eindtoetsresultaten liggen op
of boven het niveau dat op grond
van de populatie mag worden
verwacht.

Met een gemiddelde eindtoetsscore van 540,2 voldoet de
Prins Mauritsschool ruimschoots aan de kwaliteit die verwacht
mag worden.
Het NRO maakte een rapportage met daarin gegevens hoe
oudleerlingen van de Prins Mauritsschool het doen in het
Voortgezet Onderwijs. De adviezen blijken betrouwbaar.
Analyse van dit rapport leidde niet tot koerswijziging van
het beleid.

De faciliteiten zijn eigentijds:
we hanteren moderne methodes
en ICT.

Er is een nieuwe methode voor aardrijkskunde gekozen en
in gebruik genomen. In de dagelijkse klassenpraktijk is het
gebruik van chromebooks in 2019 volledig verweven met
de lessen in de groepen 5 t/m 8. Vanaf groep 7 is bovendien gericht aandacht besteed aan mediawijsheid.

Leerlingen moeten zoveel
mogelijk eigenaar zijn van het
eigen leerproces.

De leerlingenraad kreeg in 2019 concreter gestalte.
Input vanuit de leerlingenraad is bij de directie gekomen
en op punten omgezet in concrete verbeteringen, met
name op het schoolplein.
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De eindopbrengsten waren hoog en daar zijn we trots op. Naast eindscores en het halen
van minimale referentieniveaus hechten we er vooral aan dat elk kind voldoende leerwinst
boekt binnen zijn/haar eigen niveau. Die resultaten zijn gevolgd en besproken op leerling-,
groeps- en schoolniveau. Ook op deze punten zijn we tevreden over de resultaten van 2019.

De gemiddelde eindscores
(het landelijk gemiddelde ligt rond de 535,5):

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets
in de afgelopen jaren?
545

536,6
535

Het Schoolondersteuningsprofiel van de Prins Mauritsschool kreeg in 2019 een update
conform het nieuwe format vanuit het samenwerkingsverband Berseba. De doelen van
de SRO rondom Passend onderwijs zijn hierin beschreven. Bestuur, toezichthouders,
MR en team hebben dit SOP besproken en er input op kunnen leveren.
Via de managementrapportages is vanuit de directie per kwartaal gerapporteerd welke
ontwikkelingen er waren rondom passend onderwijs. De ontvangen middelen vanuit de
lumpsum en samenwerkingsverband om passend onderwijs te realiseren zijn besteed
aan de aanstelling van 2 intern begeleiders, een specialist hoogbegaafdheid en drie
remedial teachers. Op een studiedag in februari 2019 is in het kader van passend
onderwijs expertise ingekocht m.b.t. NT2 onderwijs en Taal ontwikkelstoornissen,
conform paragraaf 2.2 in het jaarplan 2019 -2020. Daarnaast zijn m.b.t. de orthotheek
materialen en vakliteratuur aangeschaft, en werden onderzoeken voor leerlingen
ingekocht bij een schoolbegeleidingsdienst.

540,2

538,9

540

Inzet middelen Passend onderwijs

536,4

534,6

530

525

520
14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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Personeel
Doelen voor 2019

Realisatie in 2019

Bevoegd en
bekwaam personeel.

Er waren geen onvervulbare vacatures in 2019. De klassengrootte bleef
conform de verwachtingen: gemiddeld 25 leerlingen per fulltime leerkracht. Wel is in 2019 soms gebrek aan invallers geweest.
De adjunct kwam in 2019 in aanmerking voor registratie, de directeur
voor herregistratie in het schoolleidersregister.

Sturen op ontwikkeling.

Conform het professionaliseringsplan is op studiedagen in 2019
nagedacht over de onderwijskundige visie, het implementeren van
KiVA, omgaan met gedragsproblemen, werken met google Cloudwise,
taalontwikkelstoornissen en NT2 onderwijs.
Daarnaast was ruimte voor individuele scholingswensen.

Stimuleren en benutten
elkaars kwaliteiten
in een professionele
leergemeenschap.

Leerkrachten hebben in 2019 lessen bij elkaar bekeken en deze lessen
samen geëvalueerd. Ook is de onderlinge samenwerking geïntensiveerd
door per duogroepen leerlingen in te delen op ni-veaus, in plaats van
per klas.
In de kleutergroepen kreeg de professionele leergemeenschap een
impuls door, samen met een onderwijsbegeleidingsdienst, het spelend
leren in hoeken te door-denken en te versterken.
Ook hier werden o.a. lessen gefilmd en samen geëvalueerd.

Zorgen voor een
positief werkklimaat:
waken voor te hoge
werkdruk.

Aandachtspunten m.b.t. basiskwaliteit:

Op de Prins Mauritsschool is niet gestaakt in 2019. Wel werd de inzet
van de landelijke acties gesteund. De acties leidden tot loonsverhogingen
bij leerkrachten. De SRO heeft, vooruitlopend op CAO afspraken, het
onderwijsondersteunend personeel en directie een incidentele toelage
gegeven.

 De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer
het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep
 De school hanteert gedragsregels voor leraren
 De leraren vertonen voorbeeldgedrag

Met het team is een werkverdelingsplan opgesteld. De neerslag hiervan
is vastgelegd in het personeelshandboek. De teamvergaderingen kregen
meer het karakter van uitwisselen van ervaringen en input leveren aan
beleidsstukken.

Er zijn in 2019 opnieuw goede stappen gezet in de groei naar een professionele
leergemeenschap, maar het einddoel is nog niet bereikt. De komende jaren zal hier
het accent blijven liggen in het personeelsbeleid.

Het plan om werkdruk te verminderen is verder uitgevoerd, geëvalueerd
en bijgesteld. Voornaamste uitkomst was dat de inzet van leerkrachten
om werkdruk te verlagen uitgebreid kon worden, en in schooljaar 20192020 deze middelen niet meer worden ingezet voor ICT.
Naast leerkrachten zijn ook assistenten ingezet, en roostervrije dagen
gepland.

Berseba

Middelen

Bestedingen

Standaard budget

Inzet intern begeleiders

basisondersteuning

Lumpsum
Totaal

64.346,-

Inzet RT OP
OOP

60.000,31.000,71.000,-

Indexeringen 2018

2.466,-

Cluster 3 arrangementen

9.268,-

Inzet HB specialist

HB arrangementen

9.450,-

Expertise TOS en NT2

Overige arrangementen

6.095,-

studiedag		

1.000,-

Onderzoeken Driestar

3.000,-

Ondersteuning

104.876,-

Materialen

196.500,-

30.000,-

500,196.500,-

In maart 2019 is door de groepsleerkrachten een vragenlijst ingevuld m.b.t. basiskwaliteit.
Punten waarop het team de eigen kwaliteit positief beoordeelt:
 Leraren zorgen voor heldere uitleg van de leerstof
 Leraren stemmen de instructie af op de behoeften
van de groep en individuele leerlingen
 De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen
dat leerlingen de leerstof (gaan) begrijpen
 De school beschikt over een plezierig pedagogisch klimaat
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Ziekteverzuimpercentage

Leeftijdsverdeling		

(Peildatum: Van 01-01-2019 t/m 31-12-2019)

We zijn trots op het lage ziekteverzuimpercentage. Waar het landelijk gemiddelde
ziekteverzuim op 4,5% ligt, lag dit gemiddeld in 2019 op de Prins Mauritsschool op 1,65%

Vrouw
Man
10

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Gemiddeld

1,25

2,44

0,59

3,02

0,76

1,5

0,24

0,09

1,19

3,92

1,62

3,19

1,65

8

6

Samenstelling team

4

Schaal

Dienstverbanden

WTF

% WTF

L10

23

15,1475

80,34

L11

5

3,7058

19,66

Totaal

28

18,8533

100

L10

2

L11
0
< 25

25 - 35

35 - 45

45 - 55

55 - 65

Inzet middelen werkdrukverlaging
Bestedingscategorie

Besteed bedrag 2019 (€)

Toelichting

Personeel

61.000,-

7/12 x 51.000,-: 1,1 wtf
leerkrachten en assistenten
= 29.750,5/12 x 75.000,-: 1,3 wtf
leerkrachten en assistenten
= 31.250,-

Materiaal

4.666,-

7/12 x 8.000,- chromebooks

Roostervrije dagen

4.750,-

5/12 x 3.000,- = 1.250,7/12 x 6.000,- = 3.500,-
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Contacten met stakeholders
Doelen voor 2019

Realisatie in 2019

Heldere communicatie:
Ouders worden actief
betrokken bij het leerproces
van hun kind en ontwikkelingen in de school.

Er is een communicatieplan opgesteld met daarin afspraken in het team
over de wijze van communiceren naar ouders. Besloten is in een later
stadium verder te bezinnen over evt. openstelling van het ouderportaal in het administratiesysteem. Veel ouders deden vrijwillig mee aan
allerlei schoolactiviteiten.
Belanghebbenden bij de school zijn ouders, personeel, dienst OCW,
de onderwijsinspectie en de Raad van Toezicht.
Het bestuur verantwoordt haar activiteiten door 2x per jaar met de
Medezeggenschapsraad te spreken, waarbij team en ouders vertegenwoordigd zijn. Daarnaast fungeren schoolplan, jaarplan, schoolgids,
website en maandbrieven naar alle partijen, en wordt het jaarverslag
gepubliceerd. De betreffende documenten worden naar de onderwijsinspectie gestuurd.

Personeel, directie en bestuur
zijn aanspreekbaar.

In 2019 zijn geen klachten gemeld bij de vertrouwenspersonen van
onze school. Ook bij de externe vertrouwenspersonen zijn geen klachten
binnengekomen.

Structureren samenwerkingsrelaties om er richting aan
te geven.

Vanuit het verlangen toe te groeien naar een Integraal Kind Centrum is
de samenwerking met CKO de Ark (die niet naar verwachting verliep)
beëindigd. Een nieuwe partij (Bambino) is sinds juli 2019 gestart met
verzorgen van Buitenschoolse opvang, naast De Kleine Prins.

In maart/april 2019 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders.
118 van de 241 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld, de respons was
daarmee voldoende. Op een schaal van 4 scoorde de school gemiddeld een 3,38.
Sterke punten van de school uit dit onderzoek:










Er wordt aandacht besteed aan normen en waarden
Leerkrachten stellen zich positief op naar de kinderen
De kinderen voelen zich veilig in de klas
De school zorgt ervoor dat kinderen niet gediscrimineerd worden
Leerkrachten leggen goed uit
Er is weinig lesuitval
De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens rapportbesprekingen
Ouders zijn tevreden over de maandbrieven
De school staat goed bekend

Aandachtspunten uit het onderzoek:
 Soms moet meer adequaat opgetreden worden bij problemen tussen kinderen
 De school moet meer aandacht geven aan creatieve vorming
 De school kan duidelijker ouders adviseren hoe kinderen die
extra les nodig hebben thuis geholpen kunnen worden
 De (digitale) communicatielijnen kunnen per leerkracht verschillen;
dit kan eenduidiger

Er zijn goede afspraken gemaakt met administratiekantoor Groenendijk en Dyade, om de overstap per 1-1-2020 zo goed mogelijk te laten
verlopen.
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Bedrijfsvoering

Ontwikkeling leerlingenaantal

Doelen voor 2019

Realisatie in 2019

De SRO is financieel gezond:
we begroten realistisch;
afwijkingen aan de lastenkant
tevoren duiden op financiële
impact.

Door de uitbraak van het coronavirus moet de school vanaf 16
maart 2020 enige tijd gesloten worden. Er moet onderwijs op
afstand en kinderopvang in het schoolgebouw gerealiseerd
worden. Een risico hierbij is dat de leerprestaties (opbrengsten
op de hoofdvakgebieden) onder druk komen te staan.
Doordat enkele toetsen (cito eindtoets) niet afgenomen worden
missen we de gebruikelijke indicatoren om onze kwaliteit te duiden.
De niveauverschillen tussen leerlingen zullen toenemen. Mogelijk
verliest de school enige tijd “grip” op kinderen in problematische
thuissituaties.
En mogelijk worden collega’s ziek waardoor het ziekteverzuimpercentage onder personeel stijgt. Als de school weer geopend
wordt zal extra inspanning geleverd moeten worden de ontstane
hiaten in het onderwijsaanbod op te vullen.
De verwachting is niet dat de coronacrisis tot financiële schade zal
leiden voor de school.

Er wordt optimaal gebruik
gemaakt van het gebouw:
er wordt planmatig gewerkt
aan optimalisatie van
huisvesting.

In 2019 is de laatste fase van het groene schoolplein afgerond en
kregen de speeltoestellen op het voorplein een certificering.
Vanwege het sluiten van de gymzaal op de Cornelis Musiusschool, en
het feit dat de nieuwe gymzaal nog niet beschikbaar was, is in 2019
tijdelijk gegymd op 3 locaties in Delft.
De gemeente Delft verzorgde het busvervoer naar deze locaties.
Halverwege 2019 konden we de nieuwe gymzaal (Sporthal SV Wippolder) in gebruik nemen.

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van het
daaropvolgende schooljaar. De doelstelling was om op 1 oktober 2019 374 te hebben.
Dit doel is met 378 leerlingen ruim behaald.

1-10-2019

1-10-2018

1-10-2017

1-10-2016

1-10-2015

1-10-2014

1-10-2013

378

370

374

356

362

376

372

Staat van baten en lasten over 2019
2019

Een werkgroep heeft een start gemaakt met een plan voor
herinrichting van de zolder.

2018

2019
Baten:
2.071.827

2.004.211

14.898

14.200

13.830

174.379

152.380

181.417

2.261.104

1.932.386

2.153.969

1.760,220

1.709.003

1.717.324

64.494

68.245

58.841

Huisvestingslasten

131.748

144.578

150.180

Overige lasten

289.062

235.290

250.981

2.245.524

2.157.116

2.177.326

15.580

13.675

-23.357

Financiële baten

35.971

2.500

6.600

Financiële lasten

451

600

12.467

35.520

1.900

-5.867

51.000

15.575

-29.224

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.958.722

Lasten:
Personele lasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Er zijn volgens planning, of omdat het nodig bleek, nieuwe investeringen gedaan in het gebouw, o.a. is de volledige groepenkast
elektra vervangen.

Begroting

Financiële baten en lasten

Saldo financiële
baten/lasten
Totaalresultaat
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Analyse resultaat
Personeelslasten uit te splitsen in:





Personele lasten
Sociale lasten
Pensioenpremies
Premies participatiefonds
en vervangingsfonds

€ 1.264.007
€ 177.220
€ 196.537
€
44.870

72%
10%
11%
3%

Afschrijvingen:
 ICT
 Leermiddelen

€ 35.875
€ 16.759

56%
26%

De Stichting Reformatorisch Onderwijs sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van
€ 51.100,- Dit valt daarmee € 35.425 hoger dan de begroting van € 15.575.
Dit komt met name door de koerswinst van de beleggingen die € 33.471 hoger uitvalt.
Het negatief resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 29.224.
De totale baten (incl. financiële baten) bedroegen in 2019 € 2.297.075 (begroot: € 2.173.291)
en de totale lasten bedroegen € 2.245.975 (begroot: € 2.157.716).
De belangrijkste mee- en tegenvallers (> € 10.000) zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Meerjarig zullen de liquide middelen en daarmee de balans en het eigen vermogen toenemen.
Dit ondanks het feit dat er komende jaren per saldo aan de huisvestingsvoorziening
onttrokken door investeringen in het gebouw. De materiële vaste activa zullen per saldo dalen
vanwege het feit dat de komende jaren weinig investeringen nodig zijn in schoolmeubilair, ICT
en leermiddelen. De afgelopen jaren zijn er veel chromebooks aangeschaft voor de leerlingen,
digiborden voor de docenten en zijn diverse lesmethodes aangeschaft. De afschrijvingen zullen
daarom hoger zijn dan de investeringen. Vanaf 2024 zal er weer meer geïnvesteerd worden in
de vervanging van schoolmeubilair.

Belangrijkste mee- en tegenvallers
Huisvestingslasten:
 Groot onderhoud
 Schoonmaakkosten

€ 35.178
€ 38.500

27%
29%

Extra baten dan begroot

Lumpsum

Overige lasten:





Leerlingenvervoer
Administratie
Verbruiksmateriaal
Leermiddelen (licenties)
en ICT

€
€
€
€

55.000
30.000
38.000
37.000

19%
10%
13%
13%

Extra uitgaven dan begroot

€ 7.000

Leerkrachten

€ 11.000

Prestatiebox

€ 39.000

Onderwijs ondersteunend personeel

€ 26.000

Overblijfgelden

€ 12.000

Vervanging personeel
op eigen risico

€ 25.000

Financiële baten

€ 33.000

Leermiddelen

€ 10.000
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Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

Kerngetal

Kerngetal

Minimumnormen

Signaleringswaarde

2019

2018

SRO

onderwijs inspectie

Huisvestingsratio

0,06

0,07

-

0,10

Liquiditeit

2,59

2,05

0,75

0,75

Rentabiliteit

0,02

- 0,01

0

- 0,10

Solvabiliteit

0,81

0,76

0,30

Aantal leerlingen
per 1 oktober

0,30

0,29

0,10

0,43

-

Prognose
2022

370

378

374

374

374

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

19,50

19,00

19,50

20,00

20,00

OOP

3,50

3,50

3,50

3,00

3,00

Activa

Materiële
vaste activa

308.249

265.462

227.855

181.019

201.517

Financiële
vaste activa

221.173

267.687

267.037

284.387

292.737

0,05

Passiva
0,42

Prognose
2021

OP

(incl. materiele vaste

Kapitalisatiefactor

Prognose
2020

Directie

0,30

activa)

Realisatie
2019

Personele
bezittingen
in fte

(incl voorzieningen)
Weerstandsvermogen

Realisatie
2018

0,00

Baten

Vorderingen

165.075

156.612

156.612

156.612

156.612

Liquide middelen

299.981

339.348

341.935

402.999

370.214

Algemene
reserve

62.743

62.743

62.743

62.743

62.743

Bestemmings
reserve

566.878

617.978

633.362

673.440

722.003

Voorzieningen

221.173

267.687

267.037

284.387

292.737

Kortlopende
schulden

226.847

191.334

191.334

191.334

191.334

Rijksbijdrage OCW

1.958.722

2.071.827

2.079.503

2.129.847

2.132.608

overige
overheidsbijdragen

13.830

14.898

14.200

14.200

14.200

Overige baten
Lasten

181.417

174.379

149.160

149.160

149.160

1.717.324

1.762.220

1.770.361

1.798.028

1.798.028

58.841

64.494

69.332

67.315

61.592

Huisvestinslasten

150.180

131.748

161.932

161.932

161.932

Overige lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Financiële
baten en
lasten

250.981

289.082

234.204

234.204

234.204

Financiële baten

6.600

35.971

10.000

10.000

10.000

Financiële lasten

12.467

451

1.650

1.650

1.650
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Verslag toezichthouders
De raad van toezicht volgt als intern toezichtsorgaan de wettelijke voorschriften van de code
Goed bestuur. Hier is ook in 2019 niet van afgeweken. De verantwoordelijkheden van de raad van
toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement raad van toezicht. In het bijzonder is onze verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van het bestuur, meer algemeen houdt de raad
toezicht op de organisatie in het algemeen.
In het bestuur zijn in 2019 geen wisselingen geweest. Om toezicht te houden op het bestuur,
woont de raad van toezicht een aantal bestuursvergaderingen bij, waaronder de vergadering waarin
de begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd en de vergadering waarin de jaarrekening wordt
vastgesteld en goedgekeurd. Ook is er jaarlijks overleg met de medezeggenschapsraad.
Daarnaast ontvangt de raad periodieke rapportages en relevante beleidsstukken.

Gegevens toezichthouders
De raad van toezicht bestaat uit:

Gerlinde van Gemerden
Voorzitter

Erik Hoekema
Vice-voorzitter

Stefphen Mans
Overig

Lineke van Eeken
Overig

De samenstelling van de raad van toezicht is medio 2019 gewijzigd
door het vertrek van Lineke van Eeken.

De raad van toezicht heeft toegezien op de begrote, bestede en verantwoorde middelen in 2019.
De raad is van mening dat het bestuur van de SRO op een zorgvuldige wijze invulling geeft aan
zijn verantwoordelijkheden. Het bestuursverslag en de jaarrekening 2019, waar dit verslag deel
van uitmaakt, is door de raad van toezicht goedgekeurd. Eerder is de begroting goedgekeurd.
Het bestuur voert een verantwoord financieel beleid en faciliteert goede onderwijskwaliteit.
De werkwijze van het bestuur is open en constructief. Dit concludeert de raad naar aanleiding
van bijgewoonde bestuursvergaderingen en andere overleggen.
Voor de directie en het team is 2019 een jaar geweest waarin diverse plannen zijn uitgevoerd,
gecontinueerd en geëvalueerd. Het bestuur, de directie en het team bezint zich regelmatig op
nieuwe externe ontwikkelingen, maar heeft evengoed oog voor specifieke behoeften voor het team
en de leerlingpopulatie van de Prins Mauritsschool.
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 vormgegeven. In 2019 heeft
het bestuur een nieuwe godsdienstmethode gekozen in eerder overleg met de commissie identiteit
waarin een lid van de raad van toezicht deelneemt.
De boodschap van de Bijbel heeft ook in 2019 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 niet alleen onderwijskundig ontwikkelt, maar zich ook bezint op de
christelijke identiteit.
De raad van toezicht is van mening dat het bestuur, de (adjunct-) directie en de medewerkers van
de SRO een goede invulling gegeven heeft aan de missie van school, het bieden van ‘bijzonder
onderwijs’ en dat stemt dankbaar.
De raad van toezicht heeft geen eigen middelen en er is geen vergoedingsregeling. Als extern
accountantskantoor ter controle is Van Ree benoemd.
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