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Voorwoordjaarverslag 2018
Voor u ligt hetjaarverslagvan StichtingGearhingover het boekjaar2018.
Het verslag is geschreven voor de raad van toezicht, de gmr, de ouders, de personeelsleden in dienst
van Gearhing en het Ministerie van Onderwijs en andere belanghebbenden en geeft invulling aan horizontale verantwoording. Deze jaarverantwoording informeert u over het beleid van Stichting Gearhing en welke activiteiten in 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, om
de doelen die zijn gesteld te verwezenlijken en om de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen.
Daarnaast is dit jaarverslag een officieel verantwoordingsdocument van Stichting Gearhing, onder
meer bestemd voor het ministerie van OC&Wconform art. 171 van de Wet op het primair onderwijs
(WPO).
Achtereenvolgens komen aan de orde een kort verslag van de Raad van toezicht (RvT) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR), een bestuursverslag en dejaarrekening.
De jaarrekening dient als basis voor de vaststelling van de rechtmatigheid van de besteding van de
rijksbijdragen. De controleverklaring van een register accountant is daarbij een verplicht onderdeel
van de jaarrekening.
Erwordt niet alleen verslag gedaan van hoe Gearhing begrote middelen inzet om de organisatie draaiende te houden. Maarook hoe (sociale) innovaties het licht zien om een toekomstbestendige onderwijsorganisatietekunnen vormgeven.
Bolsward, mei 2019

Het college van bestuur,

Alex. J. Peltekian, voorzitter
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Verslag Raad van Toezicht
Activiteiten Raad van toezicht in 2018

De Raad van toezicht toetst besluiten, verslagen en ontwikkelingen binnen de kaders van governance
op drie pijlers:
identiteit
.

continuïteit
kwaliteit

Daarnaast weegt de Raad van toezicht regelmatig tegenstrijdige belangen af, waarbij de hoofd- en
nevenfuncties van de leden in de vergadering worden geactualiseerd en worden beoordeeld op de

kansop onverenigbaarheidrespectievelijk potentiëlebelangentegenstellingen.
De Raad van toezicht is in 2018 in de gebruikelijke frequentie bijeen geweest. De agenda's werden
voorbereid door de voorzitter van de Raadvan toezicht, de voorzitter van het College van Bestuur en
het secretariaat.

De Raad heeft in verschillende bijeenkomsten en activiteiten geparticipeerd waaronderde jaarlijkse
bus-tour met de GMRen de bijeenkomst 'Watecht telt' ten behoevevan het nieuwestrategisch beleidsplan. Daarnaast was er het jaarlijkse gesprek met de GMR en met de directeuren van de onderwijsteams.

In de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen éénof meerdere keren aan de
orde:

.

het nieuwestrategisch beleidsplan(inclusiefhet procesvan besluitvorming)

.

het afhechten van het beëindigen van de fusiebesprekingen met De Greiden

.

devoorgenomenfusiemet Odysseeen alleswat daarmeesamenhangt

.
.
.
.

scenario'srond de opheffingsnormen
aandacht voor het gesprek met de GMR en de directeuren van de onderwijsteams
personele ontwikkelingen op hoofdlijnen als ook in enkele concrete gevallen
kwaliteitsrapportages

rapportagesbedrijfsvoering(waaronderziekteverzuimpercentages)
financiële cyclus

benoemingaccountant

huisvestings-en onderwijsaangelegenhedenvan diverseaard
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AV6)
Informatie benodigdvoor goedtoezicht
De Raad van toezicht ervaart de informatieverstrekking door het College van Bestuur als tijdig en vol-

ledig. Tegelijkertijd acht de Raad het van belang zelfstandig informatie te vergaren om haar rol van
toezichthoudendorgaan- maarook dievan klankbord- goedte kunnen uitoefenen. De Raadwil dan
ook zo goed mogelijk op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de onderwijsteams. Om die
reden werden,evenals in voorgaandejaren, voorafgaandaan de reguliere vergaderingen regelmatig
actuele ontwikkelingen van een onderwijsteam op locatie besproken met de betreffende directeur.

Het toezicht omvat o.a. naleving van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot de
bekostiging en de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en
het benoemen van de externe accountant.
ter identificatie
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Ook heeft een gesprek met de GMR plaatsgevonden. Dat gesprek betreft zowel de ontwikkelingen als
desamenwerkingtussen deGMRen het CvBc.q. het bestuurlijk handelen.Bij de besprekingvan laatstgenoemde onderdeel is het CvB niet aanwezig.Geconstateerd is dat er sprake is van een voortgezette
positieve constructieve samenwerkingtussen GMRen bestuurder.
In de loop van het jaar heeft het CvB de Raad en in een aantal gevallen de voorzitter in het bijzonder
benut als klankbord voor bestuurlijke dilemma's.
Werkgever

De renumeratiecommissie uit de Raad had, conform de code Goed Bestuur, een functionerings- c.q.
beoordelingsgesprek met de bestuurder, waarvan de hoofdlijn isteruggekoppeld met de overige leden
van de Raad. De beloning van de bestuurder is belegd bij de renumeratiecommissie.
Financiën

Ook in dit verslagjaar is de behandelingvan de financiëlestukken voorbereid door de daartoe ingestelde auditcommissie uit de Raad. Besluitvorming vond plaats in de voltallige Raad. De Raad voerde
een gesprek met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening 2017. De jaarstukken 2017
werden in mei goedgekeurden de begroting2018 in november. Diverseandere activiteiten zijn voorbereid door delegaties uit de Raad.
Governance

De Raadvan toezichtvolgt de Code Goed Bestuurvan de PO-Raad.Erwordt niet met afwijkingenvan
deze code gewerkt. Een bijeenkomst in het schooljaar 2018 -2019 inzake de diverse elementen en
evaluatie van het eigen functioneren is geagendeerd voor het kalenderjaar 2019. Van de bevindingen
wordt een verslaggemaakt.
Commissies

De raad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid commissies voor bepaalde onderdelen van het
takenpakket in te stellen.
De renumeratie commissie bestaat uit de heer Schram en de heer Werkman.

De auditcommissie bestaatuit de heerVlasmanen de heer Meijlis.
De incidentele begeleidingscommissie onderwijs en kwaliteit (Pingjum) bestond uit mevrouw Van
Deursen en de heer Werkman.
Samenstelling Raad van toezicht

De Raadvan toezichtvan Gearhingkende in 2018de volgende samenstelling:
de heer P. Schram voorzitter
mevrouw M. van Deursen
de heer H. Werkman
deheerJ. VIasman

de heer P. Meijlis
De personele samenstelling van de raad is recentelijk niet gewijzigd. De Raad heeft, zowel in samenstelling als in werkwijze, oog voor continuïteit en blikt vooruit op voortzetting van een degelijke en
voorspelbare wijze van toezicht. De Raad kijkt terug op een plezierig, en naar eigen oordeel, effectief
toezichtsjaar. Voor de bezoldiging wordt verwezen naar de onder de bijlage opgenomen Jaarrekening.
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(Neven)functies van de RvT leden:

Lid

Huidigefunctie

Mevrouw
M. van Deursen

pensioen

Nevenactiviteiten
-Docent NT2

-Secretaris Stichting Dierenopvang De
Wissel (portefeuille Personeelszaken
en promotie en sponsoring)

(lid namens

GMR)
Benoemd

10-12-2012
De heer

Benoemd:

EigenaarInterim en Adviesbureau. Doorlopend diverse interim,
procesbegeleiding, advies en opleidingsfunctiesin SVO,VO, MBO

1-8-2013

en HO/Univ.

De heer
J.J. Vlasman

Concerncontroller en managerBI
bij Certe Medischediagnostieken

H. Werkman

(lid)

(lid)

advies

Benoemd:

-Partner PVSO

-Docent NSO-CNA

-Lid Raadvan Toezicht

SBOAquamarijn, Leeuwarden
-ToezichthoudendbestuurderStichting
Keunstwurk, Leeuwarden

3-2-2014
De heer P.

Schram (voor-

Voorzittercollege van bestuur
OSGSingelland

-LidAlgemeen BestuurVO-raad
-Lid bestuur VOSABB

zitter)
Benoemd:

-Toezichthoudend bestuurder swvZOFriesland

8-6-2015

-VoorzittercoöperatiePompeblêd

De heer P. MeiJ-

InterimDrofessional t. b.v. strate-

lis (lid)

giebepalingin MKB bedrijven

-Lid LedenraadTLN en vice voorzitter

deelmarkt RMOTLN, lid Noordgang

Benoemd:

VNO/NCW Noord

1-10-2015

-LidRvTNoKidding
-Bestuurslidstichting administratiekantoor Combex Bouwlo istiek.

De (neven)functies leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op.

Namens de Raad van toezicht,
P. Schram, voorzitter
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Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)
Ook in 2018 heeft de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zich ingezet om Stichting
Gearhing in de volle breedte te ondersteunen bij het mogelijk maken van kwalitatief uitstekend onderwijs, goed werkgeverschap en een veilige onderwijsomgeving voor leerlingen en hun ouders.
Met de grote mate van medezeggenschap binnen de stichting heeft de GMR het gevoel goed gehoord
te worden en constant goed geïnformeerd te zijn. Er is sprake van wederzijds vertrouwen en een brede
blik op alle belangen. 2018was eenjaarvan ontwikkelingen vooruitkijken.
We hebben het afgelopen jaar heel wat zaken de revue laten passeren, hieronder volgt een bloemlezing.

Rondje langs de onderwijsteams
In 2018 zijn geen vergaderingen op schoollocatiesgeweest. Het is helaas niet gelukt om dit te organiseren, er zal in 2019 verder gezocht worden naar het versterken van de verbinding tussen GMR en
OMR.
Krimpscenario's

Ook in 2018 stond de krimp door dalende leerlingaantallen weer veelvuldig op de agenda. Mede ook
omdat er sprake was van een gemeentelijke herindeling. De herindeling heeft voor onzekerheid gezorgd, aangezien vooral de gemeente Leeuwarden verwarring heeft gecreëerd ten aanzien van de gemeentelijke opheffingsnormen. Het lijkt nu dat deze onzekerheid is weggenomen door het vaststellen
van een stads-en plattelandsnorm.
Staking
Afgelopen jaar zijn erverschillende stakingen georganiseerd voor een lagere werkdruk bij de leerkrachten. Beide acties heeft de GMR ondersteund.
Samenwerking in de regio

De GMR en het bestuur hebben ook in 2018 diverse malen gesproken over samenwerkingin de regio.
In 2017 heeft de GMR unaniem ingestemd met de intentieverklaring voor de samenwerking tussen
Gearhingen Greiden. Gebleken is helaas dat de 2 stichtingen onverenigbare belangen hadden, waardoor de voorgenomen fusie onhaalbaarbleekte zijn.
De lessen die geleerd zijn in het traject dat doorlopen is met de Greiden hebben ertoe geleid dat de
bestuurder op een andere wijze een nieuwe partner heeft gezocht en gevonden voor het bestendigen
van het onderwijs op het platteland. Stichting Odyssee, waarmee al langer gesprekken liepen over
samenwerking en mogelijk ook fusie, heeft zich door het uitblijven van fusie met de Greiden, versneld

aangediendalsfusiepartner. Eind 2018 heeft de GMR op basisvan zeeruitgebreideinformatie, ingestemd met een intentieverklaring omtrent fusie met stichtingOdyssee. Gelet op de lessen uit het traject met de Greiden en de wijze waarop de mogelijk fusie met Odyssee wordt ingericht, is er groot
vertrouwen dat dezefusiewel gaat lukken.

Jaarverslag Gearhing 2018
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Contact met de Raad van Toezicht

Het contact met de Raad van Toezicht is goed. Er zijn het afgelopen jaar 2 vergaderingen met de RvT

geweest,ondermeerover de voorgenomenfusie.
Organisatie-ontwikkeling

DeGMR is doorhet bestuur meegenomen in hettoekomstperspectiefen de toekomstscenario'svoor
stichting Gearhing. De GMR ondersteunt de koers en de toekomstvisie van het bestuur. Ook het opnieuwvormgeven van de OT's is positiefontvangen.
Rutger Boudewijn, voorzitter GMR
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l Inhoud jaarverslag
Dit jaarverslag schetst de belangrijkste ontwikkelingen bij Gearhing in 2018. Het begint met een be-

schrijving van de organisatieen aansluitend wordt ingegaanop de drie speerpunten. Vervolgens behandelen we de kernactiviteit van de organisatie: onderwijs, kwaliteit en zorg. De evaluatie hiervan
vormt de essentievan hetjaarverslag.Aan de orde komen de resultaten die zijn behaaldin het onderwijs, aangevuld met specifieke projecten. Ook de invulling van de leerlingenzorg wordt in dit hoofdstuk
afgezettegen de voornemens.
Vervolgens richten wij de blik op het beleidsterrein Personeel en Organisatie, waarin o. a. wordt ingegaan op het fte-verbruik, personeelsvoorzieningen, personeelsbeleid en het ziekteverzuim. Na dit onderdeel komen de materiële zaken aan de orde. Een belangrijk onderdeel hiervan is de huisvesting.
Daarnaastverantwoorden we de inzetvan leermiddelen en ICTmiddelen voor het onderwijs.
In de hoofdstukken 7 en 8 worden de financiëleeffecten van het gevoerde beleid aan de handvan de
exploitatierekening en de balans uiteengezet en stilgestaan bij de belangrijkste kengetallen.
In hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan de continuïteit van Gearhing, aan de risico's waarmee de

organisatie te maken heeft en hoe de organisatie daar mee omgaat. We sluiten af met een toekomst
bespiegeling over de perspectieven van Gearhing, voortbordurend op het strategisch beleidsplan en
de jaarplannen. De financiële vertaling hiervan is weergegeven in de meerjarenbegroting.
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2 Organisatie
2. 1 Organisatie en koers
Gearhingwil het onderwijssubstantieelverbeteren, lederkind heeftrechtopgoedonderwijs.Wemaken de stap vooruit en investeren in mensen.
Missie

Gearhingbouwt"wegenen bruggen"voor openbare,algemeentoegankelijkeensamenwerkingsscholen. Demedewerkersop de scholenrealiseren hoogwaardigonderwijs.
2.2 Schetsvan Gearhing
StichtingSamenwerkingsbestuurGearhing is het bevoegd gezagvan 25 scholen voor primair onderwijs, zijnde 23 openbarescholen en twee algemeen bijzonderescholen. De scholen bevindenzich in
de gemeenten De Fryske Marren en Südwest-Fryslênen sinds l januari 2018zijn de gemeente Leeu-

wardenendenieuwegemeenteWaadhoekeerbijgekomer^[JWl]'[FA2]. Hetopdelenvandegemeente
Litterenseradiel betekent dat Gearhing met ingang van l januari 2018 met vier gemeenten te maken
heeft in plaats van met drie gemeenten.

Het aantal leerlingen bedroegop01-10-2018:1.838 (01-10-2017:1.897)
Het aantal medewerkers in dienst bij Gearhing bedroeg op 31-12-2018: 191 (31-12-2017:187)

Het aantal medewerkersuitgedruktin fte's bedroegover 2018:135,6 (2017:140,3)
Organogram Gaarhlng
Raad van Toezicht

College van Bestuur
Bestu ursbureau:

Onderwijs. & Zoig
BedrUfsvoering

Inhoudelijke ondenrteunlng:
Onderwijs & Kwaliteit
Inhoudelijk Expertfe: Zora

Flnanclan

Hutevesttng
Secretariaat

n e

steam -7

OT-dlrecteuren

(0)MR

Onderateunlng
Bedrl|tavoanng, ICT,

hcflltalr, IB, RT, adm.
OnderwIJsteams (3 tot 6 scholen)
Ondeiwljiend peraoneel

2.3 Scholen,onderwijsteams, managementbestuurentoezicht
Gearhing heeft 25 relatief autonome scholen die samenwerken in 7 onderwijsteams. Het college van
bestuurendedirectiesvandeonderwijsteamsmakensamenbeleidenleggenditvastinbeleidskaders.
Derelatieve autonomievan descholen heeftvooral betrekkingop detweegebiedendie in samenhang

de kwaliteitvan het onderwijs aan het kind bepalen: onderwijsontwikkelingen -uitvoering en personeelsmanagement. Bestuur, onderwijsteams en scholen werken vooral op deze gebieden samen om
zo optimaal kennis, ervaringen en kwaliteiten te delen en uitte wisselen. Deontwikkeling en uitvoering
van algemeen personeelsmanagement, financieel beleid, kwaliteitsbeleid en huisvestingsbeleid vindt

bij Gearhingop centraal niveauplaat^[JW3][FA4], waarbijdebetrokkenheid van directeuren isgeorganiseerd middels werkgroepen op de beleidsterreinen. De Raad van Toezicht beoordeelt vooraf de
beleids-en planvormingen achterafde resultaten en degeleverde inspanningen.
ter identificatie
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Schole 1[.'W5][FA6]
Bevoegdgezag

Beshiursnummer.

Stichtin Samenwerkin bestuurGearhln

Snekerwe 38701WTBolsward

idioten

Adres

Ondenwljsteam l
DeWynbrekker
Twa yn len

DeReinbö e
Onderwijsteam2
De Pipegaal
De Skulpe
De Meiboom
De Po ulier

OnderwijsteamS
ttleech
De Ütskoat
OnderwijsteamA
De Krunenstrobbe
It Pertoer

DeGielguorde
De Plkeloer
De Fólefinne
Dubels an

aantal Hn. Ol-10-SttS

53 M. Poppiusstraat46, 8536VAOosterzee
37 De Roede 49, 8539SX Echtenerbrug
SSBroekenwe 14 8738 RN Bante a
119 Heareweil, 87UGCWorkum
96 Kreilerstraat20, B713JB Hindeloopen
76 Hlmmelumerdijk2A, 8721GTWams
74 Ueuwkemastraat67 8754BLMakkum
3 ümmert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum

7 OeTasker4 8748 DWWitmarsum

4185
Bnnnr.

12DX
12MZ
08CC
11HJ
05PM
11TD
UBJ
09FM
08FI

36 DeKrunenl, S023AGJorwert
Bumaleanel, 9024ETWeldum
127 Mr. Jansenstlj. 10, 9022AN Mantgum
3 labadistendyk 7, 8637VJWiuwert
2 Rydwei3, 9021CTEasterwierrum
3 DePolleZ 8635MDBoazum

13GV
14BJ
13QP
13YA
13UP
13BD

1-' i Betelgeuze4, 8531MVLemmer
16; Schokker 2, 8531 BWlemmer

1112
111H
10UC

OndenwljsteamS
Tweespan

De Meerpaal
De Dam

13 LennastraatM 8530JZLemmer

Ondenmjsteam 6
De Kogge

De Blinker
'tHazzele er

DeDassenboarch3a,8651CBUlst
87 DeBlink5, 8701LVBolsward
USSiemendeJon st . itte4 Postbus 9 8560AA8alk

D8FX
04GD
04HU

Onderwijsteani?

DeStjelp
De Romte

It Bynt
DeO slach
TOTAAL

3 Oan'e Kamp 6, 8834XM Baard
3 ltingewei2, 8735HTItens
93 Molepaed 21, 8831XJ Winsum

12VD
13LY
14EI

57 Wal erterwei 18 8731CDWammels

MHD

L838

Opmerking: De Populier valt imet ingang van het schooljaar 2018/2019 onder Onderwijsteam 2 (voorheen OT3).

Onderwijsteamsen management
Descholen zijnverdeeldover 7 onderwijsteamsmet een directeuren een managerbedrijfsvoeringper
onderwij'steam. De directeuren van de onderwijsteamsverantwoordenzichvia het principevan resultaatverantwoordelijk managementachterafaan het bestuur op basisvan voorafovereengekomen resulfaten. Gearhing beheert en borgt dit door te werken met een "planning en control cyclus" waarin
concreet en meetbaar gemaakte doelen en resultaten in een adequate rapportagesystematiek worden
beoordeeld.

College van bestuur
Het college van bestuur (eenhoofdig), vormt statutair het bestuurvan de instelling en is daarmee het
bevoegd gezag in de zin der wet. Het college van bestuur ontwikkelt in samenspraak met de diverse
geledingen gezamenlijk beleid over kwaliteit van het onderwijs, leerlingenzorg, personeel en financiën.
We werken aan een verdere professionalisering van de onderwijsorganisatie en versterking van de
samenwerking tussen de scholen in Gearhing. Voor een aantal besluiten van het CvB is statutair goedkeuringvan de Raadvan Toezichtvereist.
Het college van bestuur wordt ondersteund door het servicebureau. Dat bestaat uit een directeur bedrijfsvoering, een manager personeel&organisatie, een beleidsmedewerker personeel&financiën en
onderwijs&kwaliteit,een beleidsmedewerkerfacilitair&huisvestingen een secretariaat.
Het servicebureau wordt op zijn beurt ondersteund door het administratiekantoor Dyade. Het administratiekantoor zorgt voor het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie en bestuur- en managementondersteuning.
ter identificatie
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Nevenfunctiesvoorzitter College van Bestuur:
Jan. 2017

- heden: Adviesraad Down to Earth @school

Sept. 2012

- heden:Adviesraad StichtingleerKRACHT

2000

- heden: Orator: Seminars, Keynotes en Colleges
Topics: Innovatie, Leiderschap, Europa
Goveranceen ontwikkelingen
Governance staat in de belangstelling van externen en belanghebbenden en is volop in ontwikkeling.
Het handelen van schoolbesturen en het toezicht daarop wordt frequent tegen het licht gehouden.
Gearhing volgt de Code Goed Bestuur van de PO-raad en er wordt niet met afwijkingen op deze code
gewerkt.
Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur.
De positie van de raad van toezicht is:
. toezichthouderop het bestuur
.

klankbord van het bestuur

. werkgever van het bestuur
De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur recht doet aan de volgens de statuten verleende

opdracht.HetCvBistegenoverdestichtingentegenoverderdenverantwoordelijkvoorhetbehartigen
van het belangvan de stichting. In ditjaarverslag is voorafgaandaande inhoudsopgaveeen activiteitenverslag opgenomen van de RvT.
Verbindinggeledingen

Deverschillendegeledingenkomen op regelmatigebasissamenvoor overleg.
De raad van toezicht komt minimaal 6 maal perjaar samen met het college van bestuur.

De zeven Onderwijsteamdirecteurenkomen eenmaal per maand een dag bij elkaar om met het CvB
en de beleidsmedewerkers van gedachten te wisselen over onder meer:
. het strategisch beleidsplan met de 3 speerpunten - samenwerking, nieuwe vormen van kennisoverdracht en zelfmanagement van professionals
.

formatiebeleid en -beheer

.

professionalisering

.

kwaliteitsbeleid

.

financiën

Het directeurenoverleg heeft de volgende functies:
. informatie-uitwisseling
. horizontaleverantwoording[FA7]
. peer t-opeer kennisoverdracht
. afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende niveaus
.

beleidsvoorbereiding

.

deskundigheidbevordering

.

jvisieontwikkeling[JW8]

De beleidsadvisering vanuit het directeurenoverleg vindt plaats d. m. v. de 'consentmethode'.
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2.4 Medezeggenschap
Elkeschool heefteen medezeggenschapsraad,dit is eenwettelijkeverplichting. Viade MR hebben
ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. Deze actieve participatie van ouders en leerkrachten in de beleidsvoorbereidinglevert meerdialoogen draagvlaken daarnaastgeeft Gearhinghiermee invulling aan horizontaleverantwoording.

HetCvBstimuleert hetwerken in OnderwijsteamMedezeggenschapsraden(OMR's). Eenaantalonderwijsteams geeft op dit niveau de medezeggenschap effectief en efficiënt vorm. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR)van Gearhingbestaatreglementairuit zevenouder-en zeven
personeelsleden. DeGMRheeft uit haarmiddeneenvoorzitter, vicevoorzitter, secretarisen penningmeestergekozen(dagelijksbestuur). De GMRvergadertmaandelijks.Bij bepalingvan de rol enstatus
van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geldt het principe: medezeggenschapvolgt zeggenschap.
Devoorzitter van het collegevan bestuurheeft periodiekoverleg met de gemeenschappelijke mede-

zeggenschapsraadenmethetdagelijksbestuurvandeGMR.Hetoverlegmetde(0)MRwordtgevoerd
door de directeur van de betreffende onderwijsteams.

Inditverslagisvoorafgaandaanhetjaarverslagop pagina6 eenactiviteitenverslag[RD9][FA10]opgenomen van de GMR.

2.5 Leerlingenaantallen
Verdeling van het aantal leerlingen per onderwijsteam.
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3 Algemeen^ gezamenlijk en bestuurlijk
3. 1 Samenwerking, intern en extern
In 2018 heeft Gearhing nader inhoud gegeven aan het strategisch speerpunt samenwerking. Zowel
intern als extern.

Interne samenwerking heeft net als vorigjaar vorm gekregen door op iedere Gearhingschool weer
meer in te zetten op samenwerking tussen leerkrachten onderling op de scholen. Vooral op inhoud,
door met en van elkaar te leren, zoals gezamenlijke lesvoorbereiding en lesbezoeken bij elkaar. De
uitrol over alle scholen van Gearhing van de methodiek van stichting leerKRACHT speelt hier methodisch op in.

Kennisdeling, van en met elkaar leren, krijgt jaarlijks steeds meer vorm in de bijeenkomsten van de

onderwijsteams,waarde scholenvan iederonderwijsteamperiodiekbij elkaarkomen.
Daarnaast is er verder inhoud gegeven aan de samenwerking door de Interne Begeleiders in een IB

netwerk. Hetzelfde geldt voor de managers bedrijfsvoeringj[JWll][FA12]. De taalcoordinatoren komen ook regelmatig bijeen en er worden regelmatig bijeenkomstem georganiseerd rondom hoogbegaafdheid, (hoogbegaafdheidscoordionator).

Begin2018 is de opleidingICTcoachafgeronden zijn de ICTcoaches(iederonderwijsteaméén)afgestudeerd.

Externe samenwerking is gerealiseerd in LeerMeer, waarin Gearhing met andere besturen uit de regio

eenopleidingsaanbodvoordegezamenlijkeleerkrachtenrealiseert.CursussenenworkshopsvanLeerMeerwordengegevendoormedewerkersvandeaangeslotenstichtingenzelf,diehunexpertisedelen.
Met schoolbestuur Odyssee en de Opbouw vormt Gearhing al een aantal jaren samen het bestuur van

het Expertisecentrum[RD13] in Sneek. Het aanbod betreft ondersteuning en het doen van onderzoeken in het kadervan PassendOnderwijs.

Met bestuurVario(Emmeloord) iseensamenwerkinggestart om in Lemmereen nieuwonderwijsconcept te ontwikkelen dat zich richt op een doorlopende leerlijn van O -18 jaar. Er wordt aangesloten bij
de reeds bestaandelokale samenwerkingtussen Onderwijsteam5 school DeTweespanen hetZuyderzee Lyceumaldaar.
De verkenning naar een mogelijke fusie met christelijk schoolbestuur de Greiden zijn in april afgesloten. De Greidenvond de bestaandesamenwerkingen met Gearhingvoldoende, een fusie achtte men
een stap te ver.

Met openbaarschoolbestuurOdyssee(Harlingen/Sneek)zijn de bestuurlijke contactenvoortgezeten
uitgebreid. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019hebben beide besturen besloten een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren naar de (on)mogelijkheden en kansen van een eventuele fusie tus-

sen Gearhingen Odyssee. Ditrapport, uitgevoerddoorbureau HIER,is eind novembergepresenteerd
aan de gemeenschappelijkemedezeggenschapsradenvan beide besturen, aan de radenvan toezicht
en aan directeuren en medewerkers van de servicebureau's. Op basis hiervan is besloten in 2019 toe

te gaan werken naar een fusie tussen beide stichtingen.

Beide bestuurders hebben nog voor het eind van het jaar de (wethouders) van de 5 betrokken gemeenten hierover persoonlijk geïnformeerd.
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3.2 Nieuwevormen van kennisoverdrachten ICT/PR, communicatie en informatie
Er is pop up beleid ontwikkeld. Hierbij kan iedereen in de Gearhingorganisatie met een initiatiefof
idee komen, dat vervolgens tot beleid leidt dat niet via de klassieke top down route gestalte krijgt.
De komende nieuwe privacy wetgeving is ook opgepakt en een plan van aanpak wordt ontworpen

waarbijgekekenwordt ofdit mogelijk met andereschoolbesturenin de regiovorm kan krijgen (in het
kader van het fusietraject met Odyssee is begin 2019 de AVG functionaris van Odyssee ook voor Gearhingingezet).

Dedigitalecommunity 'GearQuest'is in 2018met opschalingnaaranderescholenbegonnen.
Deopschalingverloopt nog nietzo alsgehoopt. Redenis dat na de zomervakantiebetrokkengroepen
opeenaantalscholennieuwe/andereleerkrachhtenvoorde klashebben,dienognietbekendzijn met
de uitwerking van GearQuest.

Twee leerkrachten die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij GearQuest zijn (in deeltijd) aangesteld
als projectleiders en trekken het project onder supervisie van de innovatiefunctionaris.

3.3 Zelfsturing van professionals, de leraar zijn vak terug
Ook in 2018 is verder ingezet op het van het speerpunt 'de leraar neemt zijn vak terug', oftewel de
betere Dositionering van de professional als spil van het primair proces.
Peer review is hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt.
Er is vooral ingezet op de randvoorwaarden. Het werken met st. LeerKRACHT is hierboven al gememo-

reerd. Heteerdergenoemdepopup beleidgeeft leerkrachten meerdirecte invloedop beleid.
Eind2018zijn pilots beschrevenwaarpeerto peerbeoordelingin het kadervan degesprekkencyclus
voorgesteld worden. De intentie is om deze pilots begin 2019 te starten.
Door deze nieuwe vorm in de gesprekkencyclus krijgen medewerkers meer regie over hun eigen ont-

wikkelingenligteigenaarschap overhetfunctioneren dichterbijdeprofessional[[JW14][FA15].
In 2018zijn twee pilots gestart waarbij bedrijfsvoeringlaag in de organisatie, bij onderwijsteamleerkrachten zelf, belegd wordt. In 2019 wordt een en ander geëvalueerd. Dit alles wederom ter versterking van het eigenaarschap over het primair proces.
In 2018 is wederom aandacht gegeven aan scholing gericht op onderlinge communicatie, in de vorm
van transacionele analyse (TA).
De deelname aan het longitudinaal promotieonderzoek van het Stenden Lectoraat Professionele On-

derwijsorganisaties,blijft gecontinueerd. Het onderzoekmoet validatie opleveren m.b.t. hetstrategische speerpunt 'de leraar neemt zijn vak terug'.

3.4 Toekomstigeontwikkelingen
In 2019zal de transitievan de organistievan een klassiekeinrichting,volgens het 'Hark'-organogram,
naareen organisatiewaareigenaarschapdaadwerkelijklaagin de organisatieis belegd, -de netwerkorganisatie verder ontwikkeld worden.
Eind november 2018 is het nieuwe strategisch beleidsplan voor de jaren tot 2022 gepresenteerd en

door RvTen GMRgeaccordeerd. Met als titel 'WatTelt Écht,onderwijsvanuit de bedoeling'.Vanaf
2019 zal hier, ook in het kader van maatschappelijk 'ondernemen', nader vorm aan worden gegeven.

Hetjaar2019staattevens in hetteken van heteerdergenoemdefusietraject met StichtingOdyssee.
Internationalisering

Gearhingheeftvooralsnog geen beleid op internationalesamenwerkingof anderevormen van internationalisering.
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4 Onderwijs, kwaliteit en zorg
4. 1 Kwaliteitvan hetonderwijs
Individueleopleidingstrajecten

ErzijnmedewerkersvanGearhingdiedoorhetvolgenvaneenopleidinghunberoepskwaliteiten willen
vergroten. De rijkssubsidie Lerarenbeurs is hiertoe een geëigend middel. Een aantal medewerkers
maakt hier gebruik van.

Gearhing heeft een klein aantal individuele verzoeken gekregen om scholing te bekostigen. In de
meeste gevallen is dit gehonoreerd. Het organisatiebelang (wat hebben we nodig aan specialismen en
wat kan Gearhingbreed worden ingezet?) vormt hierbij een belangrijk criterium.
Externebegeleidingvan leerkrachten

Wezieneenverschuivingin debegeleidingvan leerkrachten.Daarwaarexternebegeleidingvan leerkrachten in de meeste gevallen curatief was, zienwe nu dat begeleiding vaker preventief wordt ingezet. De begeleiding kan gericht zijn op het verbeteren van de competenties maar wordt ook steeds
vakergericht op persoonlijk functioneren en balans privé/werk.
Coachingvan (startende) leerkrachten

Gearhing heeft twee gecertificeerde coaches in dienst. Zij begeleiden alle startende leerkrachten en
de medewerkersuit de invalpool. Daarnaastcoachenzij medewerkersmeteencoachvraag.Erwordt
naareen doel toe gewerkt, dat samen met de cliënt isvastgesteld. Coaching isvertrouwelijk.
Gemiddeld20 medewerkersbezochtende drie bijeenkomstenvoorstartende leerkrachten en onder-

wijsassistenten. In de bijeenkomsten staan naast de persoonlijke ontwikkeling, de ontmoeting en intervisie centraal. Mede opverzoek van de deelnemers zijn devolgende thema's behandeld:
.
.
.

'Ongewenstleerlinggedrag',
'In samenwerking oplossen van complexe puzzels'
'Werkenaanwatwerkt' (WAWW- i.s.m. Tineke Leistra)

Coaches zijn naast deze bijeenkomsten uitsluitend actief binnen Gearhing bij individuele leerkrachten.
'Geefde leerkracht zijnvakterug', staatcentraal in de coachaanpak. Vanafditjaar nemen de coaches
ook deel aan de, dit jaar opgerichte 'Professionele Leergemeenschap startende leerkrachten'. Hierin
participerencoachesvananderestichtingenen NHLStenden.
4.2

Zorg voor kwaliteit

HetnieuwestrategischbeleidsplanheefteenaantalelementenspecifiekoverhetonderwijsvanGearhing. Erzijnvier onderdelen, te weten: kind, onderwijs, professional enorganisatie. Bijiederonderdeel
zijn uitgangspunten beschreven. De concretisering van deze uitgangspunten is aan de professionals
zelf. De onderwijsteams gaan dit zelf inrichten in de eigen scholen. Bij het ontwerpen en inrichten
wordt steevast devraag gesteld: wattelt écht?Zodat er een bewustwording plaatsvindt waarbij mo-

gelijkheden overwogen worden en vooral ookzodatdatgedaanwordt wat leidt tot kwalitatiefgoed
onderwijs.

Verder is een ontwikkeling in ganggezet om hierbij een passend stelsel voor kwaliteitszorg te creëren,

dit in samenwerking met leerkrachten, directeuren, intern begeleiders en de medewerkers van het
servicebureau.Hetdoeliseenvrij kaderwaariniedereschoolcyclischwerkt,waarbijhetdenkenvanuit
de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat.

De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en nemen daarbij het unieke van
elkkindalsuitgangspunt. Binnendeonderwijsteams isdedirecteureindverantwoordelijk voordekwaliteit van het onderwijs en derealisering van hoogwaardig onderwijs. Deonderwijsontwikkelingen die
ter identificatie
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gerealiseerd worden binnen een onderwijsteam, zijn beschreven in het ambitieplan. De gewenste
scholingstaatbeschreven inhetscholingsplan. Hetambitieplan enscholingsplan zijnvertaald naaréén
integrale exploitatiebegroting en ééngezamenlijk formatiebudget per onderwijsteam.
Op stichtingsniveau worden de tussen- en eindopbrengsten van de leerlingen twee keer perjaar geevalueerd. Wanneer de tussenopbrengsten onvoldoende zijn of wanneer de eindopbrengsten onder
drukstaan, wordt eengesprekgevoerd met dedirecteur overde maatregelen diegenomen zijn in het
onderwijsteam. Bij grote zorg over de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs wordt een audit
uitgevoerd.

In 2018 is l externe audit uitgevoerd. Het betrofeen 'light' versie, waarbij de nadruk lagop drie stanJaarden, te weten: zichtop ontwikkeling, didactisch handelen en (extra) ondersteuning. De kwaliteit
van het onderwijs op deze school is onderzocht en getoetst aan de normen van de inspectie. Vervolgens zijn de schoolontwikkelpunten in kaart gebracht en zijn aanbevelingen en handvatten gegeven

voorverdere ontwikkeling opschoolniveau![JW16][FA17]. Gearhingheeftdaarbijextramiddelen ingezet om de ontwikkeling van de school te ondersteunen.

De uitkomsten zijn besproken met het team en er zijn verbeteracties uit voortgekomen, welke zijn
beschreven in een verbeterplan.
Evaluatieonderwijskwaliteit

Dedirecteurenverantwoordenzichjaarlijksoverdekwaliteitvan hetonderwijsdoordeevaluatie-en
toekomstgesprekken. Naast informele gesprekken, vindt er twee keer per jaar een formeel gesprek
plaats. Waarbij het tweede gesprek in gezamenlijkheid wordt gedaan, namelijk CvB, directeuren en
beleidsmedewerkers. Eris gesproken over de ontwikkeling van onderwijsteams, personele zaken, de
kwaliteitvan hetonderwijs en definanciële realisering. Ookkwamen de risico's in de kwaliteitvan het
onderwijs aan bod. Uit degesprekken is naarvoren gekomen datvooral de ontwikkeling van een professionele cultuur en de verbetering van de leerkrachtvaardigheden speerpunten zijn binnen teams.

Alle scholen werken ieder aan de eigen onderwijsontwikkeling. Dat is per school verschillend. Denk

bijvoorbeeld aanhetverbeteren vanhetbegrijpend lezen,hetwerkenvanuitkinddoelen, aanschafvan
nieuwe methoden voor verschillende vakken, vereenvoudigen van de zorg.

Deopbrengsten (resultaten, scores, etc. ) vormen éénvan de indicatoren waarmee de kwaliteit van de
scholen wordt bewaakt. In het kadervan onze maatschappelijke opdracht wordt in het openbaar ver-

antwoording over deze opbrengsten afgelegd. Gearhing stelt zich ten doel dat alle scholen minimaal
het basisarrangement van de onderwijsinspectie hebben.
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Wanneer we naar de onderstaande tabel kijken, is zichtbaar dat alle scholen een basisarrangement

hebben. Eris een zevental scholen die met de gemiddeldescore op de eindtoets onder de inspectienorm scoort. Met deze scholen zijn gesprekken gevoerd. De redenen voor de lagere scores zijn herleidbaaren divers. Erzijn,daarwaarnodig,actieplannengeschrevenvoorverbetering.
Toetsscoreseindtoets 2017/2018
Bovengemiddeld: op of boven de bovengrens

Gemiddeld:op of bovende ondergrensen onderde bovengrens
Ondergemiddeld: onder de ondergrens
2018

2017

OT1
Reinboge B
Twa yn ien

2016

Arrangement

G

Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement

o

De Wynbrekker
OT2

o

De Pipegaal

G

De Meiboom
De Skulpe

G

G

De Welle

G

Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement

OT3
It Leech
De Opslach A
De Utskoat

Populier
OT4
DObelspan

G
G
G

6

G

G

G

G

G

De Fólefinne

G

De Gielguorde

G

G

G

De Krunenstrobbe
It Pertoer
De Pikeloer

Geengr 8 lln

G

G

G

Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement

OT5
De Meerpaal

o

De Dam

o

G

G
G
G

Tweespan

Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement

OT6
De Blinker
t Hazzeleger
De Kogge

G
G

G

G

G

OT7
DeStjelp

G

De Romte

o

It Bynt
DeOpslach W

o

G

G

o

G

G

G

Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
Basisarrangement
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Klachten

Afhandelingvan klachtenvindt plaats volgens de vastgestelde klachtenregeling. De klachten worden
op schoolniveau geregistreerd. In het jaar 2018 is één adviesvraag gesteld aan de externe vertrouwenspersoondoor een medewerker. Dit betrofeen vraagaangaandecommunicatieen bejegening. Er
zijn handvatten aangereikten is hiermee afgedaan.

Devertrouwenspersoon voor ouders is ditjaar niet ingeschakeld,er warengeen meldingen of klachten.
Toegankelijkheid
Gearhing heeft de afspraken over toelating van leerlingen vastgelegd in het toelatingsbeleid. Uit-

gangspuntis datwij alle leerlingentoelaten. Erzijnsituatieswaarindedirecteurde beslissingneemt
om een aangemelde leerling niet toe te laten op de school. Wij gaan niet tot toelating over:
Als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeftevan de leerling, in het schoolon-

dersteuningsprofielbeschrijvenscholenwelkezorgzij kunnen biedenaan leerlingen met een
specifiekeonderwijsbehoefte;

Bij ernstigeverstoringvandeopenbarerust en orde, wanneerdeveiligheidin hetgedingis en
wanneer het leerproces te ernstig wordt verstoord. Dit kan zowel komen door gedrag van een
leerling alsvan een ouder;
Wanneerouders/verzorgens het onderling niet eens zijn met de inschrijvingvan het kind.
Het is in 2018 niet voorgekomen dat er leerlingen niet zijn toegelaten. Wel zijn er 8 verwijzingen naar
het speciaal basisonderwijs geweest.

4. 3

Leerlingzorgen passendonderwijs

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland
In Friesland is ééngroot samenwerkingsverband gevormd. Passend Onderwijs PO Friesland 21. 01.
De besturen van Odyssee (openbaar onderwijs Sneek) en Gearhing werken samen op het gebied van

zorgaan kinderenin de StichtingExpertisecentrum PassendOnderwijsZuidwestFriesland(STEC).
Organisatieexpertisecentrum
De Gearhingscholen maken gebruik van het expertisecentrum. Alle experts uit het samenwerkingsverband zijn in kaart gebracht; samen vormen zij het expertisecentrum. Scholen dienen hulpvragen in bij
de zorgcoördinator. Die vervolgens aangeeft welke expert kan worden ingezet.
Het STEC heeft een budget aan trekkingsrechten per schooljaar begroot, waarvan de scholen uit het
STECgebruik maken voor specifieke zorg.
Om de kinderen beter te begeleiden of om de kinderen directe hulp te verlenen is gebruik gemaakt
van:

.

Kindercoach

.
.

Dyslexiespecialist
Creatieve therapie

.

Rots en water training

.
.
.

Ambulante begeleiding
Socialevaardigheidstraining
Plusklasvoor hoogbegaafden

.

Rekenspecialist

.
.

Ambulante begeleidingcluster 3
Motorische RemedialTeaching

ter Identificatie
Jaarverslag Gearhing 2018
19

VAN REE ACCOUNTANTS

Zorg binnen Gearhing

Gearhingheefteen eigenorthopedagoogin dienst.

Zijvoert CLBgesprekken met IB-ersen leerkrachten envoert psychologisch onderzoek uit.
Zij is verder:

zorgcoördinatorvoor de Gearhingscholen
lid van Zorg- en Adviesteam

lid van bezwaarcommissie.Ouderskunnen bezwaarindienenbij de bezwaarcommissie,alsze

hetnieteenszijnmethetadviesvandebasisschoolnaarwelkevormvanvoortgezetonderwijs
hun kind zal gaan
lid van netwerkvan de intern begeleiders

Deorthopedagoog rapporteert regelmatig aandevoorzitter vanhetcollege van bestuurvanGearhing.
Gearhing heeft een gedragsdeskundige in dienst. Zij helpt leerkrachten met begeleiding van kinderen
met gedragsproblemen en effectief omgaan met probleemgroepen. Ook wordt ze ingezet voor "kids
skills",om kinderenmeervaardighedenaante lerenzodatzemeerzelfvertrouwenkrijgen.
lichte ondersteuning:

Alle scholen hebben een schoolondersteuningprofielopgesteld, waarinstaat welke extra zorgzij aan

kinderenkunnengevenenwaardeteamszichdekomendeJarenverderingaanbekwamen.
Bijzorgvragen doen descholen een beroep op de orthopedagoog ofgedragsdeskundige van Gearhing.
EenambulantebegeleidervanhetSpectrumwordttotjanuari2019invoormaligLittenseradielingezet
voor extra begeleiding van leerkrachten bij vragen op leergebied.
Scholen kunnen een beroep doen op het expertisecentrum voor kortdurende extra ondersteuning aan
de leerling of begeleiding van de leerkracht.
Zware ondersteuning:

Als leerlingen meerzorgnodighebbendande leerkrachtkan bieden,kan er zwareondersteuningingezet worden. Hiervoor is een onderzoek van een orthopedagoog nodig. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op (OPP), waarin staat wat de onderwijsbehoefte van deze leerling is, welke extra
hulpnodigisen hoedezewordtingezet.Overeenstemmingmetdeoudersisvereist. In2018zijnvoor
45 leerlingen extra zorgmiddelen ingezet.

Degedragsdeskundige van Gearhing begeleidt deleerkracht bijzorgvragen die met gedragsproblematiek hebben te maken.

Kinderen met een cluster l (slechtziend) of 2 (gehooren taal) indicatieworden extra begeleiddoor
Visioof Kentalis.Tevensbegeleidenzij de leerkrachtenvan dezekinderen.

De extra onderzoeken, leerlingbegeleidingen leerkrachtondersteuning (bijna een verdubbelingvan
hetaantal leerlingen t.o.v. 2017) hebbenertoegeleiddatervroegtijdig extra hulpwordt ingezetende
kinderen passend onderwijs kunnen krijgen op de eigen school, waardoor er minder verwijzingen zijn
naarhetSpeciaal Onderwijs.
Intern zorgoverleg (IZO)

Vooreencombinatievanschoolinterneenschoolnabijehulpvragenkandeleerlingwordeningebracht

in het IZO(Intern Zorgoverleg). Hierin werken deJeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk
werkersamen met de intern begeleidervan de school. Dejeugdverpleegkundigeen de schoolmaatschappelijk werker zorgen voor laagdrempelige en snelle hulp voor het kind (en hetgezin: ouders en
eventuele broertjes enzusjes). Alshetnodigis,leidenzijhendoor naarbeterpassende hulp. Daarnaast
denkenzemeeoverdegevolgenvanafwijkendgedragvoordeanderekinderenindegroep.Ookgeven
zij de leerkracht gerichte handelingsadviezen over hoe hij daar (beter) mee om kan gaan. Zo kunnen
'op het niveau van de school al veel vragen en problemen bij leerlingen/ouders verhelderd en aangepakt worden.
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Zorg en Advies team (ZAT)
Soms ontstaan er vermoedens dat er specialistische hulp, jeugdzorg en/of speciaal onderwijs nodig is.
Bij deze, veelal complexere problemen wordt het Zorg- en Adviesteam ingeschakeld (ZAT). Het ZAT is
een structureel multidisciplinairteam. Er is éénZATvoor alle scholenvan Gearhingen Odyssee. In het
ZAT werken de volgende professionals samen: een jeugdarts van de GGD, een gedragsspecialist, een
orthopedagoog, zorgcoördinator van het expertisecentrum en ambulant begeleider van ZMLK en
SBO. Afhankelijk van de problematiek kan het ZAT specifieke deelnemers uitnodigen: leerplichtamb-

tenaar, politie, MEE,schoolmaatschappelijkwerkof onderwijsbegeleidingsdienst.
De intern begeleider van de aanmeldende school brengt de leerling in, na toestemming van de ouders.
Het ZAT adviseert school en ouders welke passende zorgmogelijkheden er zijn. Dit jaar zijn er acht
bijeenkomsten van het ZATgeweest. Het ZAT heeft ervoor gezorgd dat de aangemelde kinderen passende zorg krijgen.
Netwerkintern begeleiders.
Alle intern begeleiders (ib'er) nemen deel aan de netwerk/scholingsbijeenkomsten van het ib-plusnetwerkvan Gearhing. Er zijn vijf bijeenkomsten geweest.
Devolgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
Referentieniveau's
Kurzweil
Bouw

Intervisie over ad hoc onderwerpen
School ondersteunings profiel
Tevens zijn er 3 scholingsdagen geweest met Arsène Francot van Natuurlijk Leren over de rol van de
Ib-er om boeiend en opbrengstgericht onderwijs in school te stimuleren (van moetisme naar moreel
besef), vanuit de visie van de school als levend systeem.
Politieke/maatschappelijke zaken (overheidsprioriteiten)
Het beleidvan het kabinet richt zichop eerder ingezetbeleidter zakevan passendonderwijs,toezicht
op opbrengsten, versterken van het interne toezicht, meer inbreng van ouders en personeel in beleid
en verbredingvan (horizontale) verantwoording.
De grote veranderingen richten zich vooral op het primair onderwijs waarbij het 'moderniseren' en
'normaliseren' van de rechtspositie van leerkrachten en het verminderen van de werkdruk centraal
komen te staan. De vermindering van de werkdruk richt zich vooral op meer handen in de klas. Het
kabinet heeft gedurende de gehele kabinetsperiode geld beschikbaar gesteld, waarbij het bedrag fasegewijs wordt opgebouwd. In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de extra middelen voor werkdrukverlaging binnen Gearhing.
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5 Personeel
5. 1 Kwantitatieve personeelsgegevens
FTE-verbruik in 2018

De inzet van medewerkers drukken we uit in fte's (fulltime equivalent). Eén fte is éénvolledige baan.

Opwelkewijzevergelijken wede begrote inzetvan medewerkersen dewerkelijkingezettehoeveelheid medewerkers? We nemen naast het fte-verbruik uit het salarissysteem RAET ook de tijdelijke
aanstellingen via payroll en werk door derden mee,

In onderstaandetabel en grafiektotaliseren we het personeel in dienstvan Gearhingen payroll inclusiefrdi. Het blijkt dat over 2018gemiddeld6,90fte meer is ingezetdan begroot.
Begroting 2018
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Payroll

Verschil is begroting - realisatie 2018

De toename in fte's zit voornamelijk in de extra middelen die we bij de start van het schooljaar 18/19
beschikbaarhadden, namelijk:
Verklaring toename FTE
9500 Werkdrukmiddeten

-2, 00

9600 Interne gelden tbv formatie

-1, 22

9699 Frictieformatle
9704 Onbetaald ouderschapsverlof

-0, 64
-0, 77

4049 Vervanging wegens ziekte
360 Vervanging zwangerschapsverlof
4075 Detachering
4013 Zware zorg cluster 3 en 4
4064 Rechtsposiü'oneel verlof
Diversen plus en min

-3, 71
-1, 70
-0, 16
-0, 61
-0,43
0, 06

Stateoisch beleidsplan
Totaal

4, 29
-6, 90

Gemiddeld samengevoegd fte-verbruik van personeel in loondienst bij Gearhing en payroll in 2018
overdeverschillendecategorieën(inclusiefovergangsrechtrdi).
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Totaal Gearhing

136, 21

5, 53
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payroll

Realisatiefteverbruik2018naarfunctiecategoriepersoneelinloondienstvan Gearhingenpayroll.
10, 13

0, 65

1,90

122/47

2,88
1,31

0, 1B

0, 12

2,59
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3,45

0,80

1, 48

ró<

11,65

Leerkracht- leerlingratio
2018

17,90
2. 129
117, 59

'.Ratio -leerkracht - leerling
Aantal leerlingen 7/12 en 5/12
'Aantal fte's inzetbaar

18,20
2. 068

113,90

18,90
1.978
104,66

19,00
1.872
98,55

2, 42

iBudget werkdrukvermindering

100, 97

Tctasi ïts'v . pïetbaar

Inzet lesgevend Onderwijs Personeel
Irrze: OP/OOP (4004, 4020)minus natuurlijk verloop

104, 24

99, 60

96, 17

91,46

Deleerkracht-leerlingratioisgebaseerdop hetgemiddeldelesgevendefte-verbruikover2018en het
gemiddelde aantal leerlingen over datjaar. De conclusies:

.

hetwerkelijk aantal leerlingen daalt per oktober 2018ten opzichtevan oktober 2017met 59 leerlingen, dit is 3%;

.
.
.

hetgemiddeld aantal leerlingen daalt in 2018ten opzichtevan 2017met 106,dit is5%;
hetgemiddeld aantal fte's OPdaalt in 2018ten opzichte van 2017 met 4,7, dit is5%;
hetaantalleerlingenperftestijgtin2018ten opzichtevan2017met0,1 dit is1%;

.

het aantal leerlingen per nettofte is in 2018gemiddeld19.

Kengetallen zoals het ziekteverzuim, gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) en leerlingenaantallen worden nader besproken in paragraaf 5.3 en in het sociaal jaarverslag 2018.
Werkgelegenheidsbeleid

Om gedwongen ontslagen te voorkomen, heeft Gearhing Werkgelegenheidsbeleid geformuleerd.
Gearhing hanteert een vacaturestop. Eris een afnemende behoefte aan personeel vanwege de daling
van het aantalleerlingenenteruglopendeinkomsten.AlleenopdezewijzekanGearhinghetwerkgelegenheidsbeleid voor haareigen personeel opverantwoorde wijze uitvoeren. Devacatures vullen we
in met tijdelijke aangestelde medewerkers via payroll. Jaarlijkswordt bekeken in hoeverre er ruimte is
voor uitbreidingvan benoemingenvoor onbepaaldetijd.
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Flexibele schil
In 2018 omvat de flexibele schil in het personeelsbestand gemiddeld circa 9, 5 fte. Voor payrolt werkt

Gearhing samen met Roler. De dienstverlening richt zich op het invullen van extern juridisch werkgeverschap voor payroll-medewerkers. Gearhing is opdrachtgever en Roler de werkgever. Voor payrolIersgeldt zo veel mogelijk de CAO-PO.Ookde salariëringen pensioenvoorzieningzijn voor hen confarm wat geldt voor medewerkersbij Gearhing.Jaarlijkswordt bekeken in hoeverre er ruimte is voor
uitbreiding van benoemingen voor onbepaalde tijd. Op basisvan vastgestelde criteria stromen payrolIers dan door naareen betrekkingvan onbepaaldetijd.
In mei 2018 is circa 10 Fte aan payrollpersoneel na een beoordelingstraject voorgedragen voor een

benoemingvoor onbepaaldetijd, hetgeenin augustus2018isgeëffectueerd.
Mobiliteit en overplaatsing

Jaarlijks kunnen medewerkers hun schoolloopbaanwensenkenbaarte maken. Bijvoorbeeld de wens
om op een andere school te werken, in een ander onderwij'steam of veranderingen in de werktijdsfactor. Hetvalt op dat veranderenvan school in het eigen onderwijsteamtoeneemt. Een kleineregroep
kiest voor mobiliteit naar een ander onderwijsteam. Van (gedwongen) overplaatsing is slechts incidenteel sprake, bijvoorbeeld na het sluiten of fuseren van een school.

Eris bij Gearhing nauwelijks sprake van het werken bij een andere werkgever. Veelal is de eerste stap
op basisvan een detacheringscontract.Gearhingwerkt daarwaarnodig2 jaaraanmee,daarnazalde
medewerker een definitieve keus moeten maken.

Ontwikkelingen in het management en servicebureau

In hetjaar2018zijner geenontwikkelingengeweestbinnenhet managementen hetservicebureau.
5. 2 Ziekteverzuim, arbobeleid

Als goed werkgever proberen wij uitval te voorkomen en preventief met medewerkers in gesprek te
gaan, ook met zorg voor gezondheiden welzijn. Een hoog ziekteverzuim kan een indicatiezijn voor
verstoringen in de werkomgeving, werkomstandigheden of een disbalans tussen werk en privé.
Belangrijke onderdelen van de aanpak van het ziekteverzuim zijn:
. de-medicalisering van ziekteverzuim;
. arbeidsdeskundige in eerste lijn;
. arbeidsdeskundige als coach en critica! friend, kritisch meekijken en coachen van directeuren
bij het voeren van verzuimgesprekken;

.
.

digitaalvolgsysteem voor P&O,directeurenen deArbo-dienst;
eigen regiemodel (directeurenals casemanager);

.

open spreekuur van de arbeidsdeskundige;

.

aandachtvoorpreventievemaatregelenzoalscoachingofondersteuningvanmedewerkersop
andere terreinen.

Wijwerkensamen metZorgvandeZaak,eenarbodienstdieonsondersteuntom hetziekteverzuimte
verlagen.
Doelstelling

Hetgezamenlijkdoel van Gearhingen Zorgvan de Zaakis om het ziekteverzuimterugte dringen met
1% per jaar, zo lang het verzuimpercentage niet onder de 6% is gedaald. Die doelstelling hebben we
inmiddels gehaald, voor 2018 is het doel om een verzuimpercentage van 5,0 te realiseren.
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ZVPGearhing/ Payrollvoorschrijdendlaatste 12 maand
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Analyse
Het ziekteverzuim over 2018 laat een dalend verloop zien waardoor het ziekteverzuim op 5,31% uit

komt. Wanneerhet ziekteverzuimpercentagewordtgecombineerd met de payrollaanstellingen(ziekteverzuimpercentage3,49%) danis hetsamengesteldegewogenziekteverzuimpercentagevoor Gearhing 5,04%. In 2017 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 5,03%. In 2018 zijn we gestart met

een andere registratie van het ziekteverzuim van onze payrollers. Daarwaarwevoorheen alleen keken
naar de payrollers die vervangen zijn, kijken we nu naar het werkelijk aantal zieken. Daardoor is het
ziekteverzuim voor de payrollers iets hoger dan in 2017. De ziekmeldingsfrequentie is 0,90 wat wil
zeggen dat de gemiddelde medewerkerzich minder dan l keer per jaar ziek meldt. De gemiddelde
ziekteverzuimduur is 20 dagen. Een kleine groep medewerkers veroorzaakt een groot deel van het
ziekteverzuimpercentage.

Circa 51%% van alle Gearhing medewerkers heeft in 2018 niet verzuimd.
Conclusies

Het doel van de 1%verzuimreductieperjaarten opzichtevan het ziekteverzuimpercentagevan 2010
(10,02%)tot eenaanvaardbaarziekteverzuimpercentagevan 6%isgehaald.Wehebbenonsdoelvoor
2018, namelijk een ziekteverzuimpercentagevan 5% net niet gerealiseerd.In 2018is hetverzuim gemiddeld 5, 04%. Het ziekteverzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door factoren als langdurige ziekte
van medewerkers.

Ongeveer 2/3 deel van het ziekteverzuim is lang tot zeer lang. Het kortdurend ziekteverzuim ligt de
laatste jaren stabiel op ongeveer 15%van het totale ziekteverzuim.
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Door het lagere ziekteverzuim zien we de vraag voor coaching/begeleiding bij ziekte iets verlagen.
Echterde aanvraagvoor coachingin de preventievesfeerneemttoe.

Inhetverslagjaar isgestart met herhalingstrainingen voordebhv. ledere leerkracht diemeerdantwee
dagenwerkt volgt bij Gearhingde bhvcursus. Deplanningvoor ri&e is doorgeschoven naar2019.
5.3 Personeelsbeleid

HRM (Human Resource Management)

Bij zowel de politiek als de bonden wordt er steeds meer vanuit gegaan dat de professionals in de
scholen meer regie nemen in het eigen werk. Dit zien weterug in de cao-PO.

Werkgevers verwachten meer betrokkenheid en leggen meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de
medewerker. Voorbeelden zijn:

.
.
.

de verantwoordelijkheid voor professionalisering ligt bij de medewerker
opnemen van peer review in de normjaartaak
meebeslissen door medewerkers over (de verdeling van) hun inzet en taken op schoolniveau etc.

Tochbiedtdehuidigecaonogteweinigruimte. Deuitgebreideregelgevingendewegrichtingbesluitvorming in de nieuwe CAO-PO zijn soms belemmerend.

Gearhing biedt medewerkers de ruimte om meer eigen regiete nemen in het eigen werk, in onsstrategisch beleidsplan spreken we over hetzelfmanagement van professionals. Inaansluiting op hetstrategisch beleidsplan en de cao is ons integraal personeelsbeleid aangepast en isdit verder ontwikkeld.
We hebben in 2018 het volgende gerealiseerd:

.

een nieuwe gesprekkencyclus waarin zelfontwikkeling en maatwerk centraal staan, peer-to-peer

.

gesprekken worden steeds belangrijker;
Evaluatievan het instrument waarmeeleerkrachten en directeuren leerkrachtvaardighedenkunnen observeren, meten en beoordelen:MeesterlijkBekwaam;

.

Pilot a&a door de directeuren.

BijGearhing wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. Eendirecteur kan zich
bij gecompliceerde personeelsdossiers laten bijstaan door P&O. Het aanleggen en bijhouden van een
dossier behoort tot de verantwoordelijkheden van de leidinggevende.

Gearhing heeft de gesprekkencyclus en het functieboek op orde. In het kader van het strategisch beleidsplan is in 2018 een pilot gestart waarbij we meer uitgaan van een peer-to-peer benadering voor
de gesprekkencyclus, namelijk appraisel & assessment, (a&a). De directeuren hebben aan deze pilot
deelgenomen. Dit heeft zijn vervolg in 2019, dan voeren de beleidsmedewerkers en enkele leraren
gesprekkenin het kadervan a&a.

Ookin ditverslagjaarhebbenweenkeleexittrajectendoorlopen,zowelopvrijwilligverzoekalsnaeen
intensieftraject van coachingen begeleiding. Nietin alle gevallen heeft ditgeleidtot betalingvan een
transitievergoeding. In alle gevallen hebben de medewerkers gebruik gemaakt van een scholingstraject of loopbaancoaching.
Vervanging,vervangersbureauen It Ferbiningspunt.
Samenmet het Scholennetwerkde Basisen StichtingPrimusorganiseertGearhingdevervangingvan

afwezig personeel, vanuit een gezamenlijk vervangersbureau. Het streven is elke drie maanden intakegesprekken te voeren met nieuwe invalkrachten. We zien het aantal aanmeldingen voor devervanging afnemen in verband met het lerarentekort. Directeuren monitoren deze aspirant-medewerkers
met een beoordelingssystematiek.
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Wehebbenbinnen hetbasisonderwijste maken met deWetWerkenZekerheid(WWZ).Datbetekent
o.a. dat de ketenbepalingvan kracht is: na 6 maal een kort contract (invalwerk) heeft de invalkracht
rechtop een benoemingvoor onbepaaldetijd. Dit heeftdusgrotegevolgenvoor de kortdurendevervangingen kan leiden tot grote financiëlerisico'svoor Gearhing(teveel personeel). In 2018 is de ketenbepaling voor ziektevervanging versoepeld.

Om de nadelige consequenties van de WWZte tackelen en elkaarte ondersteunen bij de inzet van
vervangers, werkt Gearhingsamen met omringende schoolbesturen en is tot een boven bestuurlijk,
regionaal en denominatie-overstijgend vervangingsbureau gekomen: It Ferbiningspunt. Alle deelnemende schoolbesturen hebben eigen invalkrachten in dienst, (de poolers) en deze kunnen worden
ingezet binnen de andere schoolbesturen, indien nodig.
Er ontstaat een tekort aan invalkrachten. Niet alleen de WWZis hierdebet aan:steeds meer invallers
haken af of moeten een halfjaar 'in de wacht' omdat de schoolbesturen naast het inzetten van eigen

poolers niet nog meer risico's kunnen en willen dragen.Scholen kunnen ook steeds minder invallers
vinden, zowel de invallers die in dienst komen van een stichting, als de invallers die via het Ferbiningspunt beschikbaarzijn.

Naasteen samenwerkingop hetgebiedvan vervangers, is in 2018een samenwerkingvoorgezet om
de instroom van herintreders en zij-instromers te realiseren. Bij deze samenwerkingzijn Gearhing, 4

besturen en de NHL/Stendenbetrokken. Dit project krijgt een vervolg, waarbijwe gaan onderzoeken
of gezamenlijke werving & selectie mogelijk is.

5.4 Vervangingsfonds, Participatiefondsen ERD
Vervangingsfonds

Met ingangvanjanuari2017is GearhingEigenRisicoDrager(ERD)gewordenen is derhalve niet meer
aangesloten bij het Vervangingsfonds voor ziektevervanging. Bij volledige ERD is er nog wel een ver-

plichtingtot het betalenvan premieaan het Vervangingsfondsvoor solidariteitsheffingen BGZ,totaal
0, 22% in 2018.
Eigen Risico Drager

Gearhingberekentvoorde voorzieningEigenRisicoDragereen opslagvan 6%over de loonsom. Hierdoor ontstaat een budget van ca 360. 000 waar ziektevervanging uit bekostigd kan worden. Dit is
voldoende voor de bekostigingvan vervangingen.
Participatiefonds

Gearhingvolgtvigerendewet-en regelgevingten aanzienvan ontslagen eventuele uitkeringen.
Gearhing heeft als doel te voldoen aan de criteria van de Instroomtoets van het Participatiefonds en
draagt zorg voor een correcte afhandeling van de Instroomtoets.

Bij het Participatiefondsstaanover 2018geen nog-af-te-handelenaanvragenvan uitkeringsgenietenden open. We hebbenechtereenaantal oudereverzoeken alsnogmoeten verantwoorden. Ditis niet
in allegevallen gelukt, vooral doordat bij deoverstap naarhetnieuwe administratiekantoor isgebleken
dat oudere archieven niet volledig zijn en gegevens niet meer beschikbaar zijn en oude personeelssystemen zijn afgesloten.
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5 Middelen
6. 1 Huisvesting
Inleiding
De kwaliteitvan de schoolgebouwen is essentieel voorgoed onderwijs. Huisvesting kan bijdragen aan
de kwaliteit van het onderwijs, de verhoging van de productiviteit en het aantrekken van nieuwe
leerlingen. Gearhing streeft voor haar scholen een huisvestingssituatie na die past bij haar visie op
het onderwijs. Daarinwordt voorzien in vergaandeafstemmingen samenwerkingmet partners in
educatie, welzijn en zorg, en een verankering in de sociaal-maatschappelijke omgeving.
Bij het ontwikkelen van bouwplannen voorziet het bestuur daar waar gewenst en mogelijk in multifunctionele gebouwen die een integrale benadering van het opgroeiende kind stimuleren.
Algemeen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van (en aanpassingen aan)het

schoolgebouw.Eengemeenteis conform dewetverantwoordelijkvoor het beschikbaarstellen van
adequate voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bieden van adequaat onderwijs aan de leerlingen. Daarnaast is het schoolbestuurverantwoordelijkvoor de instandhoudingvan het schoolgebouwen de school. Devoorzieningen in de onderwijshuisvesting waarvoor de gemeente volgens de wet verantwoordelijk is, staan genoemd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Vervangende nieuwbouw, uitbreidin-

gen, herstelvan constructiefouten en herstel/vervangingvan schadeaangebouw,eerste inrichting
onderwijsleerpakketten en meubilair blijven een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Ruimtebehoefte en capaciteit
De

capaciteit van

een

schoolgebouw

drukken

we

uit in m2 bruto

vloeroppervlak.

Op basis

van

de

leerlingentellingen wordt de daadwerkelijke ruimtebehoefte van een school berekend. Door het opstellen van leerlingenprognoses schatten we de ruimtebehoefte in van een school op korte, middellange en lange termijn. Op basis van de gemeentelijke prognoses is voor zowel de korte, middellange
als de lange termijn nog steeds een afname in het leerlingenaantal te zien.
Huisvestingslasten in relatie tot het aantal kinderen

DerijksvergoedingdieGearhingontvangt isonvoldoendeom hetgewensteniveauvan duurzaamheid en binnenmilieu te kunnen realiseren. Extra investeren in huisvesting is wettelijk niet toege-

staan. Doorde dalingvan het aantal kinderen is er sprakevan niet bekostigdeovercapaciteit. Denormatieve vierkante meters ruimtebehoefte (het aantalvierkante meters waarvoorGearhingrijksver-

goedingkrijgt) wordtvergeleken met hetwerkelijkeaantalvierkantemeters. Ookwordt eenvergelijkinggemaakt met de normvergoedingaantalgroepen en de huidigegroepslokalen. Doorde daling
van het aantal kinderen is er sprake van leegstand.

Op basisvandetelgegevens per l oktober 2018staan23 lokalen normatiefleeg:
l-okt-18

Werkelijk
Betreft

Aantal leerlingen
Aantal scholen

Aantal groepstokaten
Bruto vloeroppervlak (capaciteit)

Werkelijk

Bekostiging

Verschil

Opmerking

1.838
25
117

94

18. 410

15. 160

23 Normatieve leegstand
3. 250
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In 2022zietditer op basisvan de prognosevan het aantal leerlingen per l oktober2021alsvolgt uit:
l-okt-21

Prognose
Betreft

Prognose

1. 619
24
108

Aantal leerlingen
Aantal scholen
Aantal g roepslokalen
Bruto vloeroppervlak (capaciteit)

17. 158

Bekostiging

Verschil

83
13. 635

3. 523

Opmerking

25 Normatieve leegstand

Beheer en onderhoud

LindHorst huisvestingsadviseurs voert het onderhoudsbeheer en de onderhoudscoördinatie uit, voor
de 20 scholen waarvan Gearhing juridisch eigenaar is/wordt. Het gaat hier concreet om planning, be-

heer, coördinatie,rapportage, onderhoudsbegeleidingen bouwbegeleiding.In hetverslagjaarzijn de
laatste openbarescholen in gemeente DeFryske Marrenjuridischovergedragenaan Gearhing.
Deonderhoudsplannenzijn in 2016geactualiseerdop basisvan een NEN2767 kwaliteitsmetingom
goedte kunnenvoldoen aande situatie per l januari2017. In2019vindteenfysiekeherinspectie
plaats. Descholen regelen het klachten- en calamiteitenonderhoud zelf. Groot onderhoud ofspecifieke werkzaamhedenzoals installatie- en verwarmingstechnieke.d. zijn contractueel uitbesteed.
Voorziening onderhoud schoolgebouwen

Het planmatig onderhoud is bovenschools vastgelegd in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het
onderhoudsbeheeren de onderhoudscoördinatieworden op stichtingsniveau uitgevoerd door Lind-

Horsthuisvestingsadviseurs.lederjaarwordteen programma opgesteldwaarinhet planmatigonderhoud van de scholen is opgenomen. Om een goed beeld te vormen van de kosten die de komende

jaren voor rekening van Gearhing komen, is er een doorrekening gemaakt voor 20jaar (2018 t/m
2037). Opbasisvan de huidigeonderhoudsplannenheeftGearhingovereen periodevan 20jaarhet
volgende budget nodig:
Onderhoud

Planmatigonderhoud
Jaarlijks onderhoud (contracten calamiteiten-onderhoud)

Jaarlijksbudgetgem.

Budgetcyclus 20jaar

321.288

6.425.753

53.322

1.066. 427

Uitvoering Jaarplan 2018

Hetschoolbestuurlijkcyclisch onderhoudis uitgevoerd conform hetvastgestelde programmavoor
2018. Het programma is, na toetsing op noodzakelijkheid, urgentie en prioriteit, in oktober 2017
vastgesteld. Dekosten komenten lastevan de onderhoudsvoorziening.

JBinnenzijde- enbuitenzijde 20scholen ineigen beheerj[3W18]:
Kosten planmatig onderhoud conform vastgesteld jaarplan 2018: 211. 274
Kosten dagelijks- en contractueel onderhoud conform vastgesteld jaarplan 2018: 78. 011

Kostenbegeleidinguitvoeringplanmatigonderhoud2018: 14.790
Kostencontractenbeheer-en uitvoering contracten 2018: 2.057
Kosten Vastgoedservice 2018 gebaseerd op 20 objecten: 13.430

(vorenstaande bedragenzijninclusief21%BTW)
Dooreengezamenlijkeaanbestedingmet meerdereschoolbesturen,zijndiversevoordelen opfinandeel-en uitvoeringsgebiedbehaald.LindHorsthoudtzichhierbijaandegidsproportionaliteit, een
document waarin diverse aanbestedingsrichtlijnen worden beschreven.
De onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door diverse bedrijven. Deze bedrijven zijn geselec-

teerd op basisvan ervaringenen prijs/kwaliteit. Nagenoegalle werkzaamhedenuit dejaarplanning
zijn in het verslagjaaruitgevoerd.
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Dotatieonderhoudsvoorziening
De totale omvang van de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening aan de hand van de meer-

jaarlijkse onderhoudsplannenvan alle scholenwordtop bestuursniveaubepaald.Dedotatieaande
onderhoudsvoorzieningper school wordt naar rato van de rijksbekostiginggroepsafhankelijkekosten
vastgesteld. De onderhoudsvoorziening is over de genoemde 20jaren positief en dekkend.
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2018 bedraagt 279. 040 (2017: 313. 848).
Integraal Huisvestingsplan gemeente De Fryske Marren
In de zomervan 2018heeft het college ingestemd met het geactualiseerdeIHP. In de actualisatievan
het IHP zijn de uitkomsten van de gesprekken met de schoolbesturen (scenario's), de nieuwe opheffingsnorm, de leerlingenaantallen en de geactualiseerde leerlingenprognoses opgenomen. Het beleidskader van het huidige IHP is door de gemeenteraad in 2016 vastgesteld, inclusief de bevoegdheid van de raad om te beslissen over nieuwbouw/renovatie voor basisscholen kleiner dan 80 leer-

lingen. De ontwikkelingenzijn uitgewerkt in scenario's per regio. Om de ontwikkelingen in gemeente
De Fryske Marren goed inzichtelijk te maken, worden de ontwikkelingen in het IHP per regio omschreven. Het IHP is een dynamisch document. Schoolbesturen en gemeente overleggen minimaal

eenmaalperjaaroverde huisvestingsaanvragenin relatietot het IHPen deeventuelegewijzigdeomstandigheden.
Ontwikkelingen (samenwerking, fusie, sluiting)
Regio Oost Lemsterland
In dit gebied is een duurzame oplossing voor het onderwijs nodig, met oog voor goed kwalitatief onderwijs maar waarbij ook bereikbaarheid van het onderwijs, de gebouwensituatie nu en in de toekomst en de betaalbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Het toekomstige scholenlandschap is
voor deze regio nog niet bepaald. De oplossing dient te komen uit samenwerking en door gezamenlijk op te trekken. Gearhing heeft aangegeven dat zij voor haar drie openbare basisscholen opteert
voor vervangende nieuwbouw in Echten. Hiervoor is een huisvestingsaanvraag in voorbereiding.
Regio Balk
OBS 't Hazzelegeren RKBS Sint Ludgerus zijn samen gehuisvest in éénaccommodatie. De samenwer-

kingtussen beidescholen op hetgebiedvangebouwbeheerisgoed. Deoverdrachtvan hetgedeeld
juridischeigendomvan hetgebouwis in hetverslagjaarnaarGearhingen de BMSgeregeld.
Op basis van de staat van het gezamenlijke schoolgebouw van de Sint Ludgerus en 't Hazzeleger, de
renovatie/uitbreiding die nog heeft plaatsgevonden en de boekwaarde is er op korte termijn geen
reden voor renovatie of vervangende bouw. In verband met de kansen die het Centrumplan Balk
biedt, wordt wel verkend welke kansen, mogelijkheden en aandachtspunten er zijn als de St. Ludgerus en It Hazzeleger zouden participeren in het Centrumplan met onder andere de Treemter,
't Haske en de spelotheek (2022). Indien dit niet doorgaat, blijft 2030 als planning staan voor een gesprek over renovatie/nieuwbouw van de huidige schoolaccommodatie. De keuze is afhankelijk van de

visieen planvormingvan dit Centrumplan, of dit aansluitbij devisiesvan detweescholenen of het
Centrumplan meerwaarde biedt voor het onderwijs.
Integraal Huisvestingsplan 2017-2027 gemeente Südwest-Fryslên
Het basis- en speciaal onderwijs is volop in beweging als het gaat om fusies en sluiting van scholen.
Het IHP is geactualiseerd op het gebied van deze fusies en geeft inzicht in de toekomstige opgave als
het gaat om adequate onderwijshuisvesting. Ook in het gebied van Littenseradiel dat op l januari

2018bij SWFisaangesloten. Het IHPis in directesamenwerkingmet deschoolbesturenopgesteld.
Daarnaastis de kennis uit de clusteragenda'sen de doorontwikkelingIKAverweven in dit IMP. Het
karakteren de status van dit plan is beleidsmatig. Het IHPkrijgt in de komendejaren concreet vorm
bij de vaststelling van het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.
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GemeenteSüdwest-Fryslanhoudtvastaanverschillendeopheffingsnormenvoorbasisscholenin
Sneek en Bolsward en de rest van degemeente. Vanaf2019 geldt voor de scholen in deze beide ste-

deneenminimumaantalleerlingenvan 154,in anderestedenendorpenwordt30leerlingendeondergrens.In hetverslagjaaris datnog32.
Ontwikkelingen(samenwerking,fusie,sluiting)
De Pipegaal,Workum

Tervervanging van de huidigeschoolgebouwen van de openbare basisschool De Pipegaalen de chrislelijke basisschool It Finster in Workum heeft hetCollege van B&Wvan degemeente Südwest-Fryslan op 10 november 2015 een positief besluit genomen inzake nieuwbouw. Deschoolbesturen hebbende wens uitgesproken voor eengezamenlijke huisvesting in de kern vanWorkum. Doelvan de
nieuwbouw is het realiseren van een optimale huisvestingssituatie, ruimtewinst door gezamenlijk gebruik van ruimten, samenwerking en kwaliteitsverbetering. Op dit moment is een fusie ofsamenwer-

kingsschool nog niet aan de orde. De kinderopvang is elders gehuisvest en dit blijft zo. Verlangd
wordt een flexibiliteit in het schoolgebouw zodat detwee scholen door middel van panelen desge-

wenst kunnen groeien of krimpen ofsamengevoegd kunnen worden tot éénschool. Gezamenlijk gebruikvan centrale ruimten, zoalsde personeelskamer is gewenst.

Hetschoolgebouwmoetvoldoenaandeonderwijskundigevisievandescholenenaandeminimale
vereisten van Frisse scholen Klasse B. Op het gebied van energieverbruik en materiaalgebruik moeten duurzamemaatregelengenomenworden (BENG-norm).

SchoolbesturenzijntegenoverdegemeenteSüdwest-Fryslanzowelgezamenlijkalsiederafzonderlijk
verantwoordelijkvoorbudgetenplanning.Hetbouwheerschapligtbij deschoolbesturen.Hetvoorbereidingsproces is al enigetijd geleden opgestart. Met behulp van een procesbegeleider zijn beide
scholen afzonderlijk- en gezamenlijk bezig metvisieontwikkeling.

Inseptember 2018isLindHorst, naeen meervoudig onderhandse aanbesteding, geselecteerd voor
hetuitvoerenvanhetprojectmanagementten behoevevandenieuwbouwvandeCombischoolin
Workum, fase l tot en met deaanbesteding d.w.z.begeleiding bij definitiefase, ontwerpproces, de
uitvoeringsfaseen nazorg.Inapril 2020wordtgestartmetde nieuwbouw.Deingebruiknamestaat
gepland voor augustus 2021.
Gemeente Leeuwarden en De Waadhoeke

Het opdelen van de gemeente Litterenseradiel betekent dat Gearhing vanaf l januari 2018 ookvoor
haarschoolgebouwengesprekkenvoert metdegemeenteLeeuwardenen de nieuwegemeenteDe
Waadhoeke. In het verslagjaar is er veel gesproken over de nieuwe opheffingsnorm van de gemeente

Leeuwarden.Vanaf2019geldtvoordescholenin destadLeeuwardeneenminimumaantalleerlingen van 153, in het buitengebied wordt 45 leerlingen de ondergrens. In hetverslagjaar is dat nog
41. Degevolgen hiervan ten aanzien van het voortbestaan van de scholen van Gearhing wordt begin
2019 in kaart gebracht.
Kansen en bedreigingen

Diversescholenhebben,ten opzichtevandegenormeerdevierkantemeters,te kampenmetniet bekostigdelokalen. Hetaantalleerlingendaalt,debekostigingdaalt,degebouwenkrimpenniet.
Veelal gebruiken scholen lokalen die niet meer door het rijk bekostigd worden. Wanneer het niet
mogelijk is om betalende externe medegebruikers c.q. huurders te vinden, dan worden lokalen afgesloten, met navenantlagereenergie-enschoonmaaklasten.Ookwordendekostenvan 'schoolbestuurlijk onderhoud' dan lager. Dezebesparingen compenseren echter onvoldoende de lagere rijksvergoeding. Het blijft dan ook belangrijk om de bestaande huisvesting (scholen) te blijven volgen en
te zorgen voor voldoende bezetting van deze accommodaties en voor kostenverminderingen als lokalen leeg staan.
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6.2 Onderwijsleermiddelen,digitalemediaen meubilair
De onderwijsteamsvan Gearhinghebben hun eigen beleidvoor het moderniseren en inrichten van
hun onderwijsomgeving. Dit beleid geldt in samenhang met de onderwijsvisie van het onderwijsteam.

In 2018 zijn voor het up-to-date houden van de onderwijsleermiddelen, ICT-middelenen meubilair
(naast de reguliere jaarlijkse uitgaven) de volgende bedragen geïnvesteerd:
EnvcniaiCTSApp

Meubilair

Invcnt&ICT&App

Meubilair

Leermiddelen

be root

wcr kei i

Leermiddelen

TOTAAL

TOTAAL

WERXELDK

BEGROOT

TOTAAL
VERSCHIL

BSM r^owtteï

CPB (PetWnsebbeteM)
ABB (B«stuur*burB»u)
BJ8CC
ii2m
112M2

ReffAogc B
D* Wynbmkker
Twa yn ten

rondenrijstaam l
CSPi- De Skutw
tilHI

Oe Pipefieal

illTO

O» Meriroom

hOndorwQsteam 2
IOBFI
Utstal»t
E09FH

lüa^

BLeech

De Popune'*

lX»nderwü»team 3
l3;J
Oubelspan
nWf

n3QP

lüunenstnttïbe

oe aalouonlt

i W?

De Fotefirme

u3Y»
U<BI

De Plktloer
K PBto<r

41.938
1.24S
500
1.74B
23. 964
2?.807
9.710
61.481
3.842
1.761
4. 569
ia. t72
3. 842
3.842
9, 730
4. 341
4.8SO
11.092

S. 800
5.500
6. 300
lO. OU)
5.500
8. 100
u. soa
48.900
S50
11.200

37. 737

N. ITZ De Tweespan
isondcnmüateani s
UWGD De Binker

19. 060
47. 333
15.764
3.519

a>.20o
31.950

13. 553
32.836

7.700
8.900

M4HU
BMFX

HaiMtegfir
DeKIXBt

Wnderwtjsteamtf
;>'v:
0<tSüeï>
li. '

OttRoirtc

..IEL
x'iti',

tt Bynt
Opsiach wommete

599
5. 394

7.122
». tï2

22.000
22.000

3. 233
3.233
17. 789
21.056
2.920
21. CT7
744
64. 206
850
850

1. 200

1. 900
3. 9KI
18.350
10.400

500

i.oro ^

Ï43 '

1,000

18. 100

3. 200
1.600
4.000

1. 491

4.00D

4. 000

OM>ürwytteam4
«'t, '.
De Dam
EllIH
De Mewpaal

28.273

243

13.000 '
21. 600
15. 700
5S.400

41.938

2. SOO

2.800
6.000
3.000

455
22.973
23. 428

1. 600

11.202
3.022
12.958
27. »8Ï
4. 379
2.978
7.35?

18.400
22. 200
4. 000
22.000

6.608
1.237
3. 634

6Ï. 60B
3. 000
3.000
6.000
S.700
5. 200
8. 400
19.31»

lt. 479

2.696
2.S9S
860
2.SU
13.915
17. SSÏ

4. 000
17.850

'

8. 400
6.9110
U.600

4S.SM
3.100
10. 500
17. 500
31. 100
2. 300
6. 300
12.000
20.600
3.200

4. 739

7-e°2.
20,762 '

5. 000
>7.200

31.8151.621
8612.802

13. 887
26.038
9. 268
11.092

' 113.422 '
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,

r

21-756 .

50.879 '
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73.»5t
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5.394

1.750

lt. 009.

127.600
6.SOO
s.eoo

21. 631
31.S06
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7.500
5.000
2.000

4. SOO-

'

7646. 62124.410-

29. 790
95.785
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,
'
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t8.ooa
35. 9SO
37. 150
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30.829

15.850
16.500
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3. 400
4. 000
1.000

t.99» '

3C. B38
4.5097.000-

5.0BO
6.000

'

3.5<ii
9. 169-

31). 81>0
41. 100
20.500
35. 000
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15.500
1S6.000

9. 5946. 613.
8.9623.832-

,

3. 6SO
24.700
40. 7011
6S. OSO
9.200
11. 500
28. 100
<B.80»
5. 100
3.900

4-4I)8-

42.S7S3.6504.423
16.944-

'

18. 17»7. 424
4.6U22.341

2S.1S»
5. 1003. 90017.9015.006-

20. 100
10. 41)0

3~,00

Ondt. -rwj^ttsam /
239. 238

119. 1SO

204. 000

66. 644

158. GOO

406, 321

481. 150

74. 829-

[JW19]
Opmerking:in definanciëleverantwoordingisde Populierovergeheel2018nogmeegenomenbijOndemijsteam3.

In dejaarverslagenvan de onderwijsteamswordende investeringenverantwoordenwordteenvergelijkgemaakttussen de realisatieen de planning.
Zichtbaar is dat er bij verschillende onderwijsteams van de planning wordt afgeweken. Enerzijds bete-

kentdieafwijkingdaterbetergeplandkanwordenmaaranderzijdsbetekenthetookvaakdaterverantwoordwordtgehandelddoor uitte stellen ofafte stellen ente kiezenvooralternatieven.Vooral
aan leermiddelen is minder uitgegeven dan gepland mede door een verschuiving naar de mogelijkheden van aanschaf via licenties. Daar waar onderwijsteams meer uitgaven dan in het investeringspro-

grammawasopgenomenwordtdeafwijkingvanhet programmaafgezettegenderijksbekostigingen
de exploitatievan het onderwijsteam. De investerings-en exploitatiekosten moeten zich binnen de
bandbreedtebevindendie in hetgezamenlijkbeleidisvastgesteld.
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7 Financiën
7. 1 Algemeen
In dit hoofdstuk beschrijven we definanciële effecten van de activiteiten van Gearhing.
De twee belangrijkste bestanddelen van de verslaggeving zijn:
l. de exploitatierekening
2. de balans

Daarnaastis in dejaarrekeninghet kasstroomoverzichtopgenomen.

Deorganisatievan Gearhingkenteenaantalsamenstellendeonderdelenen daaraanzijn exploitaties
en budgettengekoppeld.Omdatdeloonkosten hetgrootsteonderdeelvormenvande kosten isdaar
eenspecifiekeexploitatievan:deexploitatievandeformatie(BSM).
Verder kennen we de exploitatie van het bestuursbureau, de exploitatie van het gezamenlijk personeelsbeleid en de zeven exploitaties van de onderwijsteams. In deze laatste exploitaties overheersen
de materiële kosten.

Vooral dezeexploitatieszijndeelbegrotingengemaaktengebundeldin eenintegraleGearhingbegroting. Hierin is de financiële kwantificering vastgelegd van de plannen en verwachtingen voor 2018 in

resultaatverantwoordelijkeeenheden.Webesprekeneerstde integraleexploitatieenvervolgens komen de afzonderlijke exploitaties aan bod.

In de toelichting bij de balansvergelijken we de vermogensontwikkeling met de streefwaarden die
doorGearhingwordengehanteerd.Verderbestedenweaandachtaanfinancieringsmaatstavenzoals
dieworden gehanteerd doordeInspectievan hetOnderwijs. Uiteraard besteden wijookaandachtaan
de andere kengetallen.

7.2 Exploitatieen resultaat

Deexploitatierekeningis de staatvan baten en lasten; het laatzienwelke inkomstenen uitgaven er
zijn geweest. De analyse is vooral gericht op de verschillen tussen begroting en realisatie. De vierde
cijferkolom met de gegevens van het voorgaande jaar biedt een ontwikkelingsbeeld.

HetexploitatieoverzichtgeeftdebatenenlastenvanGearhingoverhetgehelekalenderjaarweer.De
baten worden gevormd door:
. rijksbijdragenvan OCW
. overige overheidsbijdragen
.

subsidies van gemeenten

.

overige baten

De lasten bestaan uit:

.
.
.

personele lasten
afschrijvingslasten
huisvestingslasten

.

administratie- en beheerlasten

.
.

kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen
overige instellingslasten
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Hieronderstaateen integraaloverzichtvan de baten,de lasten en het exploitatieresultaatover2018.
xploitatierekening 2018
Werkelijk
2018

Baten

ftijKsbijdrage OCW
Dverige subsidies OCW
jGemeenteIijte bijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overga oaten

Verschil
werkelijk/
begroting

Werkelijk
2017

13.250.437
1. 203. 218
47.844
14. 295
222. 365

12. 381. 566
1. 148. 196
42. 737
12. 894
211. 877

868. 871
55. 022
5. 107
1. 401
10. 488

12. 947. 787
1. 183.640
79. 811
13.266
246. 795

9. 364. 042
2. 250. 112
162. 371
107. 822
107. 507
32. 544
121. 112
171. 692
234. 641
18. 097
279. 040
250.002
215.534
628. 132
202. 552

9. 359. 862
2. 018.246
122. 788
78. 322
114. 099
33. 250
105. 200
164. 862
222. 670
32. 725
279. 040
263. 731
227. 950
570. 330
207. 695

4. 180
231. 866
39. 583
29. 500
-6. 592
-706
15. 912
6. 830
11. 971
-14. 628
-13. 729
-12.416
57. 802
-5. 143

9. 138. 589
2. 720. 244
113. 519
79. 001
113. 282
30. 487
159. 834
188. 383
237. 900
33. 313
289. 710
258. 740
206. 748
633. 765
240. 426

886
3. 068

4. 500
1. 000

-3. 614
2. 068

3. 602
919

590. 777

30. 041

inen en salarissen

Overige personele lasten
lAfschrijving inventaris en apparatuur
Afschrijving meubilair en machines
.

afschrijving leermddelen etc. (PO)
iHuur gebouwen
Kleir; onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakwslen

Heffingen
Dotatie ondertioudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
ÏAdrrinIstratie-

Begroting
2018

en beheerslasten

Inv<>pt?ri;. aoparaiudren leermiddelen
Ov°ngï nstclli. igsla-iten

590. 777

o

Resultaat

Voor 2018 is sprake van een fors positiefverschil tussen het begrote resultaat en het werkelijke resultaatvan 590.000. We laten hierondereen samenvattingzien van dezeverschillen.

Rijksbijdrage
Overige subsidies OCW
Svenge baten
iLonen en salarissen

Overige personele lasten
'Afschrijvingen
Inventaris, apparatuuren leermiddelen

868.871
55. 022
10.488
-4. 180

-231.866
-62.491
-57.802

12-735
Totaal verschil
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De totale baten (exclusief de financiële baten) zijn 941. 000 hoger dan begroot, dat is 6, 8%.

Binnen detotale baten zijn de ontvangen rijkssubsidiesdaarbijfors hogerdan begroot. Eindoktober
2018zijnforseverhogingenmetterugwerkendekrachtdoorgevoerddoorhet Rijkin de beschikkingen
voor het schooljaar 2017/2018 en 2018/2019. De extra te ontvangen bate van circa 450. 000 voor

alleen hetschooljaar2017/2018komt daarbijvolledigten gunstevan het boekjaar2018.
Dehogerebatenvoorschooljaar2018/2019liggenenerzijdsindeextrabeschikbaargesteldemiddelen
voor werkdrukverlaging( 123.000) en een verhogingvan de kleinescholentoeslag( 72.000) en anderzijds spelen de indexering en verhoging (cao) van de personele lumpsum, het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid en de prestatiebox een rot (totaal circa 223. 000).

De hogere ontvangen gemeentelijke bijdragen heeft betrekkingop ontvangengeldenvoor ID-banen.
De overige rijksbijdragen (bijdrage Fries) komen per saldo redelijk overeen met de begroting.
Prestatiebox

De ontvangen middelen vanuit de presatieboxzijn onder andere ingezetvoor verschillende vormen
aan (na)scholing, culturele vorming, beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en daarnaast voor de verdere uitrol en ondersteuning van LeerLRACHT.
Lasten

Detotale lasten waren per saldo 344.000 hogerdan begroot, dat is circa 2,5%.
Van de totale lasten heeft meer dan 80% betrekking op de posten "Lonen en salarissen"en "Overige

personele lasten". De meevallendeen hogere (rijks)bijdragen zijn voor een deel weer ingezet in de
saldering van deze beide posten.

De totale "Lonen en Salarissen" zijn na verrekening van de uitkeringsbaten conform de begroting. De
onder "Overige personele lasten" verantwoorde inzet van payrollers is juist 424. 000 hoger dan de
begroting. Ook de inzet van ander extern personeel was bijna 40. 000 hoger dan begroot. De meerinzet van personeel wordt verklaard door de ruimte die is ontstaan door hogere reguliere baten en door
extra baten vanuit werkdrukmiddelen en de verhoogde kleine scholentoeslag. In 2018 is weer een flink

aantalpayrollers ingezet. Hiermeewordtde flexibiliteitgeorganiseerdom de krimp het hoofdte kunnen bieden. De uitgaven aan payrollers verliepen sinds 2010als volgt:

Jaar

2010
2011

325. 000
410.000

2012
2013
2014

1.000. 000

2015
2016
2017
2018

1.975.000

1.400.000

1.600. 000
2. 279. 000
1.677. 180
1.667.946

Hiernavolgentweetabellendieaangevenhoede loonkostenen inleenkostenzichhebbenontwikkeld
binnen Gearhing. Bij het personeel in loondienst was het prijsniveau van de salarissen nagegoeg gelijk

aande begrotingen de inzetvan personeel in loondienstwas hogerdan begroot. Depayrollers die in
2018zijningezethaddendaarbijeenhogergemiddeldloonkostenniveaudandievan de medewerkers
in loondienst, medealsgevolgvan btw-kostenen devergoedingvoorde payroll-organisatie.
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2018

ersoneel in loondienst

Omschrijving
Fte's

GPL
Loonkosten

Verschil

Realisatie

135, 6254
68.660
9. 312.071

133, 1540

-2,4714

69. 511
9. 255.680

-56.391

851

-169. 687

Hoeveelheldsverschfl

113.296

Prijsvefschfl

-56. 391
2018

Personeel via PAYROLL
Omschrijving

Fte's
GPt
Loonkosten

Realisatie

Begroot

Verschil

22,4007
74. 460

70. 300

1. 667.947

1.243. 846

-4. 159
-424. 101

Pri sverschi!

-350.511
-73.590

Totaal

-424. 101

Hoeveeineidsverscnil

Op de overige bestanddelen van de post "Overige personeelskosten", dus naast de kosten van payroll
en ander extern personeel, is per saldo in totaal 180.000 minder uitgegeven dan begroot. Op de
cursussen is daarbij zo'n 85. 000 minder uitgegeven dan begroot (25%), daarnaast vallen de ingecalculeerde outplacementtrajecten, kosten werving personeel en de overige personele lasten flink lager
uit.

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van de begroting per saldo fors hoger ( 62. 000), grotendeels
door inhaalafschrijvingenop ICTen schoolmeubilairover voorgaandejaren. De aanschafvan lesmethoden en meubilair is daarnaast fors achtergebleven bij de aangevraagde investeringsbegroting. De

verklaring ligt voor een deel in uitstel van investeringen naar2019, daarnaast waser in een enkel gevat

sprakevan eenmeevallendeaanschafprijs.Verderisintoenemendemateeenverschuivingzichtbaar
naardigitale lesmethoden op basisvan licenties. Deaanschafaan Inventaris en ICT-apparatuur is in de

loopvan 2018bewusthogeringezetdanbegrootmeteendekkingvanuitdeextrabeschikbaargekomen middelen.

Detotale huisvestingslastenzijn met eenoverschrijdingvan 5.000nagenoeggelijkaande begroting.

Opde posten onderhoudenschoonmaakis meeruitgegevendanbegroot medealsgevolgvan 'achterstallig' onderhoud. De onderschrijding op de heffing wordt verklaard door een vrijval/teruggaaf
overvoorgaandejaren. Ziehoofdstuk6 voor een naderetoelichting op huisvesting.
Deadministratie-en beheerlastenzijn persaldo 12.000lagerdanbegroot,vooral doorminderuitte

geven aan uitbestedingadministratiedan begroot. Detotale adminstratie-en beheerlastenbestaan,
evenalsvorigjaar,voor bijna60%uit de kostenvoor hetadministratiekantooren deaccountant.
De uitgaven voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn 58.000 hoger dan begroot. De over-

schrijdingisvooreenbedragvan 40.000aanhogereICT-lastentoeteschrijvendooreenverschuiving
naar licentiekosten en door een 'investering' om het implementeren van Office365 mogelijk te maken.

Verdervallen de reprokosten 12.000hogeruit dan begroot.
Bij de overige instellingslasten zijn de totale kosten binnen de begroting gebleven. De begroting van
de medezeggenschapsraden is evenals voorgaande jaren te hoog, daarbij is mogelijk dat hun kosten
ookwel eensvermengdwordenmet de kostenvande school.TegenoverdezelagereMR-lastenstaan
onder deze noemer de inzet van de extra bovenschools beschikbaargestelde bedragen, niet zijnde

personeelslasten.Definanciëlebatenen lastenzijnpersaldoin lijn metdebegroting.
ter identificatie
Jaarverslag Gearhing 2018
36

\,

'AN REE ACCOUNTANTS

Deelexploitaties
Van de deelexploitaties in 2018 is het volgende verzameloverzicht gemaakt:
Werkelijke
9. 785. 886
1. 764. 582
860. 376
211. 968
349. 846
240. 350 471. 053
364. 498

:/' (Formatie)
;GPB (Personeelsbeleid)
JABB(Bestuursbureau)
Onderwljsteam l
Onderwijsteam 2

iOnderwijsteam 3
Onderwijsteam 4
Dnderwijsteam 5
'Onderwgsteam 6
Onderwjjsteam 7
.

379.284

jFinanciele baten en lasten
lAfboetang MVA On en OT3

310.316
886

9. 369. 401
1. 324. 863
831. 468
209. 151
346. 306
239. 343
464. 032
350. 442
352. 104
310. 160
4, 500
13. 801. 770

10.079.392

9. 317.700

881. 543
927. 512
190. 029
344. 770
239. 413
470. 716
357. 580
365. 585
288. 661
3, 068

1. 355. 406
847. 322

209. 151
348.031
240. 783

465.307

-293. 506
883. 039
-67. 135
21. 939
5. 076
937
337

349. 479

6. 918

354.931
312.660

13. 700

21. 656

1. 000

-2. 182

51. 701
-30. 543
-15. 854
-1. 725
-1. 440
-1. 275
963
-2. 827
-2. 500
3. 500

-345. 207
913. 582
-51. 281
21. 939
6. 801
2. 377
1. 612
5. 955
16. 527
24. 156
-5. 682
590. 777

14, 148. 268

Inde peronderwijsteamopgesteldejaarverslagenover2018wordtnaderingezoomdop de resultaten perOTin
relatietot de begrotingvoor 2018. Dezejaarverslagenworden besproken met de verschillende MR-en.
Extra middelen voor werkdrukverlaging

In de loopvan 2018zijnvanuit het ministerieextra middelenbeschikbaargesteldvoorwerkdrukverlaging.Voor hetverlagen van de werkdrukis een bedragvan 155,55 per leerling beschikbaargesteld
en voor Gearhing betekent dit in 2018 een bedrag van zo'n 123.000 (en voor het schooljaar
2018/2019 295. 000 in totaal). De onderwijsteams hebben zelf gekeken naar de knelpunten binnen

deteams en in overleg met POen Financiënen instemmingvan de P-MRzijn dezemiddelen ingezet.
Het totaal aan werdrukmiddelen is voor het schooljaar 2018/2019 besteed aan het inzetten van extra

personeel (o.a. leerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsassistenten) en zijn in de financiëlecijfers
ook als zodanigverantwoord.
7.3 Balans

Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan
welke waarden (activa) er aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn en waar deze vandaan komen (passiva). De balans laat de situatie per 31-12-2018 zien met
alsvergelijk de stand per 31-12-2017.
31-12-2017

Inventaris en apparatuur
Leermiddelen (PO)

Tteelnemingen/financiele vaste activa
Ministerie van OCW

Overige vorderingen
iOveriopende activa

iAlgemene reserve Publiek
'Algemene reserve Privaat
Personele voorziening
(Onderftoudsvoorziening

Overige voorzieningen

.

Crediteuren

Belastingen en prem. soc. verzekeringen
Sc"iilaei teiïa

\an

pensioenen

1. 116. 849
425. 581
74. 886
638. 165
88.945

1. 047. 365
466.445
91. 386
622. 625
29.449

83. 280

48. 860

4. 910. 238

4. 319. 461

90. 551
227. 316
1. 015. 692
272. 962
247. 792
389. 173
111.560
2. 044.490

90. 551
191. 023
946.445
276. 292
245. 151
364.468
101. 785
1. 596. 373
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Activa

De materiële vaste activa (inventaris, apparatuur en leermiddelen) zijn in waardetoegenomen. Dat
komt omdat we ons voor 2018 een ambitieus investeringsprogramma hadden voorgenomen, die niet

volledigis uitgevoerd, maarwel nogaltijd hogerligt danhettotaal aanafschrijvingen.
Onderde financiëlevaste activa zijn de waarborgsommendie voor onbeperkte tijd zijn verstrekt om
gebruikte kunnen makenvantabletsen onderwijsspecifiekesoftwareverantwoorden daarnaasteen
bankgarantievoor de huurvan het bestuursbureau.
De grootste debiteur is het ministerie van OCW, die wordt separaat getoond op de balans. De vordering op het ministerie is een vrij stabiele factor op de balans en hangt samen met de subsidiestroom.
De Overigevorderingen is een samenstel van diverse nog uitstaandevorderingen en afrekeningenen
nog te ontvangen rente over 2018. De post Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen
voor beveiligingsabonnementen,verzekeringspremiesen overigevooruitbetalingen.
Deliquidemiddelenzijnten opzichtevan ultimo 2017forsgestegen.Deaanhet eindvan 2018ontvangenforse aanvullende rijkssubsidies liggen hieraanten grondslag. Voordeze bedragen heeft eind2018
noggeen passendbeleidvorm kunnen krijgen. Deinsteekis om eendeelvandezemiddelenin deloop
van 2019 te gaan inzetten.
Passiva

Heteigenvermogen isforsgestegenalsgevolgvan hetpositieveexploitatieresultaatin 2018.Het niet
gemuteerde private deel van de reserves blijft dat private label houden om de mogelijkheid open te
houden dat de middelen kunnen worden ingezet voor zaken waarvoor de publieke middelen niet in-

gezet kunnen/mogen worden. Inde praktijk zijn dathuisvestingszaken, tussenschoolse opvang en leerlingenvervoer. Maar in principe kan het elke besteding binnen de doelstelling van Gearhing zijn.
De personele voorziening betreft de voorziening voorjubileumgratificaties. Het doteren aan dejubileumvoorziening gebeurt op basis van de berekende opbouw van rechten, de onttrekking vindt plaats
door de uitkeringvanjubileumgratificatiesen een eventuele vrijval vindt plaats als medewerkers uit
diensttreden. Destapsgewijzestijgingvandepensioenleeftijdheefteenopwaartseffectopdezevoorziening,doordatde uitstroomvanpersoneelgroteris dande instroom,wordtdit effectsomsookweer
teniet gedaan. In2018 isde personeelsvoorziening gestegen omdat er minder onttrokken en vrijgevallen is dan er is gedoteerd.

Devoorzieningvoor gebouwenonderhoudis gestegen, per saldo lijkt de bestedingaan meerjarig onderhoud in lijn te zijn met dedotatie aandevoorziening. Meerspecifieke informatie wordt in paragraaf
6. 1 gegeven.

De post "Overige voorzieningen" heeft betrekking op de reorganisatievoorziening, die is gevormd in
verband met de kosten van salarisgarantiesdie voortvloeien uit de transitie naar onderwijsteams. In
2017 is een éénmaligeextradotatiegedaanom aandetoekomstigeverplichtingendie hun oorsprong
hebbenin de reorganisatievan 2013te voldoen. Depost crediteurenis in lijn met het saldovan vorig
jaar.

Depremieschulden aan uitkeringsinstellingen zoalsABP,belastingdienst en participatiefonds betreffen
in hoofdzaakde over het salarisvan december afte dragen premies, waarbij de loonheffingen pensi-

oenpremies hoger ligt dan vorigjaar door gestegen loonkosten. De premieschuld aan het vervangingsfonds is ultimo 2018 minimaal.

Deoverlopendepassivawordenvoor een deelgevormd door dereguliergereserveerdevakantiegelduitkeringende helft bestaatuit de ontvangensubsidiesdiedeelsnognietzijn uitgegevenendeelswel
al zijn uitgegeven aan materiële vaste activa en dan via een egalisatiesysteem geleidelijk worden toegevoegd aan de exploitatie. Daarnaast staat ultimo 2018 nogeen schuld open aan het Stichting Expertisecentrum.
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7.4 Treasury
Treasury gaat over wat we doen met het geld dat we niet direct nodig hebben voor onze onderwijsactiviteiten. In de regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 heeft het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen.

In het verplichte treasurystatuut van Gearhingwordt het treasurybeleid uiteengezet;ook wordt een
beschrijvinggegevenvan de bevoegdhedenen verantwoordelijkhedendie horen bij de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico's te beperken.
Het herziene treasurystatuut van Gearhing is in 2017 vastgesteld door het college van bestuur.

Dewerkwijzeop basisvan hettreasurystatuut isdaterjaarlijks in de begrotingeentreasuryparagraaf
wordt opgenomen. Daarinworden de plannen voor het komendjaar aangegeven;ookwordt erjaarlijks in een paragraaf in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de treasury-activiteiten. In tussentijdse rapportages wordt de post financiële baten en lasten weergegeven en bij afwijking van de
begroting wordt deze afwijking toegelicht.
saldo

-1-2018
Rabo betaalrek. 0139990194
Rabo spaarvrij rek. 3660510343
BNG 285140922
ING zakel. rek 0006083556a
ING spaarrek. ü006083556b

saldo
31-12-2018

324
1. 909. 675
1. 768. 883
2. 146. 523
14

953
1. 902.873
2. 828. 263
2. 149.928
51

5.825.419

6.882.068

rendement

in % per jaar

rente

10
875

885

0, 00%
0, 00%
0, 00%
0, 04%
0,00%
O 01°/o

Het betalingsverkeer van Gearhing verloopt via de betaalrekening bij de BN6. Het niet geïnvesteerde

vermogen is weggezetbij de Rabobanken de ING.Bij de Rabobankwordt een spaarrekeningaangehouden genaamd "Bedrijfsspaarrekening",de actuele spaarrente voor deze rekening bedraagt0,0%.
Ookhoudt Gearhingnogeen Rabobetaalrekeningaan met een geringsaldovoor praktischedoeleinden. Bij de ING heeft Gearhing een Private Banking Spaarrekening waarop een rente wordt vergoed
van 0,04% op 31-12. De rendementen zijn extreem laag maar dat is een algemeen verschijnsel. De
huidigerentetarieven zijn laagen vertonen ook noggeen neigingom te stijgen.
Op de betaalrekeningen wordt (vrijwel) geen rente vergoed over het saldo. Het reguliere beleid van

Gearhingisindienvantoepassingdebetaalrekeningafte romen; hetoverschotwordtnormaliterovergeboekt naar de spaarrekening. Als het saldo onvoldoende is voor de verwachte uitgaven, dan wordt
het opgehoogd vanaf de spaarrekening. Zo streeft Gearhing, ondanks de geringe rentevergoedingen,
een maximaal rendement na. Naast bovenvermelde betaal- en spaarrekeningen zijn door Gearhing,
evenals in het voorgaande jaar, geen financiële instrumenten (zoals bijvoorbeeld rente
swaps) ingezet en zijn er geen andere beleggingen dan wel aangetrokken leningen.
Financiële instellingen moeten minimaal een A-rating hebben. De instellingen waar door Gearhing gelden worden aangehouden hebben op basis van Fitch de volgende Long-term ratingscores:
l. Rabobank AA(outlook: stable)
2. BNG
AAA (outlook: stable)
3. ING
A+
(outlook: stable)
De middelen worden dus verantwoord en in lijn met ons treasurystatuut en de "Regeling Beleggen,
Lenen en Derivaten OCW2016" weggezet. Detegoeden op alle rekeningen zijn direct opeisbaar zonder
kosten.

De verwachting is dat de rentetarieven op korte termijn niet veel zullen wijzigen. Op langere termijn

zullenzeeerderstijgendandalen.Om dieredenwordenergeengeldenvoor langeretijd vastgezet. In
2019zal wel kritischwordengekekennaarde samenstellingvan deverschillendebanksaldi.
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8 Kengetallen
Dekengetallenzijnvoordeduidingvandevele cijfersvandejaarrekening.Zevatten decijferssamen
en geven betekenisaan degrote opsommingvan cijfers.
Erzijn kengetallen voor de exploitatierekening, voor de balans en voor de combinatie van die twee.
in procenten van de totale baten

xploitatiekengetallen

Rijksbijdragen
Overige overhe'asbijdragan
Overige baren

Werkelijk

Begroting

2018

2018

Werkelijk
2017

98, 07%

98,06%

97, 65%

0, 42%

0, 40%

0, 64%

1, 51%

1, 54%

1, 71%

in procenten van de totale baten
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2018
2018
2017
82, 11%
2, 67%
6, 06%

Personele lasten

Afschrijvingen
husvesti-. gs. as'-er

7, 40%

0</yriop i'Lctellir'cslasten

82,45%
2, 28%
6, 07%
7, 29%

82, 10%

2, 12%
6, 51%
7,48%

in procenten van de totale baten
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2018
2018
2017

4, 01%

Resuitaat (= Mai-ge eg Rentabiliteft)

0, 00%

0, 21%

Dezemeeste cijfers wijken niet beduidend afvan landelijke cijfers en zijn kenmerkend voor een primair
onderwijs organisatie.

In 2018 is uiteindelijk een resultaat behaald van +4,01 % tegenover een begroot resultaat van 0,0%.
Gearhing streeft uiteraard naar een verantwoord niveau van het eigen vermogen en het weerstandsvermogen waarbij een bewust negatief resultaat de uitkomst kan zijn. Demiddelen dievoor onderwijs

zijn bedoeld, moeten daarook aanworden besteed.Als Gearhingkrimpt en als Gearhingmeervermogen heeft dan benodigd voor financiering en risicodekking, zullen bewust en planmatig negatieve
resultaten begroot worden om de kwaliteit van onderwijs vast te houden of te verbeteren.
31-12-2018
LiüUl-i'ttit ("-qL itk'. 3'. 'C

-

CU'li'lt

2, 75;
53, 7%
1, 16;
70,0%

rdtio)

SoivaoiKfr (^V/TV)
Sfli. riblllCii I^V.'V>')

Scl>'-'3i;ii"li 'trwTit. s^ Cü < :E'v--'/. ii:rz / TV)

2, 83
54, 2%
1, 18;
71,6%

5. 000. 789

Wee-st<=r. £SCflFdclt<;i:
AiiC'-stcrtd!it. dp3 Cile:' i'it

31-12-2017

L. sit1

''

uoo'zteninge-'

"

ïWeerstandscapacjteit }nc^ yoojT. 'gn_excljnva

4. 410. 012

6. 516. 759

5. 823. 772

4. 974. 329

4. 309. 962

Het begrip "li uiditeit" duidt de mate aan waarin een organisatie in staat is om op korte termijn aan

de betalingsverplichtingente kunnenvoldoen. Eenwaardevan l geeftaandatdeorganisatiehiertoe
in staat is. Dewaardevan 2,75 ultimo 2018geeft aan dat de organisatie Gearhinghiertoe nog altijd

zeergoedinstaatis. Deinspectievan hetonderwijs(IvhO)hanteerteenwaardevanongeveer1,5 als
indicatievan wat nastrevenswaardigis.

De "solvabiliteit" geeft aan in welke mate de organisatie op lange termijn in staat is om aan de ver-

plichtingente kunnenvoldoen. In de praktijkworden meerderedefinitiesgehanteerden dezezijn in
het bovenstaand overzicht aangegeven. De afkorting EVstaat voor eigen vermogen, W voor vreemd

vermogenenTVvoortotaalvermogen.DeIvhOhanteerteenminimumvan30,0%enmeteenuitkomst
van53,7%voldoet Gearhingdaarmeerdangoedaan.
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Weerstandsver^iogen {EV/Batenl

33,93%

30,47%

WeerEtsndsvtiTnogtii iitdusief vcofz'enjnsen

44, 22%

40, 24%

Weerstandsva.-'ioge^ inci. voor; en excl. mva

33, 75%

29, 78%

K3p<talisatlefa{:tor;batön5tciaal/exploitatiebater')

63, 16%

56, 18%

4, 01%

0, 21%

11, 81%

0, 68%

Rentabiiiteit (resu-taat / tc'.a:e baten)
Riendement/rentabislteit

(resultaat. / EV)

Hetweerstandsvermogen(EV/Baten)ligt met33,9%primaop hetgewensteniveauvantussende 10%
en 40%. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie en over de mogelijkheden om financiëletegenvallers te kunnen opvangen.

De kapitalisatiefactoris eengraadmetervoor de matewaarineen organisatieefficiëntwordtgefinancierd. De neergelegde norm (bovengrens) van de commissie Don ligt, afhankelijk van de grootte van

de organisatie, tussen 35% en 60%. Hoewel de omvang van Gearhing geen reden is voor een veel hogere risicobufferdan 5% en dus geen reden voor een hogere kapitalisatiefactordan 30 a 40%, is het
grote aantal hele kleine scholen wel reden waardoor de organisatie minder efficiënt om kan gaan met
de investeringen in materiëlevaste activa. Gearhinghanteertzelfeen margewaarbinnende kapitalisatiefactor zich moet bevinden en dat is tussen de 35% en 60%. De actuele score ultimo 2018 valt niet

meerbinnendezemargeenvoor2019geldtom dezeweerin lijn te brengen met dezebandbreedte.
Het rendement is een kengetal dat in op winst gerichte organisaties wordt gebruikt om te kijken hoe-

veel rendementdeinleggersvanheteigenvermogen(aandeelhouders)hebbenophun ingelegdegeld.
Ineen niet op winstgerichteorganisatiealsGearhingis het eenvrijwel betekenislooskengetal.
Dekengetallenvoorzowelde balansen hetvermogenalsvoor de exploitatielaten overall eenpositief
beeld zien en passen voor de meeste kengetallen in de financiëletoekomstvisie die Gearhing heeft
geformuleerd. Voor een aantal onderdelen zullen we wel proberen om binnen het bestaandebeleid
maatregelente formuleren om degewenstetendensen daarmeedegewenstekengetallente realiseren. De insteek is en blijft dat het beschikbaregeld, rekening houdend met de 'spelregels', dient te
worden ingezet in het onderwijsbinnen Gearhing.
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9 Continuïteit en toekomst
Indit hoofdstukwordtinzichtgegevenindeverwachteontwikkelingenindebatenen lastenvoor2019
tot en met 2022 alsmede de ontwikkelingen in de vermogenspositie. De continuïteitsparagraaf biedt

daarbij zicht op de ontwikkelingen in de nabije toekomst en beschrijft wat de gevolgen zijn voor het
resultaatendevermogenspositie.Metdezeparagraafwordtmedeinhoudgegevenaandewijzigingen
die de ministervan OCWheeftgegevenalsmedede CodeGoed Bestuurprimair onderwijs.
Samenvattend kan wordengeconcludeerd dat we het over 2018behaaldepositieve resultaat de komendejaren extrawillengaaninzetten. Wezorgener daarbijvoor dat over deze periodevanvierjaar
de lasten de lijn blijven volgen van de verwachte baten. Dit realiseren we door een strakke planning &
control, dieervoor zorgtdatde lasten de baten blijven volgen, het onderhoudvanschoolgebouwenis
gedifferentieerd, er taakstellende budgetten zijn, het personeelsbestand de daling van het leerlingenaantaldoornatuurlijkverloop volgt en er eenflexibeleschil isvan payroll leerkrachten.
We ontwikkelen plannen om de toegezegde extra middelen voor de komendejaren op een verantwoorde wijze te blijven zetten. Bij het inzetten van deze middelen blijven we rekening houden met de
krimp en de verdeling binnen ons huidig personeelsbestand tussen onzevaste krachten en deflexibele
schil.
9. 1 Leerlingen en Bestuursformatieplan
Het aantal leerlingen in onze regio is de afgelopen jaren gekrompen en daarmee is ook het aantal

leerlingen dat een Gearhingschool bezoektgedaald. De prognoses laten eveneenseen dalende lijn
zien qua leerlingen.

Verloop leerlingenaantallen Gearhing
2500
2036
2000

1897

1838

1793

1745

1708

2020 P

2021 P

1620

1500

1000
500

2016

2017

2018

2019 P

2022 P

In onderstaand overzicht wordt het aantal inzetbare fte's, evenals in voorgaande jaren, berekend op

basis van het aantal leerlingen in combinatie met de leerkracht-leerlingratio. Bij het bepalen van het
totaal aantal inzetbare fte's worden daarnaast de extra vanuit het ministerie toegezegde middelen
voor het verminderen van de werkdruk omgezet naar (nog) te bepalen en in te zetten formatie.
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Raöo -leerkracht - leerling
Aantal leerlingen 7/12 en 5/12
Aantal fte's inzetbaar
iBudget werkdrukvermlndering
Totaal fte-s mzetcaar

Ir-zet P/OOP (4004, 4020)minus naCuu'-l'jr

Realisatie

Prognose

2018

2019

19,00
1.872
98,55
2,42
100,97
91, 46

9,51

Prognose
2020

19, 00
1. 773
93,32

19, 00
1. 819
95, 75

Prognose l 'rognose

2021
19, 00

19, 00
1.620
85, 24

6,25

7,28

102,00

100,60

1.708
89,91
7, 52
97-43

93,22
8,77

92, 36

91,51

8.24

5,92

3,57

97, 43

94, 70

9,46
?4, 70
91, 12

De netto inzet van leerkrachten in dienstverband (los van zorguren en los van extra uren in verband

metzwareondersteuningvanleerlingen) plus deflexibeleformatie,is in het kalenderjaar2018gemid-

deld l fte per19leerlingen.Voordejaren2019tot en met 2022wordt in de berekeningeneveneens
vastgehoudenaan een ratiovan 19,0. Boven op dezeformatieworden,vanafschooljaar2018/2019,
de extra middelen vanuit werkdrukvermindering omgezet in extra fte's. Deze fte's zijn op basis van

plannen 'vrij' inzetbaar in lesgevend onderwijspersoneel maar kan ook worden gevonden in uitbrei-

dingvanondersteunendetakenenrollen. InhetBestuursformatieplandatjaarlijksvoorl meivoorhet
volgend schooljaarwordt opgesteldenvastgesteldwordtdit meegenomen.
9. 2 Financiëleinformatie
Meerjarenbegroting

Op basis van de leerlingenprognoses, de hieraan gelieerde rijksbijdrage, inclusief de werkdrukmiddelen, de overige overheidsbijdragen en de overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met
de ontwikkeling van de bijbehorende kosten, administratie/beheer/bestuur, personele kosten en materieel voorscholen.Inde meerjarenbegroting2019-2022isevenalsinvoorgaandejaren metdedaling
van het aantal leerlingen en daarmee gepaard gaande krimp van het personeelsbestand rekening gehouden (zie paragraaf9.1).

In de meerjarenbegroting worden, naast de reeds genoemde extra middelen in het kader werkdrukvermindering,diverseveronderstellingen en uitgangspuntengehanteerd,zoals:
. In de cijfers isgeenrekeninggehoudenmet eventueletoekomstigefusies;
. Devanaf2016gereserveerdefusiemiddelenvoor een tweetal scholenwordenvanaf2019als
baten meegenomen. Het vertraagd toerekenen van deze middelen betreft een soort van risicobuffer;

.
.

Detotale baten aantoegekendefusiemiddelendaien met ingangvan het boekjaar2021;
De regeling impulsgebieden wordt in de meerjarenbegroting doorgetrokken.

In de regel "resultaat" is, naast het resultaat van 2018, het te verwachten exploitatiesaldovoor de
jaren 2019 tot en met 2022 weergegeven. We gaan er daarbij vanuit onze hoofddoelstelling, het verzorgen van goed onderwijs in deze regio, te kunnen blijven continueren. Vanaf 2019 is bewust een

negatiefexploitatieresultaatbegroot,erwordtverantwoordgeïnvesteerd indetoekomstten lastevan
de financiële reserves van Gearhing. Daarbij blijven de financieringsfunctie van het eigen vermogen en

de risicobuffer op peil. Devermogensontwikkeling zal in lijn blijven met de laatste inzichten en normen
zoals aangegeven bij de financiële doelstellingen in het jaarprogramma 2019, rekening houdend met
de normen van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO).
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Bekostigingsonderwerp

Realisatie

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

BATEN
3, 1. Rijksfcijdragen
3. 2. Overige
cverheiasfcijöraser.
3. 5. Ovenge baten

14. 453. 655

62. 139
222. 365

56. 000
166. 000

55. 000
125. 000

54. 000
120. 000

53. 000
115. 000

Totaal Baten

14. 738. 159

15. 199. 000

14. 592. 000

14. 077. 000

13. 505. 000

4. 2. Afschrijvingen
4. ;. Huisvestingslasten
4. 4. Cvenge lasten

11. 614. 154
377. 700
1. 107. 128
1. 046. 218

12. 832. 000
343. 000
1. 108. 000
1. 071. 000

12. 221.000
340. 000
1. 106. 000
1. 075. 000

11. 716. 000
330. 000
1. 101. 000
1. 080. 000

11. 152. 000
320. 000
1. 098. 000
1. 085.000

Totaal Lasten

14. 145. 200

15.354. 000

14. 742. 000

14. 227. 000

13. 655. 000

592. 959

-155. 000

-150. 000

-150. 000

-150. 000

-2. 182

3. 500

o

o

o

4. 410. 012

5. 000. 789

4. 849. 289

4. 699. 289

4. 549. 289

LASTEN
4. 1. Personeelslasten

Saldo baten - lasten
Financiële baten en lasten

RESULTAAT
Vermogen op 1/1

Balansprognose

Debalansprognosesgeveneenpositiefbeeld.Heteigenvermogendientalsrisicobuffer,waarbijde
vanaf2019 geprognosticeerde negatieve resultaten in mindering worden gebracht op deze reserves.
De mutaties in de voorzieningen betreffen uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de gebouwen conform het meerjaren onderhoudsplan (MOP), mutaties vanuit de voorziening voorjubileumgratificatiesen mutaties alsgevolgvande reorganisatievan 2013.
Het toekomstbeeld dat ontstaat, is dat we beheerst krimpen, ook qua vermogen. De krimp vindt plaats

met handhaving van een meer dan solide weerstandsvermogen in combinatie met een sterke kapitalisatiefactor.

2018
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

.

iVlottende activa
ijcdiflfe . T'iadeier'

1. 542
74
810
6. 882

1. 650
74
750
6. 681

1. 650
74
700
6. 511

1. 650

1, 650

74
650
6. 356

74
600
6. 201

8. 730

8. 525

4. 308
90
4. 398
1.484
2. 643
8. 525

Passiva

algemene reserve Publiek
(Algemene reserve Privaat
:Eigen vermogen
iVoorzieningen
attortjggenclg scr'ulcen

4. 910
90
5. 000 .
1. 515
2. 793

4. 758
90
4. 848
1. 514
2. 793

4. 698
1. 494
2. 743

4. 458
90
4. 548
1. 489
2. 693

9. 155

8. 935

8. 730

4. 608

90
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Degeprognosticeerde krimp zal tevens betekenen dat naarverwachtingde gebouwensituatievoor
Gearhingnogvoor2022zalgaanwijzigen.Deonderhoudsplanningvoorde komendejaren (datis de
basis onder de onderhoudsvoorziening) zal daarbij moeten meebewegen met de ontwikkeling van
nieuwbouw,fusies en sluitingvan scholen.
Kengetallen
In onderstaand overzicht wordt een aantal kengetallen weergegeven met daarbij, voor zover van toe-

passing,denormdiedeInspectievanhetonderwijshanteertbij hetbepalenvandefinanciëlegezondheid van instellingen in het primaironderwijs.

Kengetallen

OCW
norm

Reitab'liteit (resi-ttaat / toiaie bate^';

aO,OB/o

Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose
2018
2019
2020
2021
2022
4,01»A

-l,OOVo
B6V»

-1, 03%

-l, 07Va

-1, 11%

85-A

84«A
83»A
52, 1-A
69, 2%
32,32%
2,60

84-A

19, 13%
23,59%
19,30»,»
62,03%

Pe.-scriete laste-'/RjKsb. jjrage''

S95»

80%

Persone-e léster/tot&s. batei

S90%

79%

84»/o

53,7%

Soivöbi:itelt coriïfflss:c D&n 'ÈVT^oor?/ TV)

ÏSVo-SQVa

70, OVo

Weeretandsvermoafcr (EV/Bdtcn)

10»A-40%

33,93-A

53,0%
69,5»A
31,91%

2,75

2,66

84%
52, 6<
69,3«A
32, 20%
2,63

Tra"satriefunct't.

18,95%

Fina,. i::eriiig-fur-rt^

24, 32Vo

18,38%
23,03'Vo
18,83%
60,23%

18,80%
23, 34»/o
19, 10%
61, 24%

Soivabi::(eit (Ev/TV)

ijqd'dltelt (= quick ratw =-turrent ..atio'!

2l, 0«!<>

oufferfjnct-e

Totdat

kapitalbatje^ftw

35<>A-60Vo

19,91%
63, 18'A

83%

51,6%
69,0<
32, 58-A

2, 57
19,57%
13,96%
19, 60%
63, 13»A

Uit de berekende kengetallen blijkt dat de solvabiliteit en liquiditeit in de weergegeven jaren nogaltijd
ruim bovendedoorOCWgehanteerdeminimumnormenuitkomt. Deliquiditeitis ruim voldoendeom
aan de financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen; uit de solvabiliteit blijkt dat Gearhing,

uitgaande van bekende parameters, ook op de langere termijn financieel gezond is. Dit laatste blijkt
ookuit definanciëlebufferdieover alle in de prognoseopgenomenjaren positiefis en blijft.
9. 3 Strategischbeleid

Het strategisch beleidsplan2014-2018van Gearhing"Proactiefin eenvoortdurenden snel veranderendewereld"stond voor dezeperiode in hettekenvandevolgende driespeerpunten:
l. Samenwerking,intern en extern
2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht

3. Zelfmanagement van professionals. De leraar neemt zijn vak terug.
Eind 2018 is de laatste hand gelegd aan het strategisch beleidsplan 2018-2022: "WatTelt Echt". Het

strategisch beleidsplan is een dynamischdocument en onderscheidtvier elementen die ons succes
bepalen en die alle vier afgeleid zijn van de hierboven genoemde speerpunten:
l Het Kind
2

De professional

3
4

Onderwijs
Organisatie

Gearhingwil onderwijsorganiseren'vanuitde bedoeling',zoektnaarde essentieen laatzichdaarbij
leidendoorbijalleswatwedoendevraagte stellen "wattelt écht?".Bijallevierelementenstellenwij
dezevraag[RD20][FA21].Opgronddaarvankomenwetot keuzesdieonshelpenbepalenwatwewel
en nietdoende komenjaren om onzeonderwijsvisiewaarte maken.
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9.4 Risico beheersing
Risicoanalyse
Eind 2016 is op basis van een risico-inventarisatie een uitgebreide risicoanalyse opgesteld door Helder
Advies. Los van de krimp zijn er risico's gesignaleerd bij huisvesting, gemiddeld oude gebouwen en
oplopende leegstand door de krimp. En ook bij het personeel zijn risico's gesignaleerd dievoornamelijk
zijn verbonden aan de relatief hoge leeftijd, waarbij de gemiddelde leeftijd ondertussen wel een dalende lijn heeft laten zien.
Krimp

De scholen van Gearhing bevinden zich in de gemeenten De Fryske Marren en Südwest-Fryslan en
vanaf l januari 2018 zijn daar de gemeente Leeuwarden en de nieuwe gemeente Waadhoeke bij gekomen. Binnen de gemeentes die het werkgebied vormen voor Gearhing is voor de komende jaren,
zoals hierboven ook beschreven, sprake van krimp. Het totaal aantal basisschoolleerlingen daalt en
een aantal scholen bevindt zich rond de gemeentelijke opheffingsnorm. De systematiek van gemiddelde schoolgrootte op bestuursniveau is van belang voor het in stand kunnen houden van deze scholen. Om in de toekomst een deel van de kleine scholen in stand te kunnen houden zal op termijn de
gemiddelde schoolgrootte op bestuursniveau omhoog moeten. Voor het kunnen laten stijgen van onze
gemiddelde schoolgrootte wordt gekeken naar situaties waar scholen in de toekomst kunnen samengaan tot grotere schooleenheden. Om dit te kunnen realiseren zal de samenwerking met ouders maar
ook andere besturen en zeker ook de betrokken gemeente nog nadrukkelijker worden gezocht en aangehaald.
In het jaarprogramma 2019 zijn in paragraaf 3. 11 naast krimp ook de andere risico's en onzekerheden
uitvoerig beschreven en acties geduid, om de gevolgen van deze risico's zoveel mogelijk te beperken
voor Gearhing.
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10 Procedure vaststelling
Het bevoegd gezag en de directeuren verplichten zich binnen de cyclus van planvorming-uitvoeringevaluatie-bijstellingopen te communiceren.

Hetcollegevan bestuursteltjaarlijkseen integraaljaarverslagop en legt hetverslagvooraanderaad
vantoezichtter goedkeuring.
Het college van bestuurstelt het integraaljaarverslagvast.
Het verslag wordt vervolgens inhoudelijk besproken met de directeuren van descholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs "Gearhing", statutair gevestigd te Bolsward,
stelt ditjaarverslagvast en verklaart akkoordte gaan met de doorvan ReeAccountants in
mei 2019 gewaarmerktejaarrekening2018, waarbij door van Ree Accountants de controleverklaring is verstrekt en welke jaarrekening integraal deel uitmaakt van ditjaarverslag.
Goedkeuringvan hetjaarverslagen dejaarrekeningdoorde raadvan toezicht.
Datum: 22 mei 2019

Dhr. P. Schram, voorzitter

Vaststelling door het college van bestuur
Datum: 27 mei 2019.

Alex. J. Peltekian, voorzitter
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KENGETALLEN
In onderstaandetabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaardeis vastgesteld
doorde onderwijsinspectiedan staat dezevermeld. Indienbepaaldekengetallen erg afwijkenten opzichte
signaleringswaarde,kan dit aanleidingzijn tot verder onderzoek naareen financieelrisico doorde
onderwijsinspectie.

Een signaleringswaardeis echtergeen norm voor de onderwijsinspectie.
2018

Ken etal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Ka italisatiefactor

2017

0,08

0, 08

2, 75
0, 04
0, 70
0, 54
0, 34
0,23
0,63

2,83
0, 00
0, 72
0, 54

0,30
0, 20
0, 56

Signaleringswaarde
onderwi'sins ectie

groter dan 0, 10
kleiner dan 0,75
lager dan-0, 10
kleiner dan 0, 30
geen

kleiner dan 0,05
geen
een

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2018 en 2017
3, 00

2,75

. 2018

2017

2,83

2, 50

2, 00

1,50
1,00
0, 700, 72

0, 63

0, 540,54
0,50

0. 340,30
0,080,08

0. 56

0,23o, 20

0,04 o.oo

0,00

^-^:^-^>"^
^ ^
^" ^
\>ftu

L^'

^

Hiernavindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusiefberekening.
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Huisvestingsratio

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

- Definitie: Somvan de huisvestingslastenen afschrijvingengebouwenen terreinen gedeelddoorsom van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Omschri'vin

- Huisvestingslasten

1. 107.126

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen
- Totale lasten

- Financiëlelasten

1. 198.367
1. 19B. 367

1. 107. 123

14. 443. 941
919

14. 145. 200

3. 068
14. 148.268

Som totale lasten en financiële lasten

Ken etal:

31-12.2017

31-12.2018

14. 444. 860

008

008

De ondenvijsinspectie hanteerteen signaleringswaardevan groter dan 0, 10.
De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2017 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.
Liquiditeit(current ratio)

De liquiditeitgeeft aan in hoeverre de organisatieop korte termijn aan haarverplichtingen kan voldoen.
- Definitie: De verhoudingtussen de vlottende activa(som van liquide middelen en vorderingen) en de
kortlopende schulden.
Omschri'vin

- Liquidemiddelen
- Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017
5. 825. 419
700.934

6. 882. 068

810.390

Vlottende activa

7. 692. 458

6.526.353

Kortlopende schulden

2.793. 015

2. 307. 777

Ken etal:

275

283

De onderwijsinspectiehanteerteen signaleringswaardekleinerdan 0, 75.
De liquiditeitsratiogeeft aan dat 2,75 keer kanwordenvoldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balansonder2.4 Kortopendeschulden.
De stichting heeft op 31 december2018 de beschikkingover 6.882.068 aan liquide middelen en daarnaast
810.390 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Dezebedragenzijn binnenéénjaar opeisbaar,waardoorkanwordenvoldaan aan de openstaandeschulden
die binnenéénjaarvoldaan moeten zijn, te weten 2.793.015.
De liquiditeitis voor 2018groter dan de signaleringswaardeonderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de liquiditeitspositie gedaald.

In bovenstaandeberekening is geen rekening gehoudenmet de in de voorzieningenopgenomen
verplichtingen.
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschri'vin

590. 777

Resultaat
-Totaal baten
- Financiële baten

14. 738. 159
886

30. 041
14. 471. 299
3. 602

14. 739. 045

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etall-ari :

31-12-2017

31-12-2018

004

14. 474. 901

000

De onderwijsinspectie hanteerteen signaleringswaardelagerdan-0, 10.
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten 14. 739. 045, een resultaat behaald van 590. 777. Dit
houdt in dat 0, 04 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die
wordt ontvangen, wordt 0, 04 behouden en wordt 0. 96 besteed.
De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de rentabiliteitspositie gestegen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhoudingtussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaftdus inzichtin de
financieringsopbouw.De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatieop langeretermijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
- Definitie Inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

31.12-2018

31-12-2017

5. 000. 789
1. 515.670

4. 410. 012

1. 413.761

Som eigen vermogen en voorzieningen

B. 516.759

5. 823.773

Totaal vermogen

9. 309. 774

8. 131. 549

Ken etal:

070

072

De onderwijsinspecüehanteerteen signaleringswaardekleinerdan 0, 30.
Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 70% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel

reserves en voorzieningenbestaat, hetgeen inhoudtdat slechts 30% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.
De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de solvabiliteitspositie gedaald.
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- Definitieexclusiefvoorzieningen: Eigenvermogen gedeeld doorhet totale vermogen.
Omschri'vin

31-12-2017

31-12-2018

Eigen vermogen

5. 000. 789

4. 410.012

Totaal vermogen

9.309. 774

8. 131.549

Ken etal:

054

054

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
Weerstandsvermogen

Het weeretandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.
- Definitie Inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschri'vin

5.000.789

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

14. 738. 189
886

4. 410. 012

14. 471.299
3. 602
14. 739. 045

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal:

31-12-2017

31-12-2018

14. 474.901

030

O 34

De onderwijsinspectie hanteertoen signaleringswaardekleinerdan 0, 05.
In deze definitiewordt de rol van het eigenvermogen als risicobuffervoor onvoorzienegebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuurvoldoendeweerstandsvermogen hebbenof opbouwen.
Hetweerstandsvermogen is voor 2018groter dan de signaleringswaardeonderwijsinspectie. In vergelijking
met 2017 is het weerstandsvermogen gestegen.
- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

5. 000. 789
1. 542. 431

14. 738. 159
886

2.896.202
14. 471.299
3. 602

14. 739.045

Som totaal baten inclusief financiële baten
Ken etal:

4. 410.012
1. 513. 810
3.458.358

Verschil eigen vermogen en materiëlevaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2017

31-12.2018

023

14. 474. 901

020

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

/)
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Kapitalisatiefactor

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

- Definitie: De activazijdevan de balansminus de materiëlevaste activa betreffendegebouwenen
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschri'vin
- Ba/ans totaal

31-12-2017

31. 12-2018
9. 309. 774

8. 131. 549

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
9. 309. 774

gebouwen en terreinen
- Totaal baten
- Financiële baten

14. 738. 1S9
886

14. 471.299
3. 602
14. 739. 045

Som totaal baten inclusieffinanciële baten
Ken etal:

8.f3f.549

14. 474. 901

056

063

Deonderwijsinspectie hanteertgeen signaleringswaardevoorde kapifalisattefactor.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaan/erslaggeving
Onderwijs(RJO). Op basisvan de Regelingvoor de JaarverslaggevingOnderwijswordenTitel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). Dejaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, 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. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Voorzover noodzakelijkwordenop de vorderingen voorzieningengetroffen voorverwachteoninbaarheid.
Vergelijkingmet voorgaandjaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiëlevaste activaworden gewaardeerdtegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten ofde
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Deafschrijvingenvinden lineairen naar
tijdsgelang plaats op basisvan de verwachtetoekomstige gebruiksduur.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.

Tevens zijn de activeringsgrenzenvermeld.
Categorie

afschrijvingstermijn in
maanden

Schoolmeubilair en inventaris

Onderwijs apparatuur

ICT
Leermiddelen

afschrijvings-

activerings-

percentage per
jaar

grens in

120 en 240
120
48

10% en 5%

25%

500
500
500

108

11%

500

10%

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
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Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve.
Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naarpubliekeen private middelen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

EUR

Omschri'vin

Doel

- Algemene reserve privaat

Het private deel van de reserves blijft het label houden
om de mogelijkheidopen te houden dat de middelen
kunnen wordeningezetvoorzakenwaarvoorde publieke
middelen niet ingezetkunnen/mogenworden.

Be erkin en

90.551

Voorzieningen

Voorzieningenworden gevormd voor in rechte afdwingbareoffeitelijke verplichtingen die op de
balansdatumbestaan,waarbij hetwaarschijnlijk 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 afte
wikkelen. Devoorzieningenworden gewaardeerdtegen de nominalewaardevan de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat dezevergoeding zal wordenontvangen bij de afwikkelingvan de verplichting, danwordtdeze
vergoeding als een actiefin de balans opgenomen.
Voorzieningenworden onderscheiden naaraard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningenvinden plaats door dotatiesten laste van de staatvan baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0, 10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2, 00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2, 10% is.
Voorzienin "ubilea

De voorzieningjubileawordtopgenomentegen de contante waardevan de verwachteuitkeringen

gedurendehetdienstverband.Voorde berekeningvande contantewaardevan de voorzieningwordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorzienin

root onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten

gelijkmatigte verdelen overeenaantalboekjaren. Detoevoegingaande voorzieningwordtbepaaldop
basisvan het geschatte bedragvan het groot onderhouden de periode dietelkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Overi evoorzienin en

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naarverwachtingnoodzakelijkeuitgaven.
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaatwordt bepaald als hetverschil tussen de baten en lasten over hetverslagjaar, met
inachtnemingvan de hiervoorreeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóórhet einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van dejaarrekening bekendzijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserve die door
het bestuur is bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in hetjaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in hetjaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, ofwanneer een gesubsidieerd

exploitatietekortzichheeftvoorgedaan.Debatenwordenverantwoordals hetwaarschijnlijkis datdeze
worden ontvangen en de Stichtingde conditiesvoor ontvangst kan aantonen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balansgeen eigen pensioenvoorzieningopgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij hetABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden

de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 104, 40%
overige kenmerken zijn te vindenop www.abp.nl
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassingen wordenopverplichte, contractueleofvrijwilligebasispremies aanpensioenfondsenen
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premieswordenals verplichting op de balansopgenomen.
Afschrijvingen op materiëlevaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
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Financiëlebaten en lasten
Rentebaten en bankkasten

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

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.

Dit oveizicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzichtin de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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BALANSPER31 DECEMBER2018
En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemmlng 31-12-2017

31-12-2018
ACTIVA
1.1

Vaste activa

1.1.2
1. 1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.542.431

1. 513. 810

74. 886

91.386

1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen
Liquide middelen

1.2,4

1. 605. 196

1. 617. 317

Totaal vaste activa

700. 934
5. 825. 419

810. 390
6. 882. 068

Totaal vlottende activa

7. 692. 458

6. 526. 353

TOTAALACTIVA

9.309.774

8. 131.549

2

PASSIVA

2. 1
2. 2
2. 4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

5.000.789

4.410.012
1. 413. 761
2. 307. 777

1.515.970
2. 793. 015

8.131.549

9. 309. 774
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017
2018

Baten

3

3.1
3.2
3.5

RijksbijdragenOCW
Overheidsbijdragenen
-subsidiesoverige overheden
Overige baten

14.453.655
62. 139

13.529.762
55. 631

14. 131.427
93. 077

222. 365

211. 877

246. 795

14. 73B. 159

Totaal baten
4

4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overigetasten

Sa/do baten en lasten *
6

Financiële baten en lasten
Finandële baten
Financiële lasten
Sa/do financiële baten en lasten *

13. 797. 270

11. 378. 108
315.209
1. 101.478
1. 005.975

11.614. 154
377. 700
1. 107. 128
1. 046. 218

Totaal lasten

6.1
6.2

2017

Begroot 2018

14. 471. 299

11.858. 833
305.802
1. 198.367
1.080.939

14. 145. 200

13. 800. 770

14. 443. 941

592.959

-3. 500

27. 358

4.500
1.000

886
3. 068
-2. 182

3.602
919
3. 500

2. 683
30. 041

590.777
.

(- is negatief)

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen nade toelichtingop de te onderscheidenposten van de staatvan baten en
lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT2018
En vergelijkende cijfers 2017

2018

2017

Ref.
Kasstroom uit operationele activiteiten

592.959

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening(saldo
batenen lasten)

27.358

Aanpassingenvooraansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

4.2
2.2

377.700

305.802

102. 210

130. 801

Totaal van aanpassingenvooraansluiting
479.910

met het bedrijfsresultaat

436.603

Veranderingenin werkkapitaal:
- Vorderingen

- Kortlopende schulden

1.2.2-/-1.2.2. 14
2.4-/-2.4. 18

-109.456
485.238

Totaal van aanpassingenin werkkapitaal
Kasstroom uit badrijfeoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

6. 1. 1-/-1. 2. 2. 14
6. 2. 1-/-2. 4. 18

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiëlevaste activa

1. 1.2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1. 1.2

247.295
96.516
375.782

343. 811

1. 448. 651

807. 772

886
3. 068

3. 602

1.446.469

810.455

919

-374.568

-406.321

81. 514

Oven'geinvesteringen in financiëlevaste
activa

1. 1. 3

-389.821

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-2.850

16, 500

.

1.056,649

1.2.4

295.904
514.553

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

2018
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

2017
5.310.866
514.553

5.825.419
1 .056. 649
6.882.068

5.825.419
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2

Materiëlevaste activa

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Gebouwen

Terreinen

Inventaris
en
apparatuur

Overige
materiële

1.1.2.5
Vaste
bedrijfs-

vaste activa

activa in

1. 1.2.6
Nietaan de
bedrijfsuitoefening

uitvoering

dienstbare

en vooruit-

MVA

Totaal
materiële

vaste activa

betalingen
op MVA

Standper01.01.2018
Verkrijgings- ofvervaardigingsprijs
4. 200. 768

2. 695. 534

6. 896. 302

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

3. 153.403

2.229.089

5.382.492

Materiëlevaste activa
per01. 01.2018

1.047.366

466.445

1.513.810

339.676
270. 193

66. 644

406.321

107.508

377. 700

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende2018

69.484

28.620

40.863-

Standper31. 12.2018
Verkrijgings- ofvervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa

per31. 12.2018

4.540.445

2.762. 178

7.302.623

3. 423. 596

2. 336. 597

5.760. 192

1.116.849

425.581

1.542.431

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT aanschaffingen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de 500, -.
Onder andere vaste bedrijfemiddelen vallen de ondeiwijsleemiethoden.
De cumulatieve aanschafwaardeen afschrijvingenzijn gecorrigeerd met de inmiddels niet meeraanwezigeactiva.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Inventarisen apparatuur, bestaandeuit:
- Schoolmeubilair
10 en 20 jaar
- Technisch inventaris

10 jaar

-ICT
Leermiddelen

4 jaar
9 Jaar
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.3

Financiële vaste activa

Boek-

Investe-

Desinves-

waarde

ringen
2018

leringen
2018

1-1-2018
1. 1. 3.8

Waaideverandering
2018

Resultaat
2018

Boekwaarde
31-12-2018

Oven'ge vorderingen

91. 386

2.700

-19. 200

74. 886

Totaal Financiëlevaste activa

91. 386

2.700

.

19.200

74.886

Overige vorelerinaen

De overige vorderingen bestaan uit betaalde borg aan Stg Snappet ( 66. 750) en de borg voor het bestuursbureau ( 8. 136, -).

1.2

Vlottende activa

1. 2.2

Vorderingen

1. 2. 2.2
1. 2. 2.3

ocw

1.2.2. 12
1.2.2. 14

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest

1. 2. 2. 15

Oven'ge overiopende activa

31.12-2018

31-12-2017

622. 625

38. 165

1.368

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

623. 993

638. 165

Subtotaalvorderingen
83. 280
886
88. 059

48. 860
3. 602
24. 478

Overtopende activa

172. 225

76. 940

Totaal Vorderingen

810.390

700.933

Alle vorderingen genoemd onder 1. 2. 2 hebben een looptijd korter dan eenjaar.

1.2.4

Liquidemiddelen

31-12-2018

31-12-2017

e

1.2.4.2
1.2.4. 3

Tegoeden op bankrekeningen
Spaarrekeningen

e

1.769.220
4. 056. 198

2. 829. 267
4. 052. 801

Totaal liquide middelen

6. 882. 068

5. 825. 418

Tegoeden oo bankrekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Spaarrekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

^

ter identificatie
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Standpar
OKI-Mte
e

2.1.1
2. 1. 1.1
2. 1. 1. 3

2.1.1.3

Eigen vennogen
Algemene reserve
BBSlemmingsreserves (privaat)

4.319.461

Totaal Eigenvermogen

4.410.012

90.551

Stand per
0141.2018

BeBtemmlngsresenres (privaat)
ï

2.1. 1.3. 1

Algemene reseive privaat

90.551

Totaal bettammlngsresenres privaat

90.6S1

2.2.1

Personele

2.2.3

vooizieningen
Vooreieningenvoor
groot ondertioud

2.2.4

Overige voantieningen

OnttraMlng
2(111

T
Resullaal

Overige

20)8

mutalles

Standper

31. 12^018

ï

e

590.777

4.910.238
90. 551

590.777

S.000.789

Resultaat
2018

Standpar

Overige
mutaties

11-12^018

90.551

90.661

Stand per
31-12-21)1«

Bedrag
<1 jaar

Bedrag 1 tfm
Sjaar

Bedrag
> Sjaar

aundper
OK1.W18

DobU«201«

191.023

37.937

1. 644

227.316

28.548

77.257

121.511

946.445

279.040

209.794

1.015.692

239.261

279.747

496.6B4

VlijvlMIB

276.292

-3.330

272. 962

3.330

111.112

158. 520

3.330

1. 515. 970

271.139

468.116

776.715

Totaal Voordenlngen

1.413.760

316.977

211. 438

.

. b(i netto contante waanie

2. 2.1

Personele

Stand per
OK1.2011

voorzieningen

T

e

2.2. 1.4

Dotatl» 2018

Onnrek^iln)
2018

Vrijnl 2018

Bedrag

M-12. 2018

< 1 Jaar

e

e

e

Standper

Bedian 1 Dm

6)>ar

Bedrag
>6)aar

e

Jubileum-vooiziening

191.023

37. 937

1. 644

227.316

28.548

77.257

121.511

Totaal personefe
voorzieningen

191.023

37^37

1.Ï44

227J16

28.548

77.257

121.511

. b] neHo contante waarde

IA

Kortlopende schulden

31-12-2018

31-12.2017

e
2. 4. 4

Schulden aan OCW

2. 4. 8

Credileuren

2.4.9
2.4. 10
2.4. 12

Belastingen en premies sodale veizekeringen
Schuldenterzake van pensioenen
Kortlopende overige schulden

2.4. 14
2. 4. 15
2.4. 16
2.4. 17
2.4. 19

Vooiuit ontvangen subsidies OCW
Vooruit anhangen investeringssubsidies
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overiopende passiva

13.185
247.792
389.173
111.560
15.317

e

245. 151
364.468
101.785
7.671
777.0Ï7

Siiblataalkortfopsndeschulden

991.324
469
2.663
348.770
672.760

719.075
601. 098

1.220
7.000
332.269
647.114

OvBrfopentfepassiva

2.00.986

1.SSB.701

Totaal Kortlopende schulden

2.793.013

2.307.77S
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TOELICHTINGOP DETE ONDERSCHEIDENPOSTENVAN DE STAAT VANBATENENLASTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1
3. 1. 1. 1

Rijksbijdragen
RijksbijdrageOCW

13.565.720

Overigesubsidies
OverigesubsidiesOCW

441. 873

12.674. 153

441. 873

13.243.474
413. 571

417. 610

413. 571

Ontvangen doorbetalingen

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

3. 1. 2. 1

13.243.474

417. 610

Totaal Rijksbijdragen
3. 1.4

12.674. 153
13.565.720

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2
3. 1.2. 1

2017

Be root 2018

2018

446.062

437. 999

474.382

14.453.655

13.529.762

14. 131. 427

B

2018

Overige subsidies OCW

e
3. 1. 2. 1. 1 Geoormerkte subsidies OCW

3. 1.2. 1. 2 Niet-geoormerkte subsidies OCW

2017

root 2018
e

92. 138

90. 000

348.985

326.860

98. 159
314. 342

751

750

1.071

3. 1. 2. 1. 3 Toerekening

investeringssubsidiesOCW

3.2

Overheidsbijdragenen -subsidies
overige overheden

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en .
subsidies overige overheden

3.2.2.2

Overigegemeentelijke en

417.610

441.873

Totaal overige subsidiesOCW

B

2018

413.571

2017

root 2018

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragenen -subsidies

55.631

62. 139

93. 077

Totaal Overige overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
Totaal overheidsbijdragen en .

subsidiesoverige overheden

3.5

Overige baten

3. 5.1

Verhuur
Detachering personeel
Overige

3.5.2
3.5. 10

Totaal overige baten

62. 139

55.631

93. 077

62.139

55.631

93. 077

2017

Be root 2018

2018

23.258

13. 900

20.950

128. 768
70.338

147.222

151. 779
74. 066

50. 755

222.364

211.877

246.795
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Lasten
4. 1

Personeelslasten

4. 1. 1
4. 1. 1. 1
4. 1. 1. 2

Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

4. 1. 1. 5

Pensioenpremies

2018

2017

Begroot 2018

9. 359. 862

6. 733. 148
1. 662. 797
968. 097

6. 642. 698

1. 556.765
939. 127

Totaal lonen, salarissen, sociale

4.1.2

Overigepersonele lasten

4. 1.2.3

Overige

9. 359.862

9. 364. 042

lasten en pensioenlasten

2.018.246

2.250.112

Totaal ovenge personele lasten
Totaal personele lasten

9. 138. 590
2. 720. 244

2.250.112

2.018.246

2.720.244

11. 614. 154

11.378.108

11. 858. 834

Gemiddeld aantal werknemers

Hetgemiddeldaantalwerknemersbedraagt190in 2018(2017:166). Hieronderis deonderverdelingte vindenvanhetgemiddeld
aantal werknemers.

2017

2018
Bestuur / Management
Personeel primair proces

Ondersteunendpersoneel

15
134
17

14
157

19
190

Totaal gemiddeldaantalwerknemers

4. 2

Afschrijvingen

4.2.2

Afschrijvingenop materiëlevaste
activa

2018

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

4. 2.2.3

Inventaris en apparatuur

2017

Begroot 2018

315,209

377.700

305.802

377.700

Totaal afschrijvingen

4. 2. 2

166

2018

315. 209

305. 802

2017

Begroot 2018

315.209

377.700

305. 802

315.209

377.700

f\

305.802

ter identificatie
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4.3

Hulsvesüngslasten

4.3.1
4.3.3

Huur
Onderhoudslasten (klein onderl

4. 3.4
4.3.5
4.3.6
4. 3.7

Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvooiziening
Overige

4. 3.8

2018

32.543

33.250

30.487

234.618
171.692
234.641
18.097
279.040

222.670
164.862
222.670
32.725

159.834
188.383
237.900
33. 313

279. 040
146. 261

289. 710
258. 740

136. 496
1.107.127

Totaal huisvestingslasten

4. 3. 8

Overige huisvestingslasten

4. 3. 8. 1
4. 3. 8. 3

Tuinonderhoud
Oven'ge huisvesüngslasten

2018

Overige lasten

4.4.1
4.4.3
4.4.5

Administratie en beheeriasten
Leer- en hulpmiddelen
Overige

4.4.1

Administratie en beheerlasten

4.4. 1.1

Administratie en beheerslasten

4. 4. 1.3
4.4. 1.4

Telefoon- en portokosten
Kantoorartikelen

2017

12.700

15.021

133. 561

243. 719

136.496

2018

146.261

258. 740

2017

Begroot 2018

215.534
628. 132

227.950
570.330

202. 552

207. 695

2018

206.748
633. 765
240. 426

1.005.975

1.046.218

Totaal overige lasten

1. 198. 367

1,101^78

Begroot 2018

15.635
120.861

Totaal huisvestingslasten

4.4

2017

Begroot 2018

1.080.939

Begroot 2018

2017

195.378

206.850

182.421

20. 156

21. 100

22. 741

1.586

Totaal administratie- en

215.534

beheerslasten

4.4.5

4.4. 5.2
4.4. 5.6
4.4.5.7
4.4.5.8
4. 4. 5.9
4. 4. 5. 12
4. 4. 5. 13

2018

Overige lasten

Representatiekosten
Contributies
Abonnementen

Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Culturele vorming
Overige overige lasten

Totaal overige lasten

206.748

227.950

2017

Begroot 2018

11. 150

10.775
11.371
21.211
16. 176

15. 388
16. 090
27. 123

16. 000
20. 100
56. 000

12.711
7.S33

10.500
25.524
68.421

10. 472
25. 775

106.773
202. 552

31. 756

129.825
207.695

240.426
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Separate specificatiekosten Instelllngsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4. 1) ten laste van het resultaat
gebracht:

2018
4. 4. 1. 1. 1
4.4. 1. 1.2
4. 4. 1. 1. 3
4. 4. 1. 1. 4

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

2017

Begroot 2018

17.500

15.899

11.246

17.500

15. 899

11.246

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

Accountantskantoor:
Werkzaamheden

Totaal 2018 van Ree

e
Controle van dejaarrekening

e

15.899

Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere nlet-controtediensten

Totaal

15.899

15.899

Accountantskantoor;
Werkzaamheden

Controle van de jaarrekening

Totaal 2017 van Ree
:
e
11.246

11. 246

11. 246

11.246

Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controtedlensten

Totaal

Honoraria met betrekkingtot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties

en externe accountantszoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wettoezichtaccountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn
Inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaandeaccountantshonorariazijn verwerktop basis van het facturenstelsel.

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiëlebaten

6. 1. 1

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

4.500

886

Financiële lasten

6. 2. 1

Rentelasten en soortgelijke lasten
Totaal financiële lasten

3. 602

886

Totaal financiëlebaten

6.2

2017

Begroot 2018

2018

2018

4.500

3. 602

2017

Begroot2018
1.000

3.068
3.068

919
1. 000

919

ter identificatie
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Resultaat 2018
2. 1. 1

Algemene reserve (publiek)

590. 777

Totaal resultaat

590. 777

ter identificatie
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GEBEURTENISSENNA BALANSDATUIW
Op 29 januari 2019 is een intentieverklaring voor fusie met Stichting Odyssee getekend.
De insteek is om per 1-1-2020tot een fomiele fusie te komen.

ter identificatie
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, mlndertieldsdeelnemlng
Juridische vorm

Code
acüvl-

Statutaire naam

2018

Statutairezetel tellen

Stichting Samenwerkingsverband

Stichting

Leeuwarden 4

Code acth/iteKen: 1. contractondeiwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) in werkinggetreden. DeWNTschrijftvoordatde beloningvantopfunctionarissenverantwoorddientte
wordenin dejaarrekening, ookals de beloningbenedende norm blijft. Vooroverigefunctionarissengeldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse

De St. SamenwerkingsbestuurPO2W FrieslandGearhingiseensamenwerkingsverband.Vooronderwijs
gerelateerde instellingen geldt geen indeling in een nbezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT.
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddeldetotale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddeldeaantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogenaantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze insteltingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris

gebaseerdopfunctiewaarderingsverhoudingen.Gezamenlijkgevende criteriaeen indicatievan de
complexiteitvan de betreffendebestuursfunctie.
Vooriedercriterium wordteen schaalgehanteerd. Uit de score op die schaalvolgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de

topfunctionaris(sen).Voorde bepalingvan de complexiteitspuntenverwijzenwij naarde Regelingbezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten
Aantal com lexiteits unten erinstellin scriteria:

2018

Gemiddelde totale baten

4

Gemiddeldaantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogenaantal onderwijssoortenof sectoren

2

Totaal aantal complexiteitspunten

7

Bezoldigingsklasse

c

Bezoldigingsmaximum

1

133.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkendebezoldigingvan toepassingvoor het verslagjaar2018.

ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING2018
Topfunctionarissen meteen bezoldigingvan 1.500 of minder

Nietvan toepassing,erzijngeen leidinggevendetopfünctionarissenen toezichthoudendetopfunctionarissenmeteen bezoldigingvan
1. 500 of minder.
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WNT.VERANTWOORDING 2018
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand
van de funcüevervulling

Devolgendeleidinggevendtopfunctionarissen metdienstbetrekking ofzonderdienstbetrekkingvanaf
13e maand van de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Leidinggevende topfunctionaris

Dienstbetrekking
Aanhef
Voorietters

>la
Deheer
A. J.

Tussenvoegsel

Achternaam

Peltekian

Functievervulling in versla jaar (2018)

Functie(s)

VoorziterCvB

Aanvang functie
Afloop functie

01-01
31-12

Omvang dienstverband (als

deeltijdfactorinfte)

1.000

Leidinggevend topfuncBonaris bij

andereWNT-jnstelling

Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT
plichüge instelling(en)
n. v. t.
Bezoldi ing in versla jaar (2018)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging

99. 280

17. 731
117. 011

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Redenwaarom de overschrijding al
dan niet Is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

117. 011

133. 000
n. v. t.
n. v. t.

Gegevens In vort verslagjaar (2017

Dienstbetrekking .
la
Functie(s)
Voorzitter CvB
Aanvang functie
01-01
Afloop functie
31-12
Omvang dienstverband (als

deelUjdfactorinfte)

1,000

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging

98. 378

1 6. 582
114. 960

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum

129.000

Toelichting
Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris heeft geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in
2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na
cumulatievan alle bezoldigingenbijdeze en andereWNT-instellingen.
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

Nietvantoepassing,erzijngeenleidinggevendtoptünctionarissenzonderdienstbetrekkingmaand1-12vandefunctievervulling.

/^\
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WNT-VERANTWOORDING2018
Toezichthoudendtophinctionaris
Devolgende toezichthoudendlopfuncBonarissenzijn In detabel hieronderopgenomen.
Toezichthouder

Aanhef
Voorietters
Tussenvoegsel

Mevrouw

De heer

De heer

De heer

De heer

M.C.

p.

p.

H.

J.

Achternaam

Deursen

Schram

Megiis

Werkman

Vlasman

Fundiecalegorie
Aanvang functie

Lid
01-01

Afloopfunctie

31-12

VooizMer
01-01
31-12

Lid
01.01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Bezoldiging
Subtotaalbezoldiging
-/- Onverschuldigdbetaalden nog
nietterugontvangen bedrag

4. 115
4. 115

7.905
7.905

5. 276
5. 276

6. 223
6.223

6. 223

Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege

4. 115

7. 905

5.276

6. 223

6. 223

13.300

19. 950

13. 300

13.300

13.300

n.v.t.

n.v. t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v. t.

n.v.t

n. v. l.

n. v. t.

n. v. t.

n.v.t.

Lid
OK1
31-12
4. 115
4. 115

Vooizitter
01-01
31-12
7. 905
7.905

Lid
01-01
31-12
5.276
5.276

Lid
01-01
31. 12
5.143
5.143

01-01
31. 12
5. 143
5. 143

12.900

19.350

12.900

12.900

12.900

van

FuncUevervullin In verslag aar 2018

Bezoldiging In verslagjaar 2018

6.223

toegekendeuitzondering
IndMdueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Toelichtingopde vorderingwegens
onverschuldigdebetaling
Reden waarom de overschrijding al

dan nietIstoegestaan
Ge evens In vorig versla aar 2017
Funcfiecategorie
Aanvang functie
Afloop funcïe
Bezoldiging in

Totale bezoldiging
Indhiidueel toepasselijk
bezoldigingsmaa'mum

Lid

Toelichtin
Bovenstaande toezichthoudende lopfuncttonarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 ontvangen.

ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2018
NIet-topfunctionarissenboven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasselijk drempelbedrag hebbenontvangen.

ter identificatie
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkendeverplichtingenworden hierondertoegelicht.
Loop-

Vlg
Nr.

Omschrijving

Periode van üm

tijd

Bedrag
verslag-jaar

Mndn
1 Ricoh
2
3
4

Ricoh
Ricoh
Ricoh

5 Ricoh

7

Ricoh
EffektiefGroepB.V

8

Fortron B.V.

6

1-2-2014
1-8-2016
1-12-2016
1-12-2016
1-5-2017
1-11-2017
1-9-2015

1-2-2019
1-8-2022
1-12-2022
1-12-2022
1-12-2022
1-9-2019

60
72
72
72
67
61
48

3.200
220.000

1-9-2015

1-9-2019

48

10.000

1-12-2022

40. 000

15.000
3. 300
7.600
7. 600

ter identificatie
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

St. SamenwerkingsbestuurPOZWFrieslandGearhing

Bestuurder

St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing

</^u
a

^'

ter identificatie
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STATUTAIREBESTEMMINGVAN HET RESULTAAT
Eris statutair nietsgeregeld inzakede bestemming van het resultaat.
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GEGEVENSOVERDE RECHTSPERSOON
Naam:

St. SamenwerkingsbestuurPOZWFriesland Geartiing

Adres:

Snekeiweg 3, 8701 PZ Bolsward

Telefoon:

0515-745090

E-mailadres:

bestuursbureau@gearhing. net

Intemetsite:

www. gearhing. nl

Bestuursnummer:

41856

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

A. Peltekian

0515-745080l
a. peltekian@gearhing.net

BRIN-nummers:
08CC

12DX
12MZ
05PM
11TD
11HJ
10BJ

08FI
09FM
13UP
13QP
13GV
13YA
13BD
14BJ
10UC
11IH
11TZ
04GD
08FX
04HU
12VD

De Reinboge

DeWynbrekker
Twa Yn len

De Skulpe
De Meiboom

De Pipegaal
De Populier

De Utskoat
It Leech
De Folefinne
De Gielguorde
De Krunenstrobe

De Pikeloer
Dubelspan

It Pertoer
De Dam
De Meerpaal
De Tweespan

De Blinker
De Kogge
It Hazzeteger

14EL

De Stjelp
It Bynt

14HD

De Opslach Wommels

13LY

De Romte

/~\

ter identificatie
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\
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: De raad van toezicht van Stichting samenwerkingsbestuur primair onderwijs
Gearhing

Schrevenweg 3-9
8024 HB Zwolle
Postbus1509
8001 BM Zwolle
T (038)3032140
zwolle@vanreeacc.nl

A. Verklaringover de in hetjaarverslag opgenomenjaarrekening2018

www. vanreeacc. nl

KvKnr. 08107895

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting samenwerkingsbestuur primair
onderwijs Gearhing te Bolsward gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

.

geeftde in hetjaarverslag opgenomenjaarrekeningeen getrouwbeeldvan de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
samenwerkingsbestuurprimaironderwijs Gearhing op 31 december 2018 en
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;

.

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2. 3. 1. Referentiekadervan het OnderwijsaccountantsprotocolOCW2018.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2.

de staat van baten en lasten over 2018; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiëleverslaggeving en anderetoelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hien/an zijn beschreven in de sectie

'Onzeverantwoordelijkhedenvoorde controlevan dejaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting samenwerkingsbestuur primair onderwijs Gearhing
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van ReeAccountants is een handelsiiaamvan Van tee Accounlaiils BV

Op3\ omedienste"zijndeSRA-Atgemencvootv;aardenvantoepassingdiegedeponceidzijnondernuminer-fi0^814°6bijöeKamervanKoophafidelie Utrecht
iel- rrnrrion rid7B fc-nctalnnt tnoaii7nn/irt<
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Geen controlewerkzaamheden

verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepalingvan artikel 1.6aWNTen artikel 5 lid 10")UitvoeringsregelingWNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in hetjaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
.
bestuursverslag;
" overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

.
.

met dejaarrekeningverenigbaaris en geen materiëleafwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs
en
paragraaf
'2. 2.2
Bestuursverslag'
van
het
OnderwijsaccountantsprotocolOCW2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrote of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaan/erslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2. 2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCWwet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkhedenvan de raad van toezichtvoor dejaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
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overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is veranhwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onzeverantwoordelijkhedenvoor de controle van deJaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het doorons afte geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwachtdat deze, afzonderlijkof gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
.
het identificeren en inschatten van de risico's

.

datdejaarrekeningafwijkingenvan materieel belang bevatals gevolg
van fouten of fraude,

.

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
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het

in

reactie

op

controlewerkzaamheden

deze

risico's

bepalen

en

uitvoeren

en het verkrijgen van controle-informatie

van
die

voldoendeen geschiktis als basisvoor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdektwordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

.

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

.

.

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiëleverslaggeving, de gebruikte financiëlerechtmatigheidscriteriaen het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de
door
het

bestuur

gehanteerde

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

.
.

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarinopgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde

baten en lasten alsmede de balansmutaties

in alle van

materieel belangzijndeaspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Zwolle, 19juni 2019
Van Ree Accountants
w. g.
R. van derWeerd RA MSc
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OCW.BULAGE
1.2.2.2 Ministerie van OCW
Beschikking
Bekostigings
Overlopende post lumpsum

jaar

(nummer
en datum)

Impulsgelden

2018-2019
2018-2019
2017-2018

891990-2
910035
910035

Prestatiebox

2018-2019

1003249

Personeel
Impulsgelden

Totaal OCW

Bedrag
beschikking

9. 104.844
99.050

Toegerekend

Ontvangen

Te vorderen

t/m jaar
2018

t/m jaar
2018

31-12-2018

3.793.685
41.271

3. 145.723

647.962

34. 222

7. 049

363. 503

151.460

165.030

-3.275
-13.571

9.567.397

3.986.415

3. 344.976

638. 165
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