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1 Jaarverslag 2021 
 
Dit is het jaarverslag van de Vereniging Nieuwe School Edam, te Edam-Volendam, hierna 
De Nieuwe School.  
 
De vereniging stelt zich ten doel het geven of doen geven van onderwijs, uitgaande van 
de principes van het jenaplan onderwijs. 
 
De vereniging gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de 
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in die 
zin dat de leerling een eigen levensbeschouwing kan opbouwen, een en ander met 
respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. 
 
 

Verslag van het bestuur 
 
Bestuur van De Nieuwe School 
De Nieuwe School is een vereniging waarvan de ouders automatisch de leden zijn. Het 
Bestuur wordt grotendeels gevormd door ouders.  
 
Op de Algemene Ledenvergadering worden bestuursleden voor een periode van 4 jaar 
gekozen met de mogelijkheid tot verlenging van een tweede termijn van 4 jaar en in 
specifieke gevallen (bijvoorbeeld gebrek aan andere kandidaten, inbreng van 
specifieke deskundigheid) een derde termijn van 4 jaar. Het Bestuur bestuurt de 
vereniging en voert het zogenaamde ‘bevoegd gezag’ over de school. Het bestuur zorgt 
ervoor dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn voor kinderen, groepsleid(st)ers 
en ouders. 
 
De taken en bevoegdheden van het bestuur en de door haar gedelegeerd taken en 
bevoegdheden aan de directeur zijn vastgelegd in het management statuut van 
Vereniging de Nieuwe school. 
 
Het bestuur hanteert de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO raad als 
leidraad. Deze code is gepubliceerd op de website van de school. Hierbij is per artikel 
van de code aangegeven op welke wijze de school voldoet aan de code. 
 
 
Samenstelling van het bestuur 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden: 
 Jacqueline Can, voorzitter (vanaf juni 2019 bestuurslid, voorzitter sinds augustus 2021) 
 Edwin Hoogland, huisvesting (vanaf juni 2019) 
 Max Meerman, penningmeester (vanaf juni 2019) 
 Mirjam Visser, personeelszaken (vanaf augustus 2020 bestuurslid, P.Z. sinds augustus 

2021) 
 Winnie Ottenhof, secretaris en communicatie (vanaf augustus 2021) 
 
Brigitte Lang is directeur, niet bestuurder. 
 
In 2021 heeft er een verschuiving in het bestuur plaatsgevonden. Joost Waals heeft na 13 
jaar zitting te hebben gehad in het bestuur, eerst met de portefeuille financiën onder zijn 
beheer en later als voorzitter, afscheid genomen van De Nieuwe School.  
 
Joost heeft het voorzitterschap overgedragen aan Jacqueline Can. Zij zit sinds juni 2019 in 
het bestuur met als aandachtsgebied ‘personeel’. Hierdoor kwam de portefeuille 
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personeel vrij en is Mirjam Visser doorgeschoven. Winnie Ottenhof is in augustus 2021 
nieuw in het bestuur gekomen en heeft het secretarisschap overgenomen van Mirjam.  
 
We danken Joost voor zijn jarenlange inzet in het bestuur. Voor deze uitzonderlijke inzet is 
de Jenaplanuil aan Joost uitgereikt tijdens de laatste ALV van het schooljaar ‘20-’21, 
waarbij ook uitgebreid is stilgestaan bij alles wat Joost Waals voor de Nieuwe School 
betekent heeft.  
 
De bestuursleden hebben de volgende functies: 
• Jacqueline Can, Strategy Execution Lead bij ABN AMRO Bank  
• Edwin Hoogland, Project manager DBFMO bij BAM bouw en techniek 
• Max Meerman, International Private Banker bij ABNAMRO MeesPierson  
• Mirjam Visser, Adviseur Leiderschap & ontwikkeling bij Leeuwendaal  
• Winnie Ottenhof, Verloskundige bij Verloskundigen Waterland Oost en DGA bij 
Kraamzorg Waterland Oost 
 
Hiernaast is Winnie Ottenhof voorzitter van Kring Verloskundigen Waterland en lid van de 
ledenraad van de Integrale geboortezorg organisatie Geboortehart (nevenfuncties).  
 
De overige bestuursleden en de directeur Brigitte Lang hebben geen nevenfuncties of 
ondernemingsbelang. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van governance 
De branchecode van de sector is toegepast. Er zijn op dit moment geen wijzigingen 
voorzien ten aanzien van de governance. 
 
 
Horizontale verantwoording 
Het jaarverslag wordt beschikbaar gesteld op de website van de school onder informatie 
en is zo openbaar toegankelijk. 
  
  



 5

Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur vergadert, samen met de directeur, maandelijks. Dit jaar is het bestuur 12 
keer bijeen geweest. Er zijn drie extra vergaderingen gepland met het onderwerp corona 
op de agenda. Ook heeft er een extra vergadering plaatsgevonden waarbij het bestuur 
door Edwin werd bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de huisvesting. Drie 
vergaderingen hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van Commissie van Toezicht 
en bij één van de vergaderingen was de Intern Begeleider uitgenodigd.  
 
Zaken die aan de orde kwamen, waren onder andere: 
 Financiën: begroting 2022, jaarrekening 2021 en tussentijdse cijfers 2021.  
 Plan werkdrukverlaging met aandacht voor de vakdocent muziek en gym, 

ondersteuning van de onderbouw en bovenbouw, conciërge, verhoging 
werktijdfactor, schaal onderwijsassistent en acties waardoor leerkrachten bij elkaar in 
de groep kunnen kijken, gesprekken met externe begeleiders tijdens schooltijd 
kunnen plaatsvinden en er vervanging is voor kindgesprekken tijdens schooltijd. Met 
ook uitbreiding (sinds april 2020) van een administratief medewerker (0,1Fte, inmiddels 
uitgebreid naar 0,2Fte.  

 Overleg met de Commissie van Toezicht en Medezeggenschapsraad over onder 
andere financiën en de vertrouwenspersoon.  

 De bestuurssamenstelling en herverdeling van de bestuursfuncties naar aanleiding 
van het vertrek van Joost.  

 De werving en sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur. Per 1 augustus is Brigitte 
Lang begonnen als directeur van De Nieuwe School.  

 De werving en de sollicitatieprocedure van de twee nieuwe 
bovenbouwleerkrachten. Ook is gesproken over de uitbreiding van de formatie in de 
bovenbouw. Met de ingang van het schooljaar ’21-’22 zijn twee enthousiaste 
leerkrachten aangenomen die aan de slag zijn gegaan in de bovenbouw 

 De werving en sollicitatieprocedure van de nieuwe Intern Begeleider. Er is besloten 
om met het oog op de start van onze nieuwe directeur voor het schooljaar ’21-’22 
een ervaren externe IB-er op interim basis aan te nemen. Voor het schooljaar ’22-’23 
zal een nieuwe vacature uitgezet worden.  

 Leerlingenaantallen en op basis daarvan een formatieplan. Met het vertrek van twee 
leerkrachten in de bovenbouw is de formatie in uren ongewijzigd. Door het vervallen 
van de arbeidsurenvermindering in verband met de leeftijd van deze leerkrachten 
(BAPO) is per saldo de formatie iets teruggegaan ten opzichte van het vorig 
schooljaar. Het formatieplan is tegelijkertijd met het plan werkdrukverlaging ter 
instemming voorgelegd aan de MR. 

 Er hebben voor de zomer 2021 functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de 
teamleden door de oude en nieuwe directeur en het bestuurslid personeel. Later is dit 
ook gebeurd met de directeur zelf. Na de zomer heeft de nieuwe directeur 
startgesprekken gevoerd met ieder teamlid om de verwachtingen voor het nieuwe 
schooljaar ten aanzien van henzelf, het team en de school te bespreken. 

 De uitbreiding van de administratieve ondersteuning van bestuur en directeur van 0,1 
naar 0,2 fte met ingang van januari 2022. In het kader van werkdrukverlaging. 

 Een deel van het bestuur heeft voor de zomer een cursus gevolgd van de Algemene 
Onderwijs Bond waarbij de rechten van de MR het onderwerp was. Deze cursus heeft 
geholpen om duidelijker te krijgen bij welk orgaan verantwoordelijkheid ligt bij het 
nemen van beslissingen. Daarbij volgen bestuursleden Webinars aangeboden door 
de VBS. 

 Voortgang van de verbouwingsplannen. Nader toegelicht onder ‘huisvesting’.  
 De Risico Inventarisatie en Evaluatie is uitgevoerd door bestuur samen met de 

directeur. Actiepunten zijn hieruit opgesteld en ARBO beleid wordt geformuleerd. 
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 Invulling Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Dit programma is gestart door 
de overheid vanuit de gedachte om de leerachterstanden die ontstaan zijn door de 
pandemie weg te werken. Er komt per school geld beschikbaar waarbij door de 
school zelf bepaald mag worden waar dit aan uitgegeven gaat worden. Belangrijk is 
wel dat het ingezet wordt voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na 
corona.  

 Het onderbrengen van de verzekeringen van De Nieuwe School bij Molenaar en 
Zwarthoed, financieel adviseur in Volendam.  

 Er is een nieuw functiegebouw geïmplementeerd, waarin alle functies kort 
beschreven staan en waarin specifiek benoemd is welke rol en verantwoordelijkheid 
zij hebben in de leerlingenzorg. In het najaar is met instemming van de 
Medezeggenschapsraad de functie van leraarondersteuner A en B toegevoegd aan 
het functiegebouw. Hiermee is de school in staat de juiste leerlingenzorg te geven en 
voor de toekomst onderwijsassistenten met ontwikkelpotentie een carrièrepad te 
bieden.In februari zijn in aanwezigheid van de Intern Begeleider de punten zorg en 
onderwijskwaliteit besproken, mede naar aanleiding van de CITO resultaten en 
verbeterpunten daaruit. 

 Het leerlingtevredenheidsonderzoek wordt begin 2022 uitgezet en we zijn 
voornemens (conform cyclus) in 2023 naast het jaarlijkse 
leerlingtevredenheidsonderzoek weer een oudertevredenheidsonderzoek te 
verzorgen. 

 De corona-pandemie is natuurlijk ook zeer regelmatig onderwerp van gesprek 
geweest tijdens de vergaderingen het afgelopen jaar. Er zijn drie extra vergaderingen 
samen met de Medezeggenschapsraad en de Commissie van Toezicht extra ingelast 
om de onderwijsprogrammering te bespreken. Doel van deze extra bijeenkomsten 
was om als bestuur met input en draagvlak in de MR en Commissie van Toezicht 
cruciale afspraken te maken over continuïteit van het onderwijs binnen de door het 
Ministerie van Onderwijs gegeven kaders. Specifieke onderwerpen hierbinnen waren 
de volgende: 

- RIVM richtlijnen implementeren in school 
- Omschakelen van onderwijs in stamgroepen naar jaargroepen om de kans op 

besmetting zo klein mogelijk te maken en de omschakeling terug naar 
stamgroepen aan het eind van het schooljaar.  

- Evaluatie thuisonderwijs tijdens de lockdown 
- Spreiding van de eindtijd van de schooldag om het aantal contacten van de 

kinderen te spreiden 
- Musical van groep 8. Gelukkig is deze toch opgevoerd voor de hele school 

omdat de bubbels weer doorbroken mochten worden.  
- Het dragen van mondkapjes door kinderen in de bovenbouw.  
- Consequenties corona voor de schoolkampen 
- Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare 

kinderen.  
 

De volgende principes zijn continue leidend geweest in de keuzes die zijn gemaakt: 
1. Het onderwijs moet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn.  
2. We volgen altijd de richtlijnen van de RIVM/Ministerie van onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 
3. We hanteren onverminderd de basisregels: regelmatig handen wassen, bij 

klachten blijven we thuis en testen we op corona, ventileren in de klassen. 
4. In voorkomende Coronagevallen in school nemen we altijd contact op met het 

scholenteam van de GGD en volgen we de adviezen ten aanzien van voorzorg, 
quarantaine en termijnen.  
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5. Aanpassingen in onderwijsprogrammering doen we altijd in samenspraak met de 
Medezeggenschapsraad en de Commissie van Toezicht. In beide organen zijn 
ouders vertegenwoordigd.  

6. We communiceren zo tijdig, open en duidelijk mogelijk naar ouders.  
 

De beslissingen die genomen zijn het afgelopen jaar zijn lang niet altijd makkelijk 
geweest, maar we hebben ze altijd genomen met het welbevinden en de  veiligheid van 
kinderen en team en de kwaliteit van het onderwijs in ons achterhoofd.  
 
Strategie  
 
Plan, do, check and act 
Onderstaand figuur visualiseert de kwaliteitscyclus van Vereniging De Nieuwe School 
Edam. Wanneer bespreken we welke onderwerpen, met daarbij de vaste volgorde van 
plan, do, check en act. 
 

 
 
In 2021 hebben we de weg gecontinueerd die we zijn gestart tijdens de studiedag van 6 
december 2019. Tijdens deze studiedag heeft het team en het bestuur samen 
vooruitgekeken onder de noemer ‘de nieuwe school in 2025’. Aan de orde kwamen een 
herijking van de missie, visie en waarden en in het bijzonder het Jenaplan onderwijs.  
 
Brigitte heeft bij haar start als Directeur samen met het team tijdens vergaderingen en 
studiedagen aandacht gegeven aan de Jenaplanessenties en in het bijzonder de 
samenhang met executieve functies. Ouders hebben op 18 november 2021 een 
interactieve presentatie kunnen bijwonen over Executieve Functies. Dit werd gegeven 
tijdens het Ouder & Team gedeelte van de ledenvergadering, door gastspreker Jaap 
Schilder, zelfstandig coach en adviseur passend onderwijs bij SWV Zaanstreek – 
Waterland. 
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Onderstaand een visualisatie van de besproken onderwerpen die een rode draad 
hebben gevormd in 2020 en 2021. 
 

 
 
 
In 2021 hebben we samen met de gemeente besloten in 2022 te starten met een 
haalbaarheidsstudie voor de renovatie van het schoolgebouw. De meeste mensen van 
de kinderen en het team zijn reeds bekend, nu gaan we een start maken met 
inventariseren wat de mogelijkheden zijn. 
 
Verder hebben we in de zomer van 2021 afscheid genomen van de directeur en twee 
bovenbouwleerkrachten die met pensioen zijn gegaan. We hebben een nieuwe 
directeur aangesteld (voormalig IB-er), een nieuwe tijdelijke IB-er en twee 
bovenbouwleerkrachten. 
Mede door deze wisselingen is er in 2021 in de studiedagen aandacht besteed aan 
Jenaplan essenties en samenwerking, naast de invulling van onderwijs met de wisselingen 
in Corona maatregelen. Hierbij is steeds gekeken naar hoe de kwaliteit van onderwijs te 
borgen op een manier die veilig en uitvoerbaar is. 
 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Het bestuur bespreekt in de bestuursvergaderingen het personeelsbeleid. Kernpunten 
van het strategisch personeelsbeleid zijn voldoende formatie (kwantitatief en kwalitatief) 
zodat kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden met ruimte voor individuele 
begeleiding van de kinderen. Verder heeft de school actief beleid op gebied van 
opleiding en nascholing. Personeelsleden krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen en 
specialiseren in aanpalende onderwerpen. Hiermee verrijkt het team haar expertise. 
Verder wordt ook doorgroei van personeelsleden gestimuleerd voor zover dat binnen 
deze school met beperkte omvang mogelijk is. Mooi voorbeeld is de doorgroei van onze 
interne begeleider naar directeur van onze school per 1 augustus 2021.  
 
In 2021 hebben we functiegebouw geactualiseerd en een functie opgenomen van 
leraar ondersteuner, welke we voorheen niet hadden opgenomen. In 2022 zullen we 
vanuit de zorg voor kinderen ook een visie vormen op de verdere structurele invulling van 
Interne Begeleiding. 
 
Er is geen sprake geweest in 2021 van uitkeringen na ontslag. Derhalve valt er ook niets te 
melden aangaande gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag. 
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Onderwijsachterstand 
Het bestuur heeft periodiek de voortgang van het onderwijs en de resultaten op de 
agenda staan. De intern begeleider en directeur geven hierover een terugkoppeling 
waarna er een dialoog ontstaat. 
 
De school heeft aanvullende middelen toegekend gekregen in oktober 2020 om 
eventuele onderwijsachterstanden als gevolg van het thuisonderwijs in te lopen. Ook in 
2021 zijn scholen in staat gesteld verschillende subsidies aan te vragen, als De Nieuwe 
School hebben we per subsidie de overweging gemaakt of wij hier gebruik van willen of 
moeten maken en zodoende aanvragen ingediend voor een paar subsidies. 
 
Voor verdere achtergrond over de subsidies en de resultaten verwijzen we naar het 
onderwijskundig verslag en toelichting bij financieel verslag. 
  
Toelatingsbeleid 
Kinderen kunnen voor het eerst naar school als ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. 
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. De Nieuwe 
School laat per schooljaar maximaal twintig vierjarige kinderen toe, tenzij het bestuur 
heeft besloten hiervan af te wijken. We tellen van 1 augustus tot 1 augustus. 
Wij laten kinderen toe die voldoen aan de volgende criteria: 

 Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt 
 Kinderen die deelnemen aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan, 

activiteitenplan, de jaarkalender en het ritmisch weekplan. 
 
Klachtenregeling, klachtencommissie en vertrouwenspersoon 
De school heeft een klachtenregeling, een klachtencommissie en een interne en externe 
vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover is opgenomen in de schoolgids die ook op 
onze website staat. Afgelopen jaar zijn er geen klachten bij het bestuur gemeld. 
 
Zaken met mogelijk politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) 
De Nieuwe School onderkent een aantal zaken met mogelijk politieke of 
maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) waar zij op korte en lange termijn 
rekening mee houdt in haar beleid: 
 
- Toenemend belang van ICT. De school heeft in 2018 Chromebooks aangeschaft om 
leerlingen vroegtijdig te laten omgaan met ICT. Hierbij wordt in het onderwijsprogramma 
niet alleen aandacht besteed aan de technische toepassing maar ook het gedrag dat 
hoort bij verstandig omgaan met ICT en sociale media. 
 
- Duurzame leefomgeving. De school heeft het inkoopbeleid geactualiseerd waarbij 
gestreefd wordt naar duurzame inkoop van diensten en producten. Er is overgestapt 
naar een andere duurzame energie leverancier (Van de Bron). Verder wordt gekeken 
naar mogelijkheden op ons schoolgebouw bijna energie neutraal te kunnen maken bij 
de (ver)nieuwbouw in 2024. Hierbij wordt o.a. gedacht aan zonnepanelen op het dak. 
 
- Kunst & Cultuur. De school geeft prioriteit aan kunst en cultuur, onder andere door 
culturele activiteiten, muziek- en dansonderwijs en projecten. Elk jaar wordt een bedrag 
van euro 5.000 beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten. 
 
- Themagericht onderwijs. De school heeft de ambitie om themagericht onderwijs verder 
te ontwikkelen waarbij cognitieve vakken zoals lezen, schrijven en rekenen meer 
geïntegreerd worden in de projecten. Hiermee stimuleren wij de kinderen in hun 
ontwikkeling op de essenties van Jenaplan onderwijs. 
 
- Personeelstekort in het onderwijs. De school ervaart dat vervanging bij ziekte in sommige 
gevallen moeilijk is op te vangen. Veelal zijn teamleden bereid voor elkaar in te vallen en 
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tijdelijk meer te werken. Daar zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor. In sommige 
gevallen is het niet mogelijk intern uitval op te vangen en zijn wij afhankelijk van de 
mogelijkheden om extern tijdelijk aan te stellen. Helaas lukt dit niet altijd. Het bestuur is 
voornemens het strategisch personeelsbeleid verder te ontwikkelen om hiermee 
mogelijke uitval te beperken en flexibiliteit te vergroten. 
 
Internationalisering 
Er zijn in 2021 geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot internationalisering. De 
school heeft deze ambitie niet en derhalve zijn er ook geen verwachte toekomstige 
ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Duurzaamheid 
De nieuwe school heeft uiteraard in haar onderwijsaanbod aandacht voor 
Duurzaamheid. Zo wordt in de klas afval gescheiden, staat de (natuurlijke) leefomgeving 
centraal o.a. in een project, maar wordt het ook meegenomen in het inkoopbeleid. 
Verder volgt in 2022 een verdere vergroening van het schoolplein. 
 
De school heeft een overeenkomst voor groene energie bij Van de Bron en wil graag 
verder verduurzamen. Voor nu is het afwachten op de (ver)nieuwbouw, om verdere 
ambities te realiseren. De nieuwbouw zal naar verwachting Bijna Energie Neutraal (BENG) 
bekostigd worden vanuit de economisch eigenaar (gemeente). De school kan 
vervolgens zelf de ambitie neerleggen om de stap te maken naar Energie Neutraal 
(ENG). 
 

 
21 april 2022 Opening bloemen en bijen lint door leerlingen van De Nieuwe School. 
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Huisvesting 
 
Integraal Huisvestingplan gemeente Edam - Volendam 
Gemeente Edam-Volendam heeft in 2018 het initiatief opgepakt om in gezamenlijkheid 
met de besturen van de verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente te komen tot 
een integraal huisvestingsplan (IHP).  
 
Zaken die in het IHP onder meer aandacht krijgen zijn; duurzaamheidsambities, diversiteit 
van het onderwijs,  bewegingsonderwijs, aansluiting met jeugdzorg, wijkfunctie scholen, 
eventuele samenwerking met bedrijfsleven. 
 
Hiervoor zijn ook in 2021 een aantal bijeenkomsten geweest met de verantwoordelijk 
ambtenaar binnen de gemeente en de vertegenwoordigers van de PO en VIO 
schoolbesturen van gemeente Edam/Volendam. 
 
Namens de Nieuwe School zijn Edwin, Max en Brigitte aanwezig bij de besprekingen met 
de gemeente. Gezien het belang voor onze school en de overige schoolbesturen is daar 
extern advies voor ingewonnen namens alle schoolbesturen in de vorm van 
Adviesbureau Anculus. In samenwerking met de schoolbesturen worden de 
onderwijsvisies en gezamenlijk ambities vertaald naar een visie op onderwijshuisvesting. 
 
Eerder is op basis van onderwijsvisie, leerlingenprognoses en een schouw van de scholen 
bepaald dat De Nieuwe School in aanmerking zal komen voor (ver)nieuwbouw of 
uitgebreide renovatie rond 2024/2025. 
 
De concrete invulling daarvan is in 2020 en 2021 onderdeel van gesprek geweest. In 2022 
wordt dit concreet opgevolgd in de vorm van een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door 
Anculus. 
  
 
COVID– 19  
In verband met de COVID19 is er ook in 2021 extra aandacht gevraagd voor ventilatie 
binnen schoolgebouwen en in het algemeen. 
 
De Nieuwe School beschikt niet over een geforceerd ventilatiesysteem en moet daarom 
natuurlijk ventileren door ramen te openen. 
  
Gedurende het jaar zijn metingen verricht door een externe partij om na te gaan of de 
minimale waarden (zoals gesteld in het geldende Bouwbesluit) worden gehaald. Dit was 
het geval. Ook gedurende de rest van het jaar is er geventileerd door ramen te openen. 
 
In 2022 zullen metingen herhaald worden om te controleren of we blijven voldoen aan 
de gestelde waarden. Er zijn ook CO2 meters aangeschaft voor alle klaslokalen. 
 
Naast ventilatie heeft 2021 op vele vlakken in het teken gestaan van de Corona 
maatregelen. Tijdens (extra) bestuursvergaderingen is er gehandeld op basis van de ons 
bekende informatie en binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw, maar ook op 
basis van advies van het RIVM en PO Raad. 
 
Voorbeelden zijn de aanvullende afspraken met de schoonmaak, leerlingen die zijn 
meegenomen in het belang van handenwassen, een handen desinfectiezuil is geplaatst 
bij de ingang, teamleden hebben onderlinge verder afspraken gemaakt. De aankomst 
en vertrektijden voor de kinderen zijn verruimt om drukte te vermijden, er zijn duidelijke 
afspraken om de aanwezigheid van ouders binnen het schoolgebouw te minimaliseren 
en over het wachten bij ophalen op en rond het schoolplein. Ook zijn er (tijdelijk) 
meerdere (extra) ingangen voor de verschillende stamgroepen in gebruik genomen. 
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Onderhoudsplan 2021 en komende jaren 
Het bestuur heeft in het verleden aan Bureau Bos gevraagd een meerjarig 
onderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Dat rapport is uitgebracht op 28 juni 2018. Doel 
hiervan is de veiligheid, het comfort en functionaliteit(en) van het gebouw te behouden 
binnen de gelden die hiervoor beschikbaar zijn. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan dit plan, binnen de 
beperkingen die een relatief oud gebouw met zich meebrengt. Ook in de komende 
j(a)aren zal het bestuur uitvoering geven aan dit plan. 
 
Het proces rond het IHP maakt wel dat grote investeringen nauwkeurig afgewogen 
moeten worden met het oog op een aanstaande renovatie. 
  
Er is derhalve aanvullend een inventarisatie geweest onder de gebruikers van het 
gebouw en mede aan de hand hiervan een lijst gemaakt met gewenste 
werkzaamheden. Filosofie is werkzaamheden die op termijn gepland zijn (0 – 5 jaar), 
indien passend, naar voren halen. Zodat er al direct resultaat is.  
 
Door in een aantal gevallen het noodzakelijk onderhoud naar voren te halen en daarna 
een aantal jaren minimaliseren tot het noodzakelijke alvorens de (ver)nieuwbouw start, is 
er lang ‘plezier’ van het gepleegde onderhoud. Dit is zo ook besproken tijdens de ALV 
van 26 november 2020 en zal gehandhaafd blijven tot de renovatie. 
 
Zo is in 2021 onderhoud gepleegd aan de brandmeldinstallatie, gewerkt aan het 
verbeteren van de afwatering op het schoolplein en de gehele zonwering is vernieuwd 
en op bepaalde onderdelen gerenoveerd. 
 
 
Uitbreiding leerlingen aantal 
De achterliggende periode is het aantal leerlingen gegroeid. Deze sterke groei in 2020 
komt mede gezien er leerlingen van de wachtlijst zijn ingestroomd.  
 
De Nieuwe School heeft nu 2 onderbouw, 3 midden- en 3 bovenbouw groepen.  
 
Hiervoor is er in 2020 een extra lokaal in gemeenschapsruimte gerealiseerd. 
De ruimte heeft daarmee een dubbele functie gekregen, de gemeenschapsruimte zal 
tevens behouden blijven.  
 
Bij deze groei is rekening gehouden met het aantal leerlingen wat passend is bij de 
oppervlakte van het schoolgebouw en de daarbij behorende normeringen. 
 
Schoolplein 
Een aantal keer heeft de ALV in het teken gestaan van het verbeteren van het 
schoolplein. Zo is er gesproken over het gehele plein vernieuwen of dit gefaseerd te toen. 
Er is gekozen voor het laatste en derhalve zal het gedeelte aan de onderbouwzijde 
vernieuwd worden. Dit is besloten tijdens de ALV van 22 maart 2022. Bij de afweging is 
stilgestaan tussen het belang van de leerlingen en de toekomstige 
bouwwerkzaamheden (ver)nieuwbouw 2024/2025. Het nieuwe schoolplein zorgt voor 
een hoogwaardig aanbod van speeltoestellen, verbeterde afwatering en vergroening. 
De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden. Na de vernieuwbouw is 
het idee om de rest van het schoolplein te verbeteren. 
 
We zijn als bestuur blij met de actieve tuinwerkgroep die nu reeds zorgt voor het 
aanwezige groen. 
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Algemene ledenvergadering en O&T café 
 
De leden van de vereniging De Nieuwe School zijn tevens intern toezichthouder op het 
functioneren van het bestuur van de school. De Nieuwe School hecht een grote waarde 
aan een actieve groep ouders die onder ander middels de Algemene 
Ledenvergadering inspraak kunnen hebben op het beleid van de school.  
 
Om dit te faciliteren organiseert de school een aantal keer per jaar een Algemene 
Ledenvergadering (ALV), eventueel gecombineerd met het O&T café. Het Ouder & 
Team café is een avond waarbij ouders en team gezamenlijk geïnformeerd worden en 
ervaringen uitwisselen op een onderwerp wat op dat moment op onze school speelt. 
Met elkaar van gedachten wisselen en in gesprek gaan is hierbij een belangrijk 
onderdeel.  
 
Afgelopen schooljaar zijn in dit kader de volgende bijeenkomsten geweest:  

- Mini-ALV en O&T café 22 maart.  
- ALV 15 juni 2021.  
- Mini-ALV en O&T café  

Deze bijeenkomsten hebben in verband met de covid-19 pandemie online 
plaatsgevonden.  
Tijdens de mini-ALV van 22 maart zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 

 De onderwijsprogrammering na de openstelling van de school in februari na de 
periode van thuisonderwijs. Ook de besluitvorming is aan bod gekomen.  

 De renovatie van het schoolplein 
 Voorlopige cijfers 2020 en voorlopige meerjarenbegroting 2021-2024 
 Voortgang sollicitatieprocedure directeur 
 Bestuurswisseling door het aankomend vertrek van voorzitter Joost Waals. 

Tijdens het Ouder&Team café aansluitend aan de ALV vertelt André Oudejans over zijn 
ervaringen en carrière op De Nieuwe School in Jenaplanperspectief. André zal aan het 
eind van dit schooljaar, na meer dan 36 jaar op De Nieuwe School les te hebben 
gegeven, met pensioen gaan.  
 
De ALV van juni is bijgewoond door 54 ouders en teamleden. Deze avond zijn onder 
andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 Jaarverslag 2020/ouderbijdrage/jaarrekening 2020/begroting 2021 
 Treasurystatuut 
 Bestuurswisseling. Voorstellen nieuwe secretaris 
 Brigitte presenteert zich als nieuwe directeur  

Na het officiële gedeelte wordt Joost Waals die afscheid neemt als voorzitter van het 
bestuur na 13 jaar overvallen met ‘College Tour aflevering’ over hemzelf. Vrienden en 
(oud-) bestuursleden spreken hem toe en tussen deze fragmenten door wordt Joost zelf 
geïnterviewd door Foeke de Koe over zijn leven met De Nieuwe School. Tot slot krijgt 
Joost de Jenaplanuil uitgereikt voor al zijn betrokkenheid bij de school.  
 
Tijdens de ALV van november zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod 
geweest 

 De tussentijdse cijfers van 2021 en de begroting van 2022 
 Het voorstellen van de nieuwe teamleden 
 De ontwikkelingen rondom de huisvesting van De Nieuwe School 
 De focus van 2021-2022 
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Tijdens het Ouder&Team Café geeft Jaap Schilder, adviseur bij het 
Samenwerkingsverband Waterland, uitleg over executieve functies. Dit is ook tijdens de 
studiedag met het de teamleden aan bod gekomen en vanaf februari 2022 zal binnen 
de school meer aandacht gegeven gaan worden in samenhang met onze 
jenaplanessenties.  
 
 
Contact met de MR 
Een afvaardiging van het bestuur onderhoudt de contacten met de 
medezeggenschapsraad. De agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen 
worden ter informatie naar de MR gestuurd. Aan het begin van het schooljaar zijn de 
voorzitter en de secretaris aanwezig geweest bij een MR vergadering om de belangrijkste 
aandachtspunten door te spreken. Daarnaast heeft de penningmeester een toelichting 
op de begroting en de jaarrekening gegeven. Stukken worden ter advies of ter 
instemming voorgelegd aan de MR. 
 
Na de scholing rondom wetgeving op medezeggenschap, hebben MR en 
directie/bestuur een professionalisering doorgemaakt van de onderlinge samenwerking. 
Tussen MR en bestuur (Personeelszaken) en directeur zijn afspraken gemaakt over 
overlegfrequentie. Daarnaast is de intentie uitgesproken de MR vroegtijdig over zaken te 
informeren en inbreng te laten hebben, waarna het geformaliseerd wordt in een officiële 
advies- of instemmingsaanvraag. Op die manier is de MR in staat invloed uit te oefenen 
en input mee te geven, kan het bestuur daar rekening mee houden en kunnen we 
efficiënte advies- en instemmingstrajecten organiseren. Voorbeeld hiervan in 2021 was 
de bespreking van het voorgenomen besluit het functiegebouw aan te passen. 
 
Contact met de Commissie van Toezicht 
De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben normaliter namens het bestuur drie 
keer overleg met de Commissie van Toezicht. Dit jaar  hebben we er steeds voor gekozen 
om een verlengde bestuursvergadering te houden, met CvT, alle bestuursleden en 
Brigitte. 
 
Het bestuur heeft drie keer een overleg gehad met de Commissie van Toezicht tijdens 
een verlengde bestuursvergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn de financiën aan de 
orde gekomen, alsmede de plannen voor IT in het onderwijs, huisvesting, onderwijs geven 
tijdens de pandemie en de taakopvatting van de commissie. De agenda’s en notulen 
van de bestuursvergaderingen worden ter informatie naar de CvT gestuurd De commissie 
bestaat uit Grietje Hoogerdijk, Jeroen Janssen en Eva Rutsen. 
 
Samenwerkingsverband 
De nieuwe school maat onderdeel uit van de Stichting Samenwerkingsverband 
Waterland Primair Onderwijs (SWV). De samenwerking verloopt naar wens, er zijn geen 
bijzonderheden. 
 
Het SWV heeft de volgende taken: 
 Het vaststellen van een ondersteuningsplan. 
 Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteunings-

voorzieningen aan de scholen binnen het SWV. 
 Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het SO of SBO, op verzoek van het 

bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. 
 Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het 

bevoegd gezag van een school binnen het SWV waar de leerling is aangemeld of 
ingeschreven. 
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Tenslotte 
Veel scholen, zeker ook de kleine ‘éénpitters’ zoals De Nieuwe School, hebben al 
besloten het besturen van hun school uit te besteden aan een grotere of externe 
organisatie. Tot nu toe heeft De Nieuwe School daar niet voor gekozen. Het bestuur, de 
directie en het team ervaren de huidige bestuursvorm als een rijkdom, omdat de meeste 
lijnen kort en persoonlijk zijn (hoewel dit af en toe ook lastig kan zijn). Wij geloven dat onze 
school mede daardoor dynamisch en alert kan zijn. Het blijft wel belangrijk dat we de 
‘keuze’ voor de gewenste bestuursvorm als ouders samen maken. Want zonder de 
bereidheid van ouders zal er geen bestuur zijn dat uit ouders bestaat! 
 
We danken Brigitte en het team voor hun inzet en flexibiliteit in het afgelopen turbulente 
jaar. Ook dank aan alle (groot) ouders en vrijwilligers die hebben meegeholpen. 
 
 
Het bestuur van de Nieuwe School: 
 
 
Jacqueline Can, voorzitter 
Edwin Hoogland, huisvesting 
Max Meerman, penningmeester 
Mirjam Visser, personeelszaken 
Winnie Ottenhof, secretaris en communicatie 
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Commissie van Toezicht 
 
De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden, te weten: Grietje Hoogerdijk, Jeroen 
Janssen en Eva Rutsen.  
 
In het dagelijks leven werkzaam als respectievelijk Leraar Nederlands (onderbouw) op 
het Clusius College in Purmerend, Customer Service Transformation Manager EMEA 
(Europe - Middle East - Africa) bij het bedrijf MSA (The Safety Company) (Jeroen) en 
leraar onderbouw op brede school De Kinkerbuurt (Eva). Geen verdere nevenfuncties. 
 
De werkzaamheden in het onderwijs van Eva en Grietje zijn bekend bij de leden gemaakt 
tijdens de benoeming, en er is bij beide geen sprake van eventuele vermenging, beide 
hebben geen andere bestuursfunctie in het onderwijs. Het feit dat ze beide in het 
onderwijs werkzaam zijn is een waardevolle achtergrond voor een CvT lid. Net als dat 
Jeroen zijn kennis meeneemt vanuit zijn functie in  het bedrijfsleven. 
 
De Nieuwe School is een vereniging en alle ouders zijn lid van deze vereniging en houden 
gemeenschappelijk, middels de Algemene Ledenvergadering (ALV), toezicht op het 
bestuur van de Nieuwe School. Met andere woorden, het toezicht op het bestuur ligt bij 
de leden.  
 
Omdat het praktisch gezien lastig is om met alle leden goed toezicht uit te oefenen, is er 
een Commissie van Toezicht, een soort “verlengstuk“ van de ALV die een aantal keren 
samen zit met het Bestuur en de MR om zo concreet invulling aan het toezicht te geven. 
 
Wat doet de Commissie van Toezicht? 
Op de ALV en mini ALV’s doet de Commissie van Toezicht verslag van hoe zij toezicht 
houdt op het beleid van het bestuur en wat zij daartoe heeft ondernomen. 
 
De Commissie van Toezicht overlegt minimaal 3x per jaar met het bestuur over het beleid 
van de school. 
 
De Commissie van Toezicht ontvangt alle notulen van de bestuursvergaderingen en blijft 
op deze manier goed op de hoogte van wat er speelt met betrekking tot het besturen 
van de school. Tevens krijgt ze voorafgaand aan de ledenvergadering inzage en 
toelichting op voorgestelde begroting en (voorlopige) cijfers. Zo kan ze de ALV adviseren 
tijdens de vergadering. Voor het jaarverslag levert ze een bijdrage middels een verslag. 
 
De Commissie van Toezicht houdt toezicht aan de hand van een opgesteld Toezicht 
kader waarin de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden concreet staan 
aangegeven. De code goed bestuur vormt hiervoor de leidraad. 
 
De leden, vertegenwoordigd door de ALV, zijn het hoogste orgaan. Zij benoemen CvT en 
bestuursleden leden, ook gaan zij over een ontslag, schorsing of eventuele vaststelling 
van beloning. CvT en bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen 
vrijwilligersvergoeding.  
 
Tijdens de ALV van 18 juni 2020 is besloten Van Ree als nieuwe accountant aan te 
nemen. De CvT adviseert dit te continueren.  
 
Tijdens de start van de Corona pandemie heeft het bestuur meer contact gezocht met 
de CvT. De CvT heeft tijdens ingelaste vergadering het bestuur kunnen bevragen op het 
beleid en indien nodig voorzien van input. 
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Zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest zijn o.a.: 
 
Het HuisvestingsPlan, NPO-middelen, het schoolplein, de aanpak omtrent Covid-19 en de 
cijfers over 2020 en begroting voor 2022. Hierbij bevraagt de CvT het bestuur over het 
gevoerde beleid, de gemaakte keuzes en de doelmatige besteding van de middelen. 
Afgelopen jaar is er veel wisseling in het team geweest, ook dit heeft de aandacht 
gevraagd en gekregen van de CvT. 
 
 
Voornemens CvT 
De CvT in deze nieuwe samenstelling heeft naar aanleiding van het inspectierapport de 
volgende voornemens geformuleerd met daarbij een toelichting hoe de CvT dit toezicht 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd dit jaar: 
 
De CvT zal vanaf de volgende jaarverslagen meer aandacht besteden aan de 
verantwoording over de resultaten van zijn handelen. Dit betreft dus het aankomende 
jaarverslag van 2021 waarop deze CvT het kan toepassen. 
 
De manier van vergaderen is vanaf dit jaar aangepast, eerder kreeg de CvT een half uur 
met de voorzitter, penningmeester en secretaris voor een toelichting op beleid. Door 
deze korte tijd was minder tijd voor verdieping. Nu wordt de CvT uitgenodigd voor 
nagenoeg de gehele vergadering. De CvT ervaart dit als een verrijking van duiding bij 
het beleid en de koers van het bestuur. 
 
Het resultaat van de aanwezigheid van de CvT is met name het doorvragen aan het 
bestuur. Het gevaar bestaat dat een bestuur dusdanig op elkaar ingespeeld raakt dat 
bepaalde vragen niet meer gesteld worden. Er is een open contact waarbij vragen en 
feedback gewaardeerd wordt. 
 
De CvT zal de doelmatige besteding van het geld dat het bestuur van het Rijk krijgt 
toelichten in het jaarverslag. Het zogenaamd beleidsrijk begroten en hierop toezien dat 
dit ook is gebeurd. Dit deed de CvT altijd al tijdens de vergaderingen maar dit werd niet 
al zodanig vastgelegd. 
 
De NPO middelen zijn besproken met de CvT en MR, gezien de korte periode van het 
indienen van deze aanvraag en de zomervakantie die hiertussen kwam te zitten is hier 
helaas geen ruimte voor geweest om uitgebreid over mee te denken. De ideeën voor 
besteding waren gedeeld maar nog niet onderbouwd met het financiële plaatje. Dit is 
naar ons idee niet te wijten aan het bestuur en directeur maar aan de doorlooptijd 
waarbinnen deze stukken ingediend moesten worden.  
 
De CvT waardeert de open houding van het bestuur en de uitnodiging om aan te 
schuiven bij de vergaderingen omtrent het coronabeleid en hoopt dat deze houding 
gecontinueerd blijft. 
 
Dit jaar is de CvT opnieuw goed op de hoogte gehouden door het bestuur van de 
ontwikkelingen op het gebied van de Corona maatregelen. De CvT sloot aan bij 
vergaderingen en daar waar snel besluiten genomen moesten worden werd de CvT per 
whatssapp of mail gevraagd om input. 
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Verslag van de medezeggenschapsraad 
 
De MR is het afgelopen kalenderjaar ongeveer 7 keer bij elkaar gekomen, live of online. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten die besproken zijn.  
 
Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar in september bestaat de 
oudergeleding van de MR uit Ylonka Pauw en Sanneke Broek. De teamgeleding bestaat 
uit Francis en Danielle. Zij plannen de vergaderdata en de taken zijn verdeeld. 
 
Maandelijks worden de notulen van de bestuursvergaderingen doorgenomen. Bij vragen 
en opmerkingen wordt er contact opgenomen met het bestuur.  
 
Belangrijk besproken punten met Bestuur zijn; het financieel jaarbeleid, formatieplan, 
vakantierooster en jaarkalender, urenoverzicht dat kinderen school hebben of vrij i.v.m. 
studiedagen en vakanties. 
 
MR heeft het hele jaar geregeld contact met het bestuur en Commissie van Toezicht 
i.v.m. de richtlijnen van het RIVM en het evalueren van thuisonderwijs en onderwijs in de 
Coronaperiode op school waarbij kinderen voor de zomerperiode in jaargroepen blijven 
voor de instructies en het werken i.p.v. in stamgroepen. Ook contactmomenten tussen 
de Bouwen wordt vermeden, door de pauzes te spreiden. Zo blijven we in kleine bubbels 
om het gevaar op besmetting te verkleinen. Na een ‘normale’ periode van jaargroepen 
en stamgroepen wordt in het najaar besloten om de kleine bubbels, die wederom 
noodzakelijk blijkt, niet meer in de jaargroepen maar in de stamgroepen te laten plaats 
vinden, waarbij zowel de instructies als het werken in de stamgroep gebeuren. 
 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek in maart 2020 hebben we in juni 2021 een 
scholingsbijeenkomst gehad, georganiseerd door de AOB, met MR, directie, een lid van 
Commissie van Toezicht en een lid vanuit het Bestuur. 
 
In juli 2021 heeft een aantal teamleden de school verlaten in verband met pensioen, 
waaronder onze oud-directeur Felix. Een teamlid van de MR heeft in de 
sollicitatiecommissie(s) plaats genomen. Er zijn 2 nieuwe bovenbouwcollega's 
aangenomen, Mensje en Kelly, en een nieuwe directeur, Brigitte. Daarnaast is er een 
nieuwe Intern Begeleider aangenomen voor een jaar. Zij, Sanne, wordt als interim 
ingehuurd via het bedrijf ‘Zien in de Klas’. Ook is onze ICTer Nico met pensioen gegaan. 
Misja heeft zijn taken overgenomen.  
 
We hebben in september met een delegatie van het bestuur en de directie bij elkaar 
gezeten om te spreken over de communicatie en de samenwerking tussen MR en 
Bestuur. Het lijkt ons verstandig en werkzaam om 3-maal per schooljaar om de tafel te 
zitten. We hebben deze eerste keer het ‘protocol Veiligheid Schoolzwemmen’ besproken 
en het document van ‘Extra handen in de groep’ gefinancierd door de NPO-gelden 
(Nationaal Programma Onderwijs na Corona) en de andere subsidies. Ook is het plan 
van de ‘werkdrukverlaging’ en het 'functiegebouw’ besproken en goedgekeurd, daarbij 
ging het om de functieomschrijvingen van het personeel bij ons op school.  
 
Vanuit de oudergeleding zijn er een aantal punten naar voren gekomen, die de 
teamgeleding vervolgens weer mee heeft genomen naar een teambijeenkomst. De 
volgende punten zijn besproken; de schoolfotograaf en melding van 
bewegingsonderwijs in het verslagboek door onze vakdocent. 
 
Het officeaccount van de MR is actief. Ouders kunnen mailen naar 
MR@denieuweschool.nl en zullen vanuit dit account, indien gewenst, een reactie 
ontvangen.  
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Commissieverslagen 
 
 
Werkgroep Activiteiten 

Ondanks dat de school in 2021 voor een groot deel gesloten was voor ouders, en dus ook 
voor de ouders van de activiteitencommissie, hebben we toch voor een aantal 
activiteiten en zeker voor sfeer in de school kunnen zorgen. Toen de kinderen weer naar 
school mochten in februari, werd er alsnog “Nieuwjaar” gevierd met kinderchampagne 
en party-knallers. Ook het afscheid voor ouders en externen van de leerkrachten André 
en Hilde en directeur Felix, werd door de commissie voorbereid.   

Gelukkig kon vanaf augustus 2021 weer iets meer en hebben de ouders, op gepaste 
afstand, in de avonduren voor versiering in de school gezorgd. Zo startten we het 
schooljaar in een mooi versierde hal met als thema Vakantie. Werd de komst van 
Sinterklaas aangekondigd met een op het thema Techniek gebaseerde fietswerkplaats 
en was de hal tijdens de Kerstperiode heel kleurig versierd.  

 
Documentatie Werkgroep 
 
In het 2e Coronajaar is de docu, waar mogelijk, bemand door fanatieke ouders 
(waarvoor dank!) en mochten de maatregelen dat niet toestaan, met hulp van 
staf/teamleden van de school.  
 
Er heeft een opschoning plaatsgevonden, er zijn enkele boeken afgeschreven en er zijn 
uiteraard weer nieuwe boeken aangeschaft. Na de populariteit van de nieuwe Engelse 
boeken van vorig jaar, is deze collectie uitgebreid met goed-leesbare Engelse boeken. 
Ditmaal niet boeken uit een bepaalde leerlijn, maar boeken van Dr Seuss en boeken uit 
de Diary of a Wimpy kid reeks.  
 
Door het presenteren van de nieuwe boeken door Judith (Naeff) in de klassen, zijn deze 
een lange periode heel populair. Er wordt met enthousiasme gelezen. Als ze uitgeleend 
zijn, helpen de docu-ouders met alternatieven zoeken die soortgelijk zijn.  
 
In het vorige jaarverslag schreef ik nog dat veel informatieboeken (zogenaamde J-
Boeken) liggen te verstoffen in de kasten op een aparte plek en dat we deze afwisselend 
tussen de gewone boeken plaatsen om kinderen erop te attenderen. Dat werkte heel 
goed. Zo goed, dat er nu zelfs kinderen specifiek naar de kast van de informatieboeken 
lopen en daar hele reeksen uit lezen. We houden een goed oog op deze collectie. Deze 
is vaak wat verouderd en soms zijn ze niet meer actueel. Deze verwijderen we uit de 
collectie, vooral als er een nieuw boek is ter vervanging met hetzelfde onderwerp.  

Na de opschoning hebben we weer een boekenmarkt georganiseerd begin schooljaar 
2021-2022. Daar werden de boeken die uit de docu afgeschreven waren aangeboden 
aan de kinderen tijdens een kijkavond. Na een oproep in het weeknieuws met de vraag 
of kinderen boeken hadden waar ze uit waren gegroeid, werden de boeken uit de docu 
aangevuld met zo ontzettend veel boeken, dat kinderen op de boekenmarkt zelfs wel 2 
boeken konden uitkiezen.  

Bij dit schrijven is de docu weer onbemand door ouders maar wel toegankelijk voor de 
kinderen onder begeleiding. We missen het natuurlijk allemaal en we hopen snel weer te 
mogen draaien. We hebben in ieder geval heel veel nieuwe docu-ouders en daar zijn 
we ontzettend blij mee.  
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Werkgroep Verkeer 
 
De verkeerscommissie is een gezamenlijk initiatief van de Edamse basisscholen en heeft 
als primair doel kinderen bewust met het verkeer, en de gevaren in het verkeer, bezig te 
laten zijn. Iedere school wordt daarbij vertegenwoordigd door een tweetal ouders en 
een leerkracht. Zij begeleiden de verkeersactiviteiten in of namens de school. Daarnaast 
kunnen ouders ook hun op- en aanmerkingen over verkeerssituaties op weg van en naar 
school voorleggen aan de verkeerscommissie. De Nieuwe School wordt 
vertegenwoordigd door Sanne Sinselmeijer (groepsleerkracht bovenbouw), Marten 
Schoute (ouder) en Fred van Riesen (ouder).  
 
De verkeerscommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken te 
bespreken en om specifieke evenementen zoveel mogelijk gezamenlijk te coördineren. 
Daarnaast zijn bij deze overleggen ook vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland 
en/of de Vervoerregio aanwezig. Deze partijen verzorgen het lesmateriaal met 
betrekking tot het verkeer dat de scholen naar eigen inzicht in kunnen zetten tijdens hun 
lessen.  
 
Ieder jaar staan er voor de kinderen in ieder geval twee evenementen op het 
programma, het fietsverkeersexamen en de fietsverlichtingsactie. Daarnaast wordt er 
ook jaarlijks, of in ieder geval één keer in de twee jaar, een dode hoek actie 
georganiseerd. Gelukkig heeft dit jaar, ondanks corona, alles doorgang kunnen vinden.  
 
• Het fietsverkeersexamen. Elk jaar wordt het verkeersexamen afgenomen. De 
verkeerscommissie begeleidt het examen in Edam samen met Veilig Verkeer Nederland. 
Alle kinderen uit groep 7 leggen een vooraf uitgestippeld parcours af in Edam-
Volendam. Vooraf kunnen de kinderen de route op YouTube bekijken en wordt 
geadviseerd om de route minimaal 1x voor het examen te fietsen. De kinderen leren 
veilig deel te nemen aan het verkeer. Ouders kijken langs de route of de kinderen zich 
aan de regels houden. Dit jaar vond het verkeersexamen plaats op woensdag 26 mei en 
uiteindelijk zijn alle kinderen hiervoor geslaagd.  
 
• De fietsverlichtingsactie. Ieder jaar wordt de fietsverlichtingsactie door de 
verkeercommissie gecoördineerd. Deze actie staat gepland rond de overgang van 
zomer naar wintertijd. Dus voordat de kinderen ook in het donker naar school moeten 
fietsen. De fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden gecontroleerd op 
goed werkende verlichting en de aanwezigheid van reflectoren. De verkeerscommissie 
wordt hierbij ondersteund door één of meerdere buurtagenten. Hiermee hopen wij 
bewustwording te creëren bij kinderen en ouders om te zorgen dat de kinderen met 
goede verlichting de winter in gaan. De fietsverlichtingsactie vond dit jaar plaats op 
woensdag 3 november. 
 
• Dode hoek project. Verder vindt ieder jaar / eens in de twee jaar het zogenaamde 
dode hoekproject plaats. Dit project is bestemd voor de groepen drie tot en met vijf en 
wordt herhaald in groep 7. De kinderen kunnen zelf ervaren dat het zicht voor een 
vrachtwagen- of buschauffeur zeer beperkt is. Dit gebeurt in eerste instantie met een film 
en daarnaast krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf plaats te nemen in de cabine 
van een vrachtwagen om dit beperkte zicht te ervaren. In 2021 vond deze actie plaats 
op woensdag 24 maart voor groep 7. De groepen 3 t/m 5 zijn in 2022 weer aan de beurt.  
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Tuinwerkgroep 
 
De tuin is het afgelopen jaar onderhouden door een groep ouders en een opa.  
 
I.v.m. corona zijn we de werkzaamheden in de tuin iets anders gaan organiseren. Vanuit 
het team zitten Anna en Saskia b. in de commissie. Zij bewaren het overzicht over de tuin, 
welke klussen er gedaan moeten worden en via een groepsapp geven ze bij ouders aan 
wat er gedaan moet worden en waar behoefte naar is.  
 
Ouders geven dan aan wanneer en of ze dit willen en kunnen doen. Zo bleven de 
groepjes ouders compact. Zo is er een aantal keer op woensdagochtend door een 
aantal moeders en een opa de border naast de school gedaan en het plein onkruid 
vrijgemaakt. Ook hebben een aantal vaders een keer na schooltijd de bolbomen 
gesnoeid, zodat ze in het voorjaar weer fris gingen uitlopen.  
 
Dit schooljaar zijn er ook nog 1x nieuwe snippers op het schoolplein verdeeld. Dit was de 
laatste keer, want we zijn bezig met het schoolplein aanpakken en het is de bedoeling 
dat er een andere ondergrond komt.  
 
De afwatering blijft een probleem op het plein, de putten verstoppen mede door de 
snippers en het zand. Ook hier is het bestuur mee bezig geweest er is een extra 
afwateringsgoot aangebracht.   
 
Omdat sommige bomen te groot werden zijn in het najaar van 2021 deze bomen goed 
gesnoeid door een erkende boomverzorgers. Deze klus zou voor ouders te groot zijn. Ook 
is de school nog steeds bezig met het plein aanpakken en het uitzoeken van een nieuw 
klimtoestel. Helaas komt hier veel bij kijken en duurt dit iets langer dan bedacht, maar we 
komen steeds dichter bij ons doel. 
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Onderwijskundig Jaarverslag 2021 
 

“Een goed jaarverslag is niet het einde van de jaarcyclus. Het is het begin van een 
discussie” 

 
Inleiding  
Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2021, terwijl het in het jaar- en 
schoolplan over een schooljaar gaat. Deze terugblik heeft dus betrekking op een deel 
van schooljaar 2020 - 2021 en een deel van 2021 - 2022. Ik ben sinds augustus 2021 
directeur op De Nieuwe School, hiervoor was ik werkzaam als Intern Begeleider op de 
Nieuwe School. Een deel van dit jaarverslag beschrijf ik vanuit eigen ervaring. Voor 
informatie over het schooljaar 2020-2021 heb ik informatie ingewonnen bij de vorige 
directeur.  
 
Het schoolplan voor 2017 - 2021 en de jaarplannen 2019 - 2020 en 2020 - 2021, die allen 
op de website staan, zijn de leidraad voor de aandachtspunten in 2021 geweest.  
 
Helaas werd ook dit jaar een groot deel van de schoolactiviteiten beïnvloed door het 
Coronavirus. Zo startte het jaar 2021 met een schoolsluiting en was de school alleen open 
voor noodopvang. Materialen werden verzameld, chromebooks ter beschikking gesteld 
en kinderen kregen thuisonderwijs met behulp van Teams. Vanaf 8 februari kwamen alle 
kinderen weer naar school. Door het grote aantal besmettingen en het niet kunnen 
handhaven van kinderen in een eigen bubbel, werd in maart besloten om in de midden- 
en bovenbouw in jaargroepen les te geven. Voor de middenbouw gold dit tot half juni. In 
de bovenbouw zijn de kinderen, in verband met de musical, zelfs tot het eind van het 
schooljaar in jaargroepen gebleven. Corona leek onder controle en in augustus 2021 
startten we het nieuwe schooljaar vol goede moed. De 1,5 meter maatregel werd zo 
goed mogelijk nageleefd, de brandtrap werd als ingang voor de bovenbouwgroepen 
gehanteerd en leerkrachten droegen mondkapjes in de gangen.  
Alhoewel ouders nog steeds niet welkom waren in school, zijn alle schoolkampen toch 
doorgegaan en ook de vieringen kwamen weer op gang. Helaas was de 
besmettingsgraad in december 2021 weer zo hoog, dat de regering de week voor de 
Kerstvakantie op stel en sprong besloot de kinderen een week langer kerstvakantie te 
geven.   
 
Ook werd dit jaar beïnvloed door een grote verandering in het personeelsbestand. 
Onder punt vijf in dit verslagkom ik hierop terug.  
 
Een ander onderwerp wat veelvuldig ter sprake kwam in het kalenderjaar 2021 was de 
(ver)nieuwbouw/renovatie van het schoolgebouw. De Gemeente Edam-Volendam 
heeft de intentie om in 2050 een energie neutrale gemeente zijn. Dit houdt in dat zij al 
hun gebouwen energie neutraal willen maken. Voor onze school, nu ruim 60 jaar oud, 
houdt dit in dat er grote aanpassingen gedaan moeten worden. Samen met de andere 
schoolbesturen uit deze Gemeente en vertegenwoordigers van de Gemeente is 
geregeld gesproken over de toekomst. Uit deze gesprekken is gekomen dat het gebouw 
van De Nieuwe School als een van de eerste gebouwen uit de Gemeente grondig zal 
worden aangepakt. Er is een onderzoeksbureau ingeschakeld om een 
haalbaarheidsstudie te verrichten.  
Daarnaast is er dit schooljaar niet alleen over het nieuwe schoolgebouw gesproken, 
maar ook over een nieuwe inrichting van het schoolplein. Een oud, onveilig speeltoestel is 
verwijderd en er zijn offertes aangevraagd voor nieuwe speeltoestellen. Bij deze 
herinrichting zal ook het grondwerk worden meegenomen zodat er bij regenval geen 
wateroverlast meer zal zijn. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 een start wordt 
gemaakt met de herinrichting van het schoolplein. Een tijdspad voor de 
(ver)nieuwbouw/renovatie is nog niet bekend. 
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Concluderend kan ik zeggen dat 2021 een enerverend, complex jaar is geweest waarin 
de aandacht naar de waan van de dag is gegaan, maar waarin ook ruimte is 
gecreëerd om na te denken over de toekomst van de school. De coronamaatregelen 
en daaruit voortvloeiende beperkingen en werkzaamheden zorgden voor een druk op 
het team en onzekerheid bij ouders en kinderen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat 
ondanks alle beperkingen kinderen toch naar school konden gaan en daar in een veilig 
pedagogisch klimaat kwamen waarin er ruimte was voor persoonlijke ontwikkeling op alle 
vlakken.  
 
In het vervolg van dit jaarverslag ga ik in op het aantal kinderen op school, de kwaliteit 
van school, zorg van kinderen, het onderwijs, personeel en de communicatie met ouders.  
 
Maart 2022, Brigitte Lang 
 
 
1. Aantal kinderen 
Op 1 oktober 2021 had De Nieuwe School 182 kinderen. 
Dit lijkt een lichte daling ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Door de instroom van nieuwe leerlingen die per 
cohort van drie maanden instromen, is het 
leerlingenaantal echter stabiel. Dit heeft ook te maken 
met de oprichting van een derde bovenbouwgroep per 1 
augustus 2020. De onderbouw bestaat aan het eind van 
het schooljaar uit de gemiddeld 30 kinderen. De 
middenbouw bestaat gedurende het schooljaar uit 
gemiddeld 25 kinderen en de bovenbouw uit gemiddeld 
22 kinderen. 
 
 
 
 
2. Kwaliteit van de school  
De missie van de nieuwe school luidt: De Nieuwe School begeleidt kinderen in hun 
ontwikkeling tot actieve zelfverantwoordelijke medeburgers. 
De kinderen op onze school zijn de burgers van straks in een snel veranderende en 
internationale samenleving. De Nieuwe school beschouwt het als haar taak om de 
kinderen naast kennis ook vaardigheden en een houding aan te reiken waarmee zij zich 
in de volle breedte kunnen ontwikkelen en waarmee ze in staat zijn om te reflecteren op 
hun eigen handelen.  

Het doel van onze school sluit aan bij 
de jenaplangedachte, dat ieder kind 
uniek is en mag zijn. Dat betekent 
dat de school haar kinderen wil 
stimuleren om zo goed mogelijk, 
passend bij hun mogelijkheden, te 
presteren. Dat geldt voor de 
cognitieve vakken als rekenen, taal 
en lezen. En ook voor vaardigheden, 
die als ‘de zeven jenaplanessenties’ 
omschreven staan, zoals 
ondernemen, plannen, presenteren, 
reflecteren, samenwerken en 
communiceren.  Deze vaardigheden 

komen in alle pedagogische situaties (gesprek, spel, werk en viering) voor. Tenslotte gaat 
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het om de houding van kinderen. Wanneer kinderen zelfvertrouwen hebben, kunnen ze 
een eigen persoonlijkheid ontwikkelen.   
 
 
In ons onderwijs willen we de hele week afwisselend bezig zijn met hoofd, hart en 
handen, zodat kennis, vaardigheden en houding allemaal aan bod komen.     
 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, maken we gebruik van de cyclus Plan-
Do-Check-Act. In het schoolplan 2017 -2021 en het jaarplan dat jaarlijks opgesteld wordt 
na evaluatie van het vorige jaar is deze cyclus terug te vinden. Voor het werken met 
kinderen noemen we dat Handelingsgericht werken.   
 
Om ons onderwijs te analyseren en daarmee te ontwikkelen gebruiken we diverse 
middelen, zoals klassenbezoeken door de directeur, de Intern Begeleider, leerkrachten 
onderling en de schoolbegeleider van Klaarr, methode-gebonden toetsen en niet-
methode-gebonden toetsen (Cito), gesprekken in het team over het niveau van de 
school, van de stamgroep, van de jaargroep en van een kind.  
 
In 2021 is een traject onder begeleiding van Ineke Klapwijk van de 
onderwijsbegeleidingsdienst ABC afgerond. Samen met het team heeft zij het 
instructiemodel Expliciete Directe Instructiemodel geïmplementeerd en zijn onder haar 
begeleiding de Citoresultaten geanalyseerd met als doel nog beter zicht te hebben op 
ontwikkelingen op school-, groeps- en kindniveau. Tevens zijn er nieuwe Ambities op de 
verschillende referentieniveaus voor Lezen, Taalverzorging en Rekenen opgesteld. 
 
De nieuwe directeur heeft met alle teamleden startgesprekken gevoerd waarin naar 
persoonlijke ambities en ambities voor de school is gevraagd. In deze gesprekken is ook 
de behoefte aan en de noodzaak van scholing besproken.  
  
Ook willen we ouders en kinderen betrekken bij het bewaken van de kwaliteit. Daarom 
houden we eens in de drie jaar een enquête voor ouders. Deze is voor het laatst 
afgenomen in het jaar 2020 en zal in 2023 opnieuw worden uitgezet. Normaliter vullen de 
kinderen van groep 6 t/m 8 ieder jaar de Sociale Veiligheid Monitor in. In verband met de 
lockdownperiode, het thuiswerken en alle bijkomende corona-gerelateerde 
problematiek, is deze in het voorjaar van 2021 niet afgenomen. Een nieuwe afname van 
de monitor staat gepland voor maart 2022. 
 
Middels het ouder-kindformulier reflecteren kinderen samen met hun ouders op hun 
eigen ontwikkeling en denken ze na over de volgende stappen daarin. Aan de hand van 
dit formulier heeft ieder kind een gesprek met de leerkracht, die de bevindingen 
vervolgens vastlegt in het verslagboek van het kind. Het eerste verslagboek van 2021 had 
een andere vorm omdat na de lange thuiswerkperiode ouders een beter beeld van de 
ontwikkeling van hun kind hadden dan de leerkrachten. Het tweede verslagboek dat 
voor de zomervakantie werd meegegeven werd geschreven door de leerkracht van de 
jaargroep waarin het kind het grootste gedeelte had gezeten. Ondanks deze wijzigingen 
ten opzichte van de gebruikelijke vorm, zijn de verslagen mooie documenten om de 
ontwikkeling van de kinderen te registreren.  
 
De Kinderraad, met vertegenwoordigers uit alle midden- en bovenbouwgroepen is in 
2021 sporadisch bij elkaar gekomen. Dit had ook weer te maken met het feit dat er niet 
groepsdoorbroken gewerkt mocht worden. Wel heeft de Kinderraad er nog voor gezorgd 
dat er basketbalnetten zijn geplaatst. 
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b. Het inspectiebezoek in maart 2020 
Het laatste vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie heeft in maart 2020 
plaatsgevonden. Bij dit bezoek is onderzocht of het bestuur op De Nieuwe School zorgt 
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de 
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Uit het inspectierapport dat op onze 
website terug te vinden is blijkt dat dat het geval is. 
 
Naar aanleiding van dit bezoek is een kwaliteitscyclus opgesteld die tweemaal per jaar 
wordt geëvalueerd.  
 
 
c. Resultaten en verwijzingen 
Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 verlieten 28 achtste-jaars onze school. 
In november  2020 hebben zij de NIO-toets gemaakt en in april 2021 de Cito Eindtoets. 
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de beschrijving van de kinderen heeft de 
groepsleider een advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Dit advies heeft een 
doorslaggevende stem bij de toelating op een school voor voortgezet onderwijs. 
In het jaar 2020 is er vanwege corona geen Citotoets afgenomen. De resultaten van 2021 
laten zien dat De Nieuwe School, net als voorgaande jaren, boven het landelijk 
gemiddelde scoort. 
 

 
 
 
De resultaten van de eindtoets worden omgezet in referentieniveaus. De inspectie kijkt in 
de beoordeling specifiek naar: 
 Het percentage kinderen dat aan het 

eind van het basisonderwijs een 
minimumniveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het fundamentele 
niveau (1F) genoemd. Ieder leerling zou 
dit niveau aan het eind van de 
basisschool moeten behalen. Op onze 
school is dit ook zo (99%). 

 Het percentage leerlingen dat aan het 
einde van het basisonderwijs het hogere 
niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit 
wordt het streefniveau of 2F(taal) en 1S 
(rekenen) genoemd. Het streven is dat 
zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan 
het eind van de basisschool behalen. Bij 
ons op school is dit over drie jaar 
gemiddeld (65,7%) 

 
Voor het inspectie-oordeel ‘voldoende’ moet het percentage leerlingen op de school in 
principe voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de 
signaleringswaarden liggen.  
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In onderstaand schema staan de adviezen en de scholen voor voorgezet onderwijs waar 
de kinderen in de afgelopen jaren naar toe zijn gegaan.    
 augustus 2108  augustus 2019  augustus 2020  augustus 2021  
advies  aantal 

kinderen  
aantal 
kinderen  

aantal 
kinderen  

aantal 
kinderen  

totaal  21   100%  19   100%  14   100%  28  100% 
vwo  5    24%  7    37%    2   15 %  5      18% 
havo / vwo  7    33%  7    37%    3   21 %  9      32% 
havo  1      5%  1      5%    1    7 %  6      21% 
vmbo-t / havo  5    24%  1      5%    3   21 %  5      18% 
vmbo-t  3    14%  3    16%    2   15 %  0        0% 
vmbo-t/k  0     0%  0     0%    3   21 %  3      11% 
 
Op de website ‘Scholen op de kaart’ staan grafieken met verwijzingen van onze 
kinderen gerelateerd aan de landelijke verwijzingen.  
 
In deze onderstaande grafieken is de verwijzing van de kinderen in 2020 afgezet tegen 
de verwijzingen van vergelijkbare scholen.  Daaruit blijkt dat een groot deel van onze 
kinderen (ca. 70 – 80%) een advies voor havo en/of vwo krijgt.  
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In de volgende grafieken is zichtbaar of de adviezen juist zijn. De verwijzingen van het 
eerste jaar worden afgezet tegen de resultaten na drie jaar. Volgen de kinderen na drie 
jaar nog steeds het schooltype waarnaar ze verwezen zijn?  
 
 
 

 
 
 
 
In de grafieken is af te lezen dat de adviezen van de leerkrachten in het eerste jaar voor 
het grootste deel overeenkomen met het onderwijs dat ze volgen. Na drie jaar blijkt 
echter dat ruim 30% van de leerlingen onderwijs op een hoger niveau volgt dan hun 
advies. Dit betekent dat de adviezen van de leerkrachten op langere termijn te 
voorzichtig zijn.  
 
We zijn er echter van overtuigd dat we kinderen in groep 8 een advies geven wat op dat 
ogenblik bij hen past. Sommige kinderen hebben een school nodig met een niveau dat 
hen uitdaagt, anderen hebben baat bij een veilige school waar ze kunnen groeien naar 
het niveau wat bij hen past. Steeds zal daar met aandacht naar worden gekeken 
 
 
3. Zorg voor kinderen  
 
a. Uitgangspunten  
‘Ieder kind is uniek’ is het eerste basisprincipe van de jenaplanscholen. Dat betekent dat 
ieder kind zijn eigen kwaliteiten en talenten heeft, maar ook zijn eigen behoeften om tot 
leren te komen.  Else Petersen, de partner van Peter Petersen, de grondlegger van het 
jenaplan, noemde vier basisbehoeften: behoefte aan beweging, samenzijn, leiding en 
zelfstandigheid. In onze school proberen we in het ritmisch weekplan, in de werkvormen 
en bij het gebruik van materialen keuzemogelijkheden te geven, zodat ieder kind zo 
optimaal mogelijk kan presteren.  
 
Door naar kinderen te kijken, met ze in gesprek te gaan en ze te betrekken bij hun 
ontwikkeling proberen we aan te sluiten bij hun behoeften.  
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Soms hebben kinderen speciale onderwijsbehoeften, waar we niet gemakkelijk achter 
komen. Wanneer een kind mindere resultaten behaalt, zich niet prettig of niet betrokken 
voelt bij het schoolwerk, gaan we kijken wat het kind nodig heeft om weer tot verdere 
ontwikkeling te komen.  
 
De groepsleiders gaan eerst met het kind zelf in gesprek. Daarna worden in overleg met 
de intern begeleider de ouders uitgenodigd om de bevindingen en eventuele zorgen te 
delen en vervolgstappen te bepalen.   
 
Bij ons op school kunnen we een beroep doen op een groot aantal specialisten, zowel in- 
als extern. Uiteraard hebben we een intern begeleider, maar ook een rekenspecialist, 
taal/leesspecialist en collega’s die een voortrekkersrol hebben op het gebied van 
onderzoekend- en ondernemend leren en bewegend leren.   
Op de intern begeleider kan een beroep gedaan worden bij de hulp voor een 
individueel kind. Wij werken handelingsgericht. Dit houdt in dat wij drie keer per jaar 
groeps- en leerlingbespreking hebben met leerkrachten en intern begeleider. Wanneer 
het nodig is, kunnen wij ook een beroep doen op externe partijen, zoals:  
 Het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (SWV)   
 De GGD (o.a. logopedie, schoolarts, schoolverpleegkundige) 
 Schoolmaatschappelijk Werk   
 Leerplichtambtenaar  
 Ambulante begeleiders vanuit REC 2   
 De schoolbegeleider vanuit de Schoolbegeleidingsdienst Klaarr  
  
 
b. Inhaal- en ondersteuningsprogramma Onderwijs (NPO gelden) 
Corona gooide ook in 2021 weer flink roet in het eten. Er waren meerdere periodes dat 
kinderen vanuit huis onderwijs moesten volgen. Tevens zorgde de coronabesmettingen 
en de strenge quarantaine-regels ervoor dat zowel veel individuele kinderen als 
leerkrachten een of meerdere periodes thuis zaten. Indien kinderen niet naar school 
konden komen, werden ouders in de gelegenheid gesteld een chromebook en andere 
materialen op te halen en werd er zogenaamd hybride-onderwijs gegeven. Kinderen 
konden meedoen met het groepsaanbod en de instructies met behulp van een Teams-
verbinding. Leerkrachten die in staat waren vanaf de thuissituatie les te geven werden 
met de kinderen in de groep in verbinding gesteld met behulp van Teams waarbij een 
andere leerkracht of onderwijsassistent de regie hield.  
 
Door de thuiswerkperiodes is er zorg over de ontwikkeling van kinderen. Er zijn enkele 
eenmalige subsidies aangevraagd waarmee onder andere individuele begeleiding of 
begeleiding aan kleine groepjes kinderen is gefinancierd.  Toen vanuit het Ministerie er 
voor de periode van twee jaar voor alle kinderen een bedrag ter beschikking werd 
gesteld om leervertragingen en andere problemen aan te pakken die door corona zijn 
ontstaan, is er voor alle vijf de ontwikkelingsgebieden (cognitieve, sociale, motorische, 
creatieve en morele) een NPO-plan geschreven welke is geïntegreerd met het jaarplan. 
Per ontwikkelgebied zijn er interventies beschreven. Is beschreven hoe deze interventies 
uitgewerkt worden en wat het beoogde effect is. Voor verdere informatie verwijs ik graag 
naar dit document.  
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Uit de analyse van de Cito Eindtoetsen die in juli 2021 zijn afgenomen zijn enkele acties 
voortgekomen en is de borging afgesproken (zie overzicht). 

 

  
  
 
 
 



 31

4. Het onderwijs  
In de jaarplannen van 2020 - 2021 en 2021 – 2022 zijn voornemens, plannen en ambities 
beschreven. 
 
De drie kernthema’s in 2020-2021 waren Samen, Jenaplan en Toekomst. Er is voor het 
thema Samen gekozen omdat Samen een van de basisbehoeften is van kinderen. 
Kinderen hebben om tot ontwikkeling te komen behoefte aan beweging, leiding, 
zelfstandigheid en samen zijn. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het team. Er is in 
2021 aandacht besteed aan samenwerking in het team en in de bouwgroepen en aan 
het werken vanuit een gezamenlijke visie. Samen staat ook voor de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het begeleiden van nieuwe collega’s en ook samen 
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Het thema Jenaplan is opgenomen om 
opnieuw de uitgangspunten van ons onderwijs met elkaar te bespreken met als doel tot 
een gezamenlijke, gedeelde visie te komen. Dat er extra aandacht gegeven wordt, 
heeft te maken met drie redenen: 
In de afgelopen jaren zijn er nieuwe collega’s in het team gekomen die geen 
jenaplanopleiding hebben afgerond 
In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan cursorische vakken 
Er is een aantal wijzigingen in het team op handen i.v.m. pensionering. 
Dit heeft ertoe geleid dat het laatste thema in het jaarplan 2020-2021 was geweid aan 
de veranderingen die op stapel stonden. De directie wisseling, de samenstelling van het 
team en de te verwachten nieuw/verbouw of renovatie van het schoolgebouw. 
 
Bovengenoemde thema’s met bijbehorende Acties en Evaluaties komen ook terug in het 
jaarplan 2021-2022 omdat door de Corona-pandemie veel acties niet of in verminderde 
mate uitgevoerd konden worden. De drie thema’s in 2021-2022 waren: NPO, Jenaplan en 
Teambuilding. 
NPO is als thema gekozen vanwege consequentie die de coronapandemie op het 
onderwijs hebben en heeft als doel het herstel en ontwikkeling van het onderwijs na 
Corona vorm te geven. Het thema Jenaplan past bij de inhoudelijke lijn die de laatste 
jaren is ingezet. Er is veel aandacht voor het jenaplangedachtengoed en de 
jenaplanessenties. Hier is ook bewust voor gekozen omdat een groot deel van het team 
nieuw is en de pedagogische basis van ons onderwijs een hernieuwde kennismaking 
behoeft. Het grotendeels nieuwe team is ook de basis voor het derde thema 
Teambuilding. Een sterk team dat goede onderlinge verbondenheid heeft is een 
voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven.  
 
Voor een volledige beschrijving verwijs ik naar deze jaarplannen. 
Enkele hoofdpunten die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren zijn: 
Expliciete Directe Instructies is geïmplementeerd en wordt gemonitord 
Leerdoelen zijn de basis voor het rekenonderwijs in de Bovenbouw 
Er is aandacht voor de jenaplanessenties in combinatie met Executieve functies 
Bewegend leren wordt ingezet 
De oudste kleuters krijgen gymles van de vakdocent 
De mogelijkheden van digitaal onderwijs zijn uitgebreid 
Muziekonderwijs (instrumentlessen groep 5 en tweewekelijkse muzieklessen door een 
externe docent) is vast onderdeel van ons lesprogramma 
Citotoetsen worden tweemaal per jaar schoolbreed geanalyseerd 
Onderzoekend leren heeft een vaste plek in ons onderwijs 
 
Op grond van de cyclus Plan-Do-Check-Act wordt het plan jaarlijks aangepast en 
uitgebreid.  
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5. Personeel  
 
a. Formatie  
De school heeft twee onder-, drie midden- en drie bovenbouwgroepen. Er heeft in het 
schooljaar 2021-2022 een grote verschuiving in de formatie plaatsgevonden. De 
directeur, twee bovenbouwleerkrachten en de IT-er zijn met pensioen gegaan. De intern 
begeleider is, na een uitgebreide sollicitatieprocedure, directeur geworden. Er zijn twee 
nieuwe bovenbouwleerkrachten en een nieuwe IT-er aangesteld. De reeds aanwezige 
onderwijsassistent is benoemd als leerkracht ondersteuner en er is per 1 augustus een 
nieuwe onderwijsassistent aangenomen. Het is niet gelukt om de vacature van intern 
begeleider te vervullen. Hiervoor is het bedrijf Zien in de klas in de arm genomen. Zij 
leveren voor een jaar een interim intern begeleider voor twee dagen in de week.  
In de bovenbouw zijn twee leerkrachten een dag vrij geroosterd. Een leerkracht om de 
nieuwe teamleden te begeleiden, en een leerkracht om kinderen die extra 
onderwijsbehoeftes hebben te begeleiden. Door het veelvuldige invallen i.v.m. uitval 
door corona is een groot deel van deze begeleiding komen te vervallen in het eerste 
halfjaar van het schooljaar 2021-2022. 
  
b. Werkdruk  
We hebben aanvullende rijksbijdragen ontvangen om maatregelen te treffen de 
werkdruk voor het team te reduceren. Het team heeft samen met de directeur 
voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Op basis daarvan is een plan van 
aanpak opgesteld dat is besproken met het bestuur en dat voor instemming is 
voorgelegd aan de MR (personeelsgeleding). Het team heeft gekozen voor werkdruk 
verlaging door een vakdocent voor gymnastiek in te huren via de Sportkoepel, een 
initiatief van gemeente Edam-Volendam, een vakdocent voor muziek in te huren via de 
Muziekschool en een conciërge in te huren ter ondersteuning voor hand en 
spandiensten. Ook is de formatie voor onderwijsassistentie uitgebreid met 0,2 
werktijdfactor en is het aantal taakuren voor de onderbouw teruggebracht. 
Een overzicht van de extra middelen en de besteding daarvan is hieronder opgenomen: 
 
 
Besteding van de middelen ten behoeve van werkdrukverlaging 
Ter verlaging van de werkdruk stelt het ministerie extra middelen ter beschikking. De inzet 
van deze middelen wordt met het team en MR besproken. De MR heeft ingestemd. De 
besteding van deze middelen is als volgt: 
 

 
 
 
Door deze middelen kunnen we een vakdocent gymnastiek en vakdocent muziek 
inzetten, is er extra administratieve ondersteuning, hebben we 0,2FTE extra 
onderwijsassistentie en een conciërge. 
 
 

Werkdrukverlaging Werkelijk Begroting
2021 2022

Aanvullende subsidie - werkdrukverlaging 45.715        48.900           

Werkdrukverlagende maatregelen - Sportkoepel 18.696        20.700           
Werkdrukverlagende maatregelen - Muziekonderwijs -              1.000              
Werkdrukverlagende maatregelen - Conciërge 7.039          7.700              
Aanvullende onderwijsassistentie 10.000        10.000           
Extra administratieve ondersteuning 4.000          4.000              
Reductie van de taakuren voor onderbouw 3.300          3.300              
Onderlinge ondersteuning, gesprekken onder schooltijd 6.000          6.000              

49.035        52.700           
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Het team waardeert het dat er aandacht is voor de hoge werkdruk, maar voelt de druk 
van het tekort aan leerkrachten steeds meer. Ook wordt er meer druk ervaren door alle 
perikelen rondom de corona-pandemie. 
 
De saamhorigheid en betrokkenheid van het team hebben ervoor gezorgd dat het naar 
huis sturen van groepen tot een minimum is beperkt.  
 
Ook de inzet van Lukida, een organisatie die kunstenaars inzet om een schooldag te 
verzorgen, heeft dit voorkomen. Het blijft echter een zorg dat teamleden door ziekte of 
afwezigheid (quarantaine) van collega’s niet overbelast raken.  
  
c. Scholing  
Om het onderwijsjaarplan te realiseren en voldoende tijd in te plannen voor evaluatie, 
hebben er maandelijks teamvergaderingen plaatsgevonden waaraan het gehele team 
deelneemt. De agenda voor deze vergadering wordt een aantal dagen van tevoren 
gemaild. Naast het bespreken van een groot aantal praktische zaken die nodig zijn om 
het onderwijs goed te laten verlopen, is er ook tijd vrijgemaakt voor het met elkaar 
bespreken van ons pedagogisch handelen. Helaas heeft een groot aantal van deze 
teamvergadering online plaatsgevonden waardoor de werkelijke interactie tussen 
teamleden bemoeilijkt werd. 
 
De vijf studiedagen hebben voor een groot deel in het teken gestaan van hoe om te 
gaan met de coronapandemie. Daarnaast is in 2021 het traject onder leiding van de 
schoolbegeleidingsdienst Klaarr/ABC naar de effectiviteit van de instructie van spelling 
en rekenen en het analyseren van de Cito-toetsen, afgerond. Dit heeft geresulteerd in 
het benoemen van ambities. Door de directeurs- en bovenbouwwisseling is er tijdens de 
studiedagen in de tweede helft van 2021 ingestoken op teambuilding en de hernieuwde 
kennismaking met de jenaplankernkwaliteiten in combinatie met executieve functies. 
Ook zijn de projecten Mijn Leven en Techniek tijdens de studiedagen voorbereid. Een 
deel van de studiedagen heeft online plaatsgevonden.  
 
De scholing aan individuele teamleden heeft vertraging opgelopen omdat veel 
opleidingen en cursussen niet door zijn gegaan. Wel is de opleiding Met Sprongen Vooruit 
door de middenbouwleerkrachten afgerond. Heeft de Snappet-coördinator 
bijeenkomsten bij kunnen wonen en heeft de intern begeleider/(toekomstig) directeur de 
opleiding Schoolleider Basisbekwaam met goed resultaat afgerond. 
 
 
6. Communicatie met ouders  
Communicatie met ouders heeft grotendeels schriftelijk plaatsgevonden omdat ouders 
een groot deel van het jaar niet welkom waren in de school. Wekelijks werd er een 
nieuwsbrief opgesteld waarin het belangrijkste schoolnieuws werd beschreven. Ten tijde 
van de lockdown hield de vorige directeur ouders soms dagelijks op de hoogte van de 
ontwikkeling door middel van nieuwsbrieven.  
 
Het team maakte gebruik van het administratieprogramma ParnasSys, waarbij het ook 
mogelijk is om individuele ouders, groepjes, een stamgroep en de hele schoolbevolking 
te mailen.   
 
Alle ouders hebben aan het begin van het schooljaar een gepersonifieerde jaarkalender 
ontvangen. Deze is gecombineerd met allemaal praktische gegevens van de school, 
zoals informatie over de schooltijden, ouderbijdragen en schoolkosten.  
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In 2021 zijn door het team en het bestuur drie Ouder &Teamcafés georganiseerd.  Deze 
drie bijeenkomsten hebben alle drie digitaal plaatsgevonden. De eerste avond in maart 
2021 had als thema Spel. André Oudejans die 36 jaar werkzaam is geweest op school 
heeft een mooi pleidooi gehouden over het belang van spel in het onderwijs.  
 
Op de bijeenkomst van 17 juni heeft de nieuwe directeur zich voorgesteld en is er 
uitgebreid afscheid genomen van de voorzitter van het bestuur. En tijdens de 
bijeenkomst van 18 november zijn ouders geïnformeerd over Executieve Functies o.l.v. 
Jaap Schilder van het Samenwerkingsverband Waterland. De digitale bijeenkomsten 
werden goed bezocht. 
 
Daarnaast zijn de diverse werkgroepen zo goed en zo kwaad als het kon doorgegaan 
met hun activiteiten. De commissieverslagen zijn elders in dit jaarverslag opgenomen. 
 
De directeur, intern begeleider en de kleuterleerkrachten stonden dagelijks bij de 
poorten om ouders de gelegenheid te bieden informatie door te geven of vragen te 
stellen. Ook heeft de conciërge veel telefoontjes aangenomen met vragen van ouders. 
 
Voor ouders die kennis willen maken met de school is er een website beschikbaar, 
waarop informatie in een beknopte en aantrekkelijke manier wordt weergegeven.  
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Financieel verslag 2021 
 
Staat van baten en lasten 2021 

 
 
Het exploitatiesaldo bedraagt € 234.069,- positief (2020: € 1.508 negatief), door een 
combinatie van hogere baten en lagere lasten dan begroot. Een overzicht van het 
verschil tussen de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de begrote baten en 
lasten vind je hieronder: 
 
Ten opzichte van de begroting zijn de rijksbijdragen € 132.300 
hoger. Dit komt vooral door het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) en overige Corona-subsidies. Verder was 
de jaarlijkse indexering niet in de begroting meegenomen 
en viel de groeibekostiging, vanwege de (eenmalige) sterke 
groei van het aantal leerlingen in schooljaar 2020-2021 hoger 
uit. In dat jaar zijn er meer leerlingen toegelaten van de 
wachtlijst, waarbij er een extra groep is ontstaan. 
De overige baten zijn € 7.700 hoger dan begroot, als gevolg 
van een positieve bonus/malus van het Vervangingsfonds 
door een relatief laag ziekteverzuim. In totaal waren de 
totale baten ruim  € 141.300 hoger dan begroot. 
 
De personeelslasten zijn € 66.600 lager dan begroot. Hierin 
zitten ook de lasten om de werkdruk te verlagen, waaronder 
extra inzet van onderwijsassistentie.  
De overige lasten zijn € 27.000 lager dan begroot. Vooral de 
uitgaven voor leermiddelen en de besteding van de 
ouderbijdragen zijn lager uitgevallen dan begroot.  
 
In totaal is het exploitatiesaldo € 236.300 hoger dan was 
begroot. 
 

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Baten

Rijksbijdragen 1.275.600   1.293.685  1.161.400      1.015.596      
Overheidsbijdragen en subsidies 5.700          9.386          8.100              10.461           
Overige baten 31.000        37.748        30.000           34.798           

Totaal baten 1.312.300   1.340.820  1.199.500      1.060.855      

Lasten

Personeelslasten 1.000.000   904.465      971.100         862.213         
Afschrijvingslasten 7.200          4.592          4.700              3.088              
Huisvestingslasten 118.400      101.492      103.300         98.864           
Overige lasten 136.300      94.626        121.600         97.379           

Totaal lasten 1.261.900   1.105.175  1.200.700      1.061.544      

Saldo baten en lasten 50.400        235.645      1.200-              689-                 

Financiële baten en lasten 1.300-          1.576-          1.000-              819-                 
Afboeking vordering op OCW 53.000-        

Resultaat 3.900-          234.069      2.200-              1.508-              

Verschil
werkelijk
begroting

Baten

Rijksbijdragen 132.285  
Overige bijdragen en subsidies 1.286      
Overige baten 7.748      

Totaal baten 141.320  

Lasten

Personeelslasten 66.635-    
Afschrijvingslasten 108-         
Huisvestingslasten 1.808-      
Overige lasten 26.974-    

Totaal lasten 95.526-    

Saldo baten en lasten 236.845  

Financiële baten en lasten 576-         

Resultaat 236.269  
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Financiële positie 31 december 2021 
Na voorstel resultaatbestemming 

 

 
 
Het eigen vermogen van De Nieuwe School eind 2021 bedraagt € 961.891 (2020: 
€ 727.822).  
 
Het eigen vermogen heeft twee functies: 
 De financieringsfunctie, waarbij het eigen vermogen dient als een vorm van 

zekerheid voor financiers van vreemd vermogen. Deze functie wordt uitgedrukt in de 
verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal. Ultimo 2021 bedraagt deze ratio 
82% (2020: 80%). Het ministerie van OCW hanteert een ondergrens voor de solvabiliteit 
(inclusief voorzieningen) van 30%. 
 

 De bufferfunctie, waarbij het eigen vermogen een buffer vormt voor tegenvallers in 
de exploitatie. Deze functie wordt uitgedrukt in de verhouding eigen vermogen ten 
opzichte van de totale lasten. Ultimo 2021 bedraagt deze ratio 88% (2020: 69%). 

 
 
Bestemmingsreserves: 
Vanaf 2019 is de activeringsgrens verlaagd tot € 2.500 voor materiele vaste activa. Om te 
zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op moment van vervanging, wordt 
ter grootte van hetzelfde bedrag een bestemmingsreserve gevormd (€ 27.301).  
 
Voor de toekomstige investeringen in ICT-middelen is een bestemmingsreserve gevormd 
van € 120.200 en voor de volledige inrichting van de in 2024 te verwachten ver- of 
nieuwbouw was een reserve ter grootte van € 200.000 gevormd. Dit is inclusief een 
grootschalige vernieuwing van leerpakketten.  
 
 
Financiële bedrijfsvoering 
De financiële administratie wordt verzorgd door SKOV. Daarnaast houdt de directeur een 
eigen administratie bij. In de bestuursvergaderingen wordt de financiële stand van zaken 
besproken. Tijdens de mini ALV worden tussentijdse cijfers aan de leden gepresenteerd. 

31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 27.301           19.478           

Vlottende activa
Vorderingen 95.627           66.509           
Liquide middelen 1.043.866      821.538         

1.139.493      888.047         

Totaal activa 1.166.794      907.525         

Passiva

Eigen vermogen 961.891         727.822         

Voorzieningen 80.269           69.105           

Kortlopende schulden 124.634         110.598         

Totaal passiva 1.166.794      907.525         
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De begroting wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de ALV. Indien 
nodig wordt een bijgestelde begroting ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Treasury 
De Nieuwe School heeft de liquide middelen (ultimo 2021: € 1.043.866, ultimo 2020: 
€ 821.538) uitgezet op spaarrekeningen bij 4 verschillende banken, zodat de te betalen 
negatieve rente zo veel mogelijk beperkt blijft. 
 
De operationele kasstroom over 2021 bedraagt EUR 217.938, De kasstroom uit 
investeringsactiviteiten bedraagt EUR 12.414, De school maakt geen gebruik van 
(externe) financiering. 
 
De Nieuwe School voldoet aan de regeling beleggen en belenen van het ministerie van 
OCW. Het bestuur heeft het treasury statuut van november 2019 geactualiseerd wat door 
de ALV op 15 juni 2021 is goedgekeurd. De actualisatie had voornamelijk betrekking op 
het expliciet benoemen dat de Vereniging alleen EUR aanhoudt, niet zal investeren in 
crypto valuta en kan besluiten over te gaan op schatkistbankieren bij het ministerie. Het 
statuut regelt hoe de school omgaat met de liquide middelen en wie tot welk bedrag 
bevoegd is tot het doen van betalingen. De Nieuwe School heeft geen financiële 
instrumenten aanwezig voor de afdekking van prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico´s, noch bestaan er plannen deze in te stellen. Beleid is om de liquide 
middelen gespreid op spaarrekeningen van diverse banken te stallen. Helaas zorgt de 
negatieve rente voor een kostenpost. Naar de toekomst toe zal schatkistbankieren nader 
worden onderzocht.  
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Ouderfonds 
Het ouderfonds is voor extra lasten en jaarlijks opnieuw te bepalen doeleinden, te weten: 
 
- busvervoer naar het zwembad, groep 2 tot en met 8 à € 17,50 per kind per jaar 
- het schoolkamp, groep 3 tot en met 8 à € 80 per kind per jaar 
- de schoolreis, groep 1 en 2 à € 15 per kind per jaar. 
 
Deze vrijwillige schoolkosten worden jaarlijks per leerling geïncasseerd in januari/februari 
van het betreffende schooljaar. De incasso is aangekondigd in de nieuwsbrief van 21-1-
2022. Ouders zonder machtiging wordt gevraagd een overboeking te doen. 
 
Daarnaast wordt een vrijwillige ouderbijdrage betaald, afhankelijk van het belastbaar 
inkomen en het aantal kinderen per gezin. De bijdragen zijn identiek aan die van het 
afgelopen schooljaar. 
 

Belastbaar inkomen 1e kind 2e kind 3e kind 
Minder dan € 17.000 € 55 € 45 € 35 
€ 17.000 - € 31.000 € 75 € 60  € 50 
€ 31.000 en hoger € 105 € 85 € 70 

 
Voor 2021/2022 zijn we blij vast te kunnen stellen dat de schoolkampen doorgang 
konden vinden en de zwemles merendeels ook.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan zaken die de kinderen rechtstreeks ten 
goede komen zoals uitstapjes, excursies, een extra bijdrage voor het schoolkamp, de 
musical, het vieren van feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Een overzicht van de 
bestedingen over 2021 is hieronder opgenomen: 
 
 

 
 
 
 
Wet normering topinkomens (WNT) 
Sinds november 2012 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector, hier na te noemen de WNT. Deze wet regelt de openbaarmaking 
van topinkomens in de genoemde sectoren en daaraan gekoppeld regels betreffende 
de hoogte van deze inkomens. De Nieuwe School valt onder de reikwijdte van de WNT. 
De directeur kwalificeert zich op basis van het management statuut als ‘topfunctionaris’. 
Het bestuur en de Commissie van Toezicht krijgen geen beloning. Voor de specificatie 
wordt verwezen naar de jaarrekening. 
 
 
 
 

Besteding van de ouderbijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Kamp / Schoolreis 25.000        10.164        17.200           15.944           
Feesten, Kerst, Sinterklaas 3.000          2.548          3.000              1.745              
Zwemmen 4.000          2.061          4.000              380-                 
Musical 3.000          4.862          3.000              3.316              
Excursies 5.000          2.203          2.000              -                  
Culturele activiteiten -               -              5.000              -                  
Lidmaatschap Jenaplanvereniging 1.000          1.446          1.000              1.173              
Overige -               150             -                  -                  

41.000        23.433        35.200           21.798           
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Passend onderwijs 
Van het Samenwerkingsverband Waterland ontvangt de school bijdragen voor 
schoolbegeleiding en begeleiding van individuele leerlingen. Met deze middelen wordt 
invulling gegeven aan de zorgactiviteiten in het kader van passend onderwijs. 
Een overzicht van de besteding van deze middelen is hieronder opgenomen: 
 
 

 
 
 
 
Werkdrukverlaging 
We hebben aanvullende rijksbijdragen ontvangen om maatregelen te treffen de 
werkdruk voor het team te reduceren. Het team heeft samen met de directeur 
voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Op basis daarvan is een plan van 
aanpak opgesteld dat is besproken met het bestuur en dat voor instemming is 
voorgelegd aan de MR (personeelsgeleding). Het team heeft gekozen voor werkdruk 
verlaging door een vakdocent voor gymnastiek in te huren via de Sportkoepel, een 
initiatief van gemeente Edam-Volendam, een vakdocent voor muziek in te huren via de 
Muziekschool en een conciërge in te huren ter ondersteuning voor hand en 
spandiensten. Ook is de formatie voor onderwijsassistentie uitgebreid met 0,2 
werktijdfactor en is het aantal taakuren voor de onderbouw teruggebracht. 
Een overzicht van de extra middelen en de besteding daarvan is hieronder opgenomen: 
 
 
Besteding van de middelen ten behoeve van werkdrukverlaging 
Ter verlaging van de werkdruk stelt het ministerie extra middelen ter beschikking. De inzet 
van deze middelen wordt met het team besproken. De MR heeft ingestemd. De 
besteding van deze middelen in 2021 is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWV middelen Werkelijk Begroting
2021 2022

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 32.710        25.000           

Toe te rekenen loonkosten van de Intern Begeleider (10 uur) 21.584        22.788           
SWV - Schoolbegeleiding 2.750          2.500              
SWV - Leerling begeleiding 1.949          6.500              

26.283        31.788           

Werkdrukverlaging Werkelijk Begroting
2021 2022

Aanvullende subsidie - werkdrukverlaging 45.715        48.900           

Werkdrukverlagende maatregelen - Sportkoepel 18.696        20.700           
Werkdrukverlagende maatregelen - Muziekonderwijs -              1.000              
Werkdrukverlagende maatregelen - Conciërge 7.039          7.700              
Aanvullende onderwijsassistentie 10.000        10.000           
Extra administratieve ondersteuning 4.000          4.000              
Reductie van de taakuren voor onderbouw 3.300          3.300              
Onderlinge ondersteuning, gesprekken onder schooltijd 6.000          6.000              

49.035        52.700           
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Bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders 
Voor de schooljaren 2021–2022 en 2022–2023 verstrekt de minister per schooljaar aan het 
bevoegd gezag van een school bijzondere bekostiging die een bijdrage levert aan de 
professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en 
schoolleiders. Het bestuur besluit gemeenschappelijk met de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad over de inzet van de middelen. Deze regeling is in de plaats 
gekomen van de Prestatiebox. Voor de inzet van deze middelen moet net als voor de 
middelen voor de aanpak van werkdruk een bestedingsplan ter instemming worden 
voorgelegd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (P-MR). 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Vereniging de Nieuwe School Edam heeft in 2021 EUR 55.500,- ontvangen vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is een investeringsprogramma van het 
kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op te vangen. Vorig jaar 
maakte het ministerie bekend € 8,5 mrd te investeren om achterstanden door de 
pandemie aan te pakken en scholen door de crisis te helpen. 
 
Deze gelden zijn eenmalig en worden uitgekeerd in de periode 2021 – 2023. 
In eerste instantie zou de besteding in deze periode moeten plaatsvinden. Inmiddels is er 
aangegeven dat de gelden uit het programma nu ook mogen worden ingezet voor de 
schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, mits dat nodig is. Daarmee krijgen scholen meer 
ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. 
 
Onderstaand een overzicht van de bedragen 
 

 
 
 
De uitgaven zijn gedaan in samenspraak met de MR en het Team. 
 
Het restant van EUR 34.203,- zal ten goede komen aan bestemmingsreserve NPO. 
Bestedingen zijn gepland in 2022 en 2023. 
 
We zijn blij met een extra onderwijsassistent. Voor 2022 is dit met een tweede 
onderwijsassistent 
Door de aanschaf van docking station werken de nieuwe laptops direct op het 
digiboard. Dit zorgt voor tijdswinst bij het personeel, wat ten goede komt aan de lestijd. 
De twee jaar die de school extra krijgt om de NPO gelden te besteden is zeer wenselijk. 
Het is ons doel om de gelden weloverwogen te besteden in lijn met het bestedingsdoel. 
Bij de inzet van extra personeel blijft het een lastig punt dat de gelden tijdelijk en niet 
structureel zijn.   

Nationaal Programma Onderwijs Werkelijk Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024

Rijksbijdragen NPO 55.509        115.600         53.100           -                  

 - Loonkosten extra onderwijsassistent 17.672        70.400           81.000           31.500           
 - Culturele vorming en overige inhuur 1.460          2.500              2.500              -                  
 - Scholing -              10.000           -                  -                  
 - ICT en leermiddelen 2.174          2.500              2.500              -                  
Totaal uitgaven NPO 21.306        85.400           86.000           31.500           

Resultaat NPO 34.203        30.200           32.900-           31.500-           
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Toekomstparagraaf 
We houden de hoop dat, nu de versoepelingen zijn ingezet, we weer terug kunnen naar 
de situatie voor het Coronavirus en dat dit ook zo zal blijven. We kijken komend 
schooljaar uit naar een jaar waarin alle leeractiviteiten en sociale activiteiten, zoals de 
weeksluitingen en projecten weer op school kunnen plaatsvinden. 
 
Onderwijs / Onderzoek 
De Nieuwe School is voornemens om te gaan werken met 5 gelijke schooldagen vanaf 
schooljaar 2022 – 2023. De gespreken met MR lopen. 
 
Dit beoogde rooster geeft de leerlingen meer structuur in lestijden (elke dag is hetzelfde). 
De belastbaarheid van onderwijstijd is evenredig verdeeld over de week. Het maakt het 
ouders met twee kinderen in verschillende bouwen makkelijker bij het ophalen, nu een 
kind 12:15 en ander kind 14:15. Het zorgt voor meer natuurlijke momenten voor 
teamoverleg (alle bouwen gelijk klaar) en een gelijke werktijd factor leerkrachten. Het 
biedt meer ruimte voor extra studiedagen, ten behoeve van verdere professionalisering 
en doorontwikkeling van de school.  
 
Kwaliteitszorg 
We houden eens in de drie jaar een enquête voor ouders. Deze is voor het laatst 
afgenomen in het jaar 2020 en zal in 2023 opnieuw worden uitgezet. Een nieuwe afname 
van de de Sociale Veiligheid Monitor monitor (groep 6 t/m 8) is geweest maart 2022. 
Verder werken we met de cyclus Plan-Do-Check-Act 
 
Personeel 
De huidige krapte op de arbeidsmarkt is ook merkbaar voor De Nieuwe School. Voor 
vacatures verwijzen we naar de website. Wanneer we geen geschikte kandidaat kunnen 
vinden zullen we genoodzaakt zijn te werken met detacheerders. 
 
Huisvesting / Duurzaamheid 
Er vindt op dit moment een haalbaarheidsstudie plaats naar toekomstige 
Iver)nieuwbouw. Hierbij zal ook aandacht zijn voor verduurzaming. 
 
In 2022 wordt het schoolplein deels vernieuwd. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
A Gegevensset 
 
A1 Aantal leerlingen en personele bezetting in FTE 
 

    
 
Het leerlingenaantal was op 1 oktober 2019 nog 170 maar is gestegen naar 190 een jaar 
later. Op 1 oktober 2021 telde de school 182 leerlingen. Verwacht wordt dat het aantal 
leerlingen stijgt tot boven de 200. In de MJB is vooralsnog uitgegaan van 195 als  
maximum. De nieuwe bekostiging, ingaande per 1 januari 2023 wordt gebaseerd op het 
aantal leerlingen op 1 februari. Daarom is nu ook het aantal leerlingen per nieuwe 
teldatum weergegeven. 
 
 
A2 Meerjarenbegroting 2022 - 2026 
 
De meerjarenbegroting bestaat uit de begroting over 2022 die door de leden in 
november 2021 voorlopig is goedgekeurd en een raming over de jaren 2023 tot en met 
2026. Vanwege het hoge resultaat van 2021 heeft het bestuur een bijgestelde begroting 
vastgesteld, die in juni aan de ALV ter instemming wordt voorgelegd. Gezien de 
bovenmatige reserve die door het resultaat van 2021 fors is toegenomen, streeft het 
bestuur nu jaarlijks een (licht) negatief resultaat na, om het bovenmatige vermogen 
geleidelijk af te bouwen.  
De meerjarenbegroting bevat de balans en de staat van baten en lasten, inclusief 
toelichtingen op de voornaamste posten. In deze toelichting geeft het bestuur aan welke 
belangrijke ontwikkelingen zij verwacht, waaronder de investeringen, het 
huisvestingsbeleid, de formatie met de daaraan gerelateerde personeelslasten en het 
vermogensbeleid. 
 
Balans 
 

 
 

20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Leerlingenaantal per 1 oktober 190 182 190 195 195 195 195
Leerlingenaantal per 1 februari 198 190 198 203 203 203 203

20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Directie 0,8             1,0              1,0             1,0             1,0             1,0               1,0             
Onderwijzend personeel 8,8             8,6              8,6             8,6             8,6             8,6               8,6             
Onderwijs ondersteunend personeel 1,6             1,7              1,7             1,7             1,7             1,7               1,7             
Gemiddeld aantal FTE 11,2           11,3            11,3           11,3           11,3           11,3             11,3           

Balans 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

1 Activa

Vaste activa 19.478       27.301        50.100       67.600       254.100     234.600       208.900     

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 66.509       95.627        58.600       59.200       59.800       60.400         61.000       
1.7 Liquide middelen 821.538     1.043.866   1.056.601  1.054.601  783.701     823.101       869.401     

888.047     1.139.493   1.115.201  1.113.801  843.501     883.501       930.401     

Totaal activa 907.525     1.166.794   1.165.300  1.181.400  1.097.600  1.118.100    1.139.300  

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
- Algemene reserve 49.193       49.193        49.200       49.200       49.200       49.200         49.200       
- Bestemmingsreserve Publiek 599.973     827.118      833.200     812.900     792.900     786.900       772.600     
- Bestemmingsreserve ouderfonds (privaat) 78.656       85.580        75.600       75.600       75.400       65.400         64.400       

727.822     961.891      958.000     937.700     917.500     901.500       886.200     

2.2 Voorzieningen 69.105       80.269        66.000       101.000     36.000       71.000         106.000     

2.4 Kortlopende schulden 110.598     124.634      141.300     142.700     144.100     145.600       147.100     

Totaal passiva 907.525     1.166.794   1.165.300  1.181.400  1.097.600  1.118.100    1.139.300  
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Vanaf 2019 worden de investeringen groter dan 2.500 geactiveerd.  In 2022 en 2023 
betreft het de vervangingsinvestering van de Chromebooks en in 2024 en 2025 
Digiborden. In 2024 verwachten wij verder investeringen in de inrichting van het 
schoolgebouw, het schoolplein en de vernieuwing van leermiddelen in verband met de 
(ver)nieuwbouw van het schoolgebouw. 
 
 

 
 
 
 

 
 
De voorziening voor groot onderhoud is gevormd op basis van een meerjarig 
onderhoudsplan uit 2018. Het bestuur is in overleg met de gemeente over ver- of 
nieuwbouw van het schoolgebouw. Er wordt steeds een afweging gemaakt tussen 
noodzakelijke instandhouding en de horizon van de (ver)nieuwbouw. Bovenstaande  
geeft het groot onderhoud weer dat noodzakelijk is tot en met 2024, wetende dat zeer 
waarschijnlijk in dat jaar de ver- of nieuwbouw plaatsvindt. De geplande uitgaven voor 
groot onderhoud in de komende twee jaar zijn er op gericht om te zorgen voor een veilig 
en functioneel leefklimaat/omgeving zonder onnodige uitgaven te doen.  
 
 
  

1.2 Materiële vaste activa 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Boekwaarde 1-1 5.085         19.478        27.300       50.100       67.600       254.100       234.600     

Investeringen:
- Schoolplein (grondwerk en speeltoestel) -            -              32.000       -             -             -               -            
- Inrichting schoolgebouw -            -              -            -             105.000     -               -            
- Meubilair 8.730         -              -            -             -             -               -            
- ICT Middelen 5.853         12.415        30.000       30.000       20.000       20.000         16.000       
- Overige apparatuur 2.898         -              -            -             -             -               -            
- Leermiddelen -            -              -            -             80.000       -               -            
Totaal investeringen 17.481       12.415        30.000       30.000       205.000     20.000         16.000       

Afschrijvingslasten 3.088         4.592          7.200         12.500       18.500       39.500         41.700       

Boekwaarde 31-12 19.478       27.301        50.100       67.600       254.100     234.600       208.900     

2.1 Eigen vermogen 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Beginstand 1-1 729.330     727.822      961.900     958.000     937.700     917.500       901.500     
Resultaat 1.508-         234.069      3.900-         20.300-       20.200-       16.000-         15.300-       
Eindstand 31-12 727.822     961.891      958.000     937.700     917.500     901.500       886.200     

Publiek: bestemmingsreserve:
- Buffer vermogen 260.295     645.415      628.700     590.901     384.401     522.300       533.700     
- Toekomstige afschrijvingen op mat. vaste activa 19.478       27.301        50.100       67.600       254.100     234.600       208.900     
- Vervanging van ICT middelen 120.200     120.200      120.200     120.200     120.200     30.000         30.000       
- Inrichting schoolgebouw 200.000     34.203        34.200       34.200       34.200       -               -            

599.973     827.118      833.200     812.900     792.900     786.900       772.600     

2.2 Voorzieningen 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Groot onderhoud
Beginstand 1-1 30.008       62.770        71.000       66.000       101.000     36.000         71.000       
Dotatie 35.000       35.000        35.000       35.000       35.000       35.000         35.000       
Onttrekking 2.238-         26.740-        40.000-       -             100.000-     -               -            
Eindstand 31-12 62.770       71.030        66.000       101.000     36.000       71.000         106.000     

Uitgaven voor groot onderhoud:
- Algemeen onderhoud / renovatie 2.238         -              10.000       -             100.000     -               -            
- Schoolplein -            2.650          30.000       -             -             -               -            
- Brandbeveiliging -            4.290          -            -             -             -               -            
- Zonwering -            19.800        -            -             -             -               -            

2.238         26.740        40.000       -             100.000     -               -            
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Meerjarenbegroting 2022-2026 
 

   

 
De NPO-subsidie en bijbehorende uitgaven zijn in bovenstaande meerjarenbegroting 
(MJB) onderaan apart weergegeven, net als de afboeking van de vordering op OCW. 
Het eerste deel (t/m Resultaat) geeft dus de meerjarenbegroting volgens de ‘gewone 
bedrijfsvoering’ (zonder MPO en afboeking vordering OCW). 
 
 

  
 

De Rijksbijdragen zijn berekend op basis van de ontwikkeling van het leerlingenaantal. De 
prognose van het leerlingenaantal laat een groei zijn. In 2020/2021 is de school gestart 
met een derde bovenbouwgroep om daarmee het gemiddeld aantal leerlingen op een 
aanvaardbaar niveau te houden (25 tot 30 leerlingen per groep). 
 

Staat van Baten en Lasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 993.231     1.205.467   1.135.000  1.142.800  1.206.300  1.246.900    1.272.200  

Inkomsten Samenwerkingsverband 22.365       32.710        25.000       25.500       26.000       26.500         27.000       
3.2 Overige bijdragen en subsidies 10.461       9.386          5.700         5.700         5.700         5.700           5.700         
3.5 Overige baten 34.798       37.748        31.000       31.000       31.000       31.000         31.000       

Totaal baten 1.060.855  1.285.311   1.196.700  1.205.000  1.269.000  1.310.100    1.335.900  

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 862.213     885.332      917.100     942.100     1.018.100  1.048.300    1.078.700  
4.2 Afschrijvingslasten 3.088         4.592          7.200         12.500       18.500       39.500         41.700       
4.3 Huisvestingslasten 98.864       101.491      118.400     111.800     104.400     111.000       111.700     
4.4 Overige lasten 97.380       92.453        133.800     124.700     115.400     126.000       117.800     

Totaal lasten 1.061.544  1.083.868   1.176.500  1.191.100  1.256.400  1.324.800    1.349.900  

Saldo baten en lasten 689-            201.442      20.200       13.900       12.600       14.700-         14.000-       

6 Financiële baten en lasten 819-            1.576-          1.300-         1.300-         1.300-         1.300-           1.300-         

Resultaat 1.508-         199.866      18.900       12.600       11.300       16.000-         15.300-       

Subsidie NPO 55.509        115.600     53.100       -             
Uitgaven NPO 21.306        85.400       86.000       31.500       
Afboeking vordering OCW 53.000-       

Resultaat totaal 1.508-         234.069      3.900-         20.300-       20.200-       16.000-         15.300-       

3.1 Rijksbijragen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

3.1.1 Rijksbijdragen OCW:
Lumpsumvergoeding personeel 658.414     743.941      756.900     755.100     805.600     840.100       858.200     
Lumpsumvergoeding materieel 139.639     155.121      156.900     162.200     166.500     169.000       171.500     
Bekostiging groei -            52.156        
Lumpsumvergoeding budget P&A 152.693     134.463      154.300     157.500     162.500     163.800       167.100     
Middelen werkdrukverlaging 9.047         45.715        48.900       49.800       52.600       54.500         55.600       

959.793     1.131.397   1.117.000  1.124.600  1.187.200  1.227.400    1.252.400  

3.1.2 Niet geoormerkte subsidies
Professionalisering (Prestatiebox) 33.438       29.448        18.000       18.200       19.100       19.500         19.800       
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) -            55.509        115.600     53.100       -             -               -            
Extra Hulp voor de Klas (EHK) -            12.223        -            -             -             -               -            
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's (IOP) -            32.400        -            -             -             -               -            
Corona leerachterstanden -            -              -            -             -             -               -            

33.438       129.579      133.600     71.300       19.100       19.500         19.800       

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 22.365       32.710        25.000       25.500       26.000       26.500         27.000       

Totaal Rijksbijdragen 1.015.596  1.293.685   1.275.600  1.221.400  1.232.300  1.273.400    1.299.200  
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De personeelslasten bestaan uit lonen en salarissen, gebaseerd op de formatie zoals 
hierboven is aangegeven. De formatie is gebaseerd op twee onderbouwgroepen, drie 
middenbouwgroepen en drie bovenbouwgroepen. 
 
De overige personeelslasten hebben betrekking op scholing, werkdrukverlaging, 
zorgactiviteiten voor schoolbegeleiding en leerlingbegeleiding en overige aan personeel 
gerelateerde uitgaven. 
 
 

 

Huisvestingslasten bestaan enerzijds uit uitgaven voor regulier onderhoud van gebouw en 
tuin en anderzijds uit de kosten die verbandhouden met energie, schoonmaak en 
heffingen. De uitgaven van regulier onderhoud zijn gericht op het leefbaar houden van 
het schoolgebouw met de (ver)nieuwbouw in het vooruitzicht. Voor regulier onderhoud, 
energie en schoonmaak verwachten wij een relatieve stijging van de kosten als gevolg 
van inflatie. 
 
 

 

De overige lasten stijgen over de jaren als gevolg van inflatie. Maar omdat nieuwe 
leerpakketten geactiveerd worden is er vanaf 2024 een verschuiving tussen de aanschaf 
van leermiddelen naar de afschrijvingslasten. 

4.1 Personeelslasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Lonen en salarissen 828.938     822.594      826.700     862.700     938.700     968.900       999.300     
 - Loonkosten NPO 17.672        70.400       81.000       31.500       
Overige personele lasten 48.409       72.389        102.900     81.900       79.400       79.400         79.400       
Af: uitkeringen 15.134-       8.190-          -            -             -             -               -            

862.213     904.465      1.000.000  1.025.600  1.049.600  1.048.300    1.078.700  
Overige personeelslasten
Dotaties / (vrijval) voorzieningen -            2.904          2.000         2.000         2.000         2.000           2.000         
Extern personeel -            16.185        20.000       10.000       10.000       10.000         10.000       
Werkdrukverlagende maatregelen - Conciërge 5.433         7.039          8.400         8.400         8.400         8.400           8.400         
Werkdrukverlagende maatregelen - Muziekonderwijs -            -              -            2.000         2.000         2.000           2.000         
Werkdrukverlagende maatregelen - Sportkoepel 15.151       18.696        16.000       16.000       16.000       16.000         16.000       
 - Inhuur voor uitvoering NPO 1.460          2.500         2.500         
 - Scholing voor NPO -              10.000       -             
Scholingpersoneel 11.151       4.345          20.000       20.000       20.000       20.000         20.000       
Zorg van de Zaak - Arbodienst 1.747         1.397          2.000         2.000         2.000         2.000           2.000         
SWV - Schoolbegeleiding 2.063         2.750          2.500         2.500         2.500         2.500           2.500         
SWV - Leerling begeleiding 4.420         1.949          6.500         6.500         6.500         6.500           6.500         
Attenties personeel 3.695         9.843          8.000         5.000         5.000         5.000           5.000         
Overige 4.750         5.821          5.000         5.000         5.000         5.000           5.000         

48.409       72.389        102.900     81.900       79.400       79.400         79.400       

4.3 Huisvestingslasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Huur gymzaal 2.919         4.228          3.000         3.000         3.000         3.000           3.000         
Regulier onderhoud gebouw en tuin 6.227         6.661          15.000       10.000       2.000         8.000           8.100         
Energie en water 17.574       16.369        19.900       25.000       25.300       25.600         25.900       
Schoonmaakkosten en beveiliging 32.319       33.619        33.000       33.300       33.600       33.900         34.200       
Heffingen 4.824         4.143          4.500         4.500         4.500         4.500           4.500         
Groot onderhoud 35.000       35.000        35.000       35.000       35.000       35.000         35.000       
Overige huisvestingslasten -            1.473          8.000         1.000         1.000         1.000           1.000         

98.864       101.491      118.400     111.800     104.400     111.000       111.700     

4.4 Overige lasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Administratie en beheerlasten 20.413       22.538        29.400       29.700       30.000       30.300         30.600       
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 7.956         9.005          13.600       13.700       13.800       13.900         14.000       
Leermiddelen 42.481       37.476        49.800       50.300       40.400       40.800         41.200       
Leermiddelen, ICT NPO 2.174          2.500         2.500         
Ouderfonds & Theo Vries Cultuurfonds 26.529       23.433        41.000       31.000       31.200       41.000         32.000       

97.380       94.626        136.300     127.200     115.400     126.000       117.800     
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Financiële kengetallen 
 
 

 
 

De kengetallen worden gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs bij de 
beoordeling van de financiële positie van de school. Deze kengetallen laten een 
gezonde financiële positie zien. De variatie in positieve en negatieve resultaten houden 
verband met de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Komende periode verwachten 
wij een groei. Deze is noodzakelijk om de extra personeelslasten als gevolg van de derde 
groep in de bovenbouw te kunnen dekken met hogere rijksbijdragen gebaseerd op de 
leerlingenaantallen per 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 
rijksbijdragen betrekking hebben.  
 
Berekening kengetallen: 
Liquiditeit (current ratio): Vlottende activa / Kortlopende schulden  

Solvabiliteit 1:   Eigen vermogen / Balanstotaal 
Solvabiliteit 2:   (Eigen vermogen + voorzieningen) / Balanstotaal 
Rentabiliteit:   Resultaat / Totale baten * 100% 
 
Voor de rentabiliteit streeft de Nieuwe School in de MJB een uitkomst tussen -2% en 0% 
per jaar, tot dat het vermogen op het niveau is waarbij geen sprake meer is van 
bovenmatig (publiek) vermogen.  
 
 
Bovenmatige reserves 
De inspectie van het onderwijs schrijft op haar website in een nieuwsbericht van  
21-01-2021 het volgende. Onderwijsbesturen hebben net als in voorgaande jaren 
gemiddeld ruim voldoende reserves. De reserves nemen opnieuw toe, vaak tot een 
grotere hoogte dan nodig is. Onderwijsbesturen die bovenmatige vermogens hebben, 
moeten beleid maken om het geld nu echt effectief te gaan besteden aan onderwijs. 
Daar dringt de inspectie op aan in de Financiële Staat van het Onderwijs over 2020. 
 
Vereniging de nieuwe school Edam zou volgens de algemene rekentool een 
bovenmatige reserve hebben. 
 

 
 
 
Bron rekenhulp: (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-
op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde) 

Kengetallen 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Liquiditeit (current ratio) 8,03           9,14            7,89           7,81           5,85           6,07             6,32           
Solvabiliteit 1 0,80           0,82            0,82           0,79           0,84           0,81             0,78           
Solvabiliteit 2 0,69           0,89            0,81           0,79           0,73           0,68             0,66           
Rentabiliteit -0,1% 18,2% -0,3% -1,7% -1,6% -1,2% -1,1%
Personeelslasten / Rijksbijdragen 0,87           0,73            0,81           0,82           0,84           0,84             0,85           
Personeelslasten / Totale baten 0,81           0,69            0,77           0,78           0,80           0,80             0,81           

Bovenmatige reserves 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
werkelijk werkelijk begroting raming raming raming raming

Eigen vermogen 727.822     961.891      958.000     937.700     917.500     901.500       886.200     
 - Privaat vermogen 127.849     134.773      124.800     124.800     124.600     114.600       113.600     
 - Publiek vermogen 599.973     827.118      833.200     812.900     792.900     786.900       772.600     

Vaste risicobuffer 300.000     300.000      300.000     300.000     300.000     300.000       300.000     
50% aanschafwaarde gebouwen * 1,27 -            -              -            -             -             -               -            
Boekwaarde resterende vaste activa 19.478       27.301        50.100       67.600       254.100     234.600       208.900     

Bovenmatig publiek vermogen 280.495     499.818      483.099     445.299     238.799     252.299       263.699     
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De vermogenspositie is hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie voor 
bovenmatige publieke reserves. Voor éénpitters is het wenselijk dat de vermogenspositie 
aanzienlijk is aangezien de risico’s voor kleine schoolbesturen nu eenmaal hoog zijn. De 
nieuwe bekostiging die in 2023 ingaat heeft een nadelig effect voor scholen waar het 
natuurlijk verloop zeer beperkt is. Personeel blijf lang aan de school verbonden, waardoor 
de gemiddelde leeftijd gaandeweg zal stijgen, zonder dat de school daar veel invloed 
op heeft. Het afschaffen van de (gewogen) gemiddelde leeftijd uit de berekening voor 
de bekostiging heeft op termijn daarom een nadelig effect voor De Nieuwe School. 
 
Voor een deel van de (bovenmatige) reserves  is wel een bestedingsplan gemaakt. Tot 
2019 werden investeringen nog niet geactiveerd, waardoor de stand van de materiële 
vaste activa laag is in vergelijking met andere schoolbesturen. Bij het in gebruik nemen 
van de (ver)nieuwbouw, naar verwachting in 2024, zal de school vrijwel volledig nieuw 
worden ingericht, waarna een veel groter deel van het vermogen ter dekking is van de 
vaste activa. Daardoor zal minder sprake zijn van bovenmatige publieke reserves. 
In de meerjarenbegroting zal verder gestreefd worden naar een licht negatief resultaat 
per jaar, met een rentabiliteit tussen -2 en 0%. Een snellere afbouw van de reserves 
vinden wij niet wenselijk, omdat op termijn wel weer een sluitende begroting in meerjarig 
perspectief gerealiseerd moet kunnen worden.  
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B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 
Zie hiervoor eerder in het verslag, het verslag van de Commissie van Toezicht. 
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A.1.1 Balans per 31 december 2021 
Na voorstel resultaatbestemming. 

 

 
 

  

2 Jaarrekening

31-12-2021 31-12-2020

1 Activa

Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 27.301           19.478           

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 95.627           66.509           
1.2.4 Liquide middelen 1.043.866      821.538         

1.139.493      888.047         

Totaal activa 1.166.794      907.525         

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 961.891         727.822         

2.2 Voorzieningen 80.269           69.105           

2.4 Kortlopende schulden 124.634         110.598         

Totaal passiva 1.166.794      907.525         
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A.1.2 Staat van Baten en Lasten over 2021 
 

 

 

  

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.275.600   1.293.685  1.161.400      1.015.596      
3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 5.700          9.386          8.100              10.461           
3.5 Overige baten 31.000        37.748        30.000           34.798           

Totaal baten 1.312.300   1.340.820  1.199.500      1.060.855      

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.000.000   904.465      971.100         862.213         
4.2 Afschrijvingslasten 7.200          4.592          4.700              3.088              
4.3 Huisvestingslasten 118.400      101.492      103.300         98.864           
4.4 Overige lasten 136.300      94.626        121.600         97.379           

Totaal lasten 1.261.900   1.105.175  1.200.700      1.061.544      

Saldo baten en lasten 50.400        235.645      1.200-              689-                 

6 Financiële baten en lasten 1.300-          1.576-          1.000-              819-                 
Afboeking vordering op OCW 53.000-        

Resultaat 3.900-          234.069      2.200-              1.508-              



 51

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2021 

 

 

  

2021 2020

Saldo baten en lasten 235.645         689-                 

Aanpassen voor mutaties in voorzieningen 11.164           18.802           
Aanpassen voor afschrijvingen 4.592              1.695              
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 45.922-           9.096              
- Schulden 14.035           24.825-           
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 219.514         4.079              

Ontvangen / betaalde interest 1.576-              819-                 

Kasstroom uit operationele activiteiten 217.938         3.260              

Investeringen in ICT middelen 12.414-           6.780-              
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 12.414-           6.780-              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                  

Mutatie liquide middelen 205.524         3.520-              

Liquide middelen 1 januari 821.538         740.370         
Mutatie liquide middelen 205.524         81.168           
Liquide middelen 31 december 1.043.866      821.538         
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A.1.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Activiteiten 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Vereniging Nieuwe School Edam en 
de onder deze vereniging vallende school verantwoord. De vereniging stelt zich 
ten doel het geven of doen geven van (primair) onderwijs, uitgaande van de 
principes van het Jenaplan onderwijs. De school is gevestigd op de Voorhaven 
114, 1135 BT in Edam. 
 
Verbonden partijen 
Er is ultimo verslagjaar geen sprake van verbonden partijen. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften 
en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en 
verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 
  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor 
de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd op basis van historische kosten. 
  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Rapporteringsvaluta 
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van 
afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze 
verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen 
belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
  
Financiële instrumenten 
Er is bij Vereniging Nieuwe School Edam alleen sprake van primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden. Er is ultimo verslagjaar geen sprake 
van financiële derivaten.  
  
Materiële vaste activa 
Investeringen in materiële vaste activa worden geactiveerd en lineair 
afgeschreven, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De 
activeringsgrens voor inventaris en apparatuur bedraagt € 2.500. De 
activeringsgrens voor onroerend goed bedraagt € 10.000. Het schoolgebouw 
wordt door de gemeente Edam-Volendam en/of het Rijk gefinancierd en op nihil 
gewaardeerd.  
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De volgende afschrijvingstermijn wordt gehanteerd: 
- School- en kantoormeubilair   15 jaar 
- Gym en speelmateriaal    10 jaar 
- Inventaris binnen en buiten   10 jaar 
- Leermiddelen / onderwijspakketten   8 jaar 
- Overige apparatuur     5 jaar 
- ICT middelen      5 jaar 
 
Eigendom 
Het schoolgebouw, waarvan het economisch eigendom berust bij de vereniging 
en het juridisch eigendom bij de gemeente, is niet in de balans opgenomen. 
Eventuele bruikleenscholen (hetgeen niet van toepassing is) worden eveneens 
niet verwerkt. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.  
  
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo 
verslagjaar is alleen sprake van direct ter beschikking staande liquide middelen. 
  
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een algemene reserve en 
bestemmingsreserves. Hierbij wordt tevens onderscheid gemaakt tussen 
bestemmingsreserves die zijn opgebouwd uit publieke dan wel niet-publieke 
(private) middelen. 
  
Algemene reserve 
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door 
wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor 
De Nieuwe School is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve. 
  
Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het 
bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven. De 
bestemmingsreserve kan een privaat of publiek karakter hebben. 
 
Voorzieningen  
Voor verplichtingen en risico’s die hun oorzaak vinden in het verleden en 
waarvan de omvang op balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs is in te 
schatten, worden voorzieningen opgenomen. De omvang van de voorziening 
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te 
wikkelen. 
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Groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud aan het schoolgebouw wordt een 
voorziening gevormd op basis van een meerjarig onderhoudsplan. De 
voorziening wordt jaarlijks op het niveau gehouden om de uitgaven voor groot 
onderhoud te kunnen doen. 
 
Jubilea 
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een 
voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen 
tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De 
werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Pensioenen 
De vereniging heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling 
en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd 
volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord. De vereniging heeft geen verplichting tot 
het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. De vereniging heeft daarom de 
pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad bedraagt ultimo 
2019 97,8%. 
 
Kortlopende schulden  
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten 
hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde. 
  
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan 
opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor 
zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 
  
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa 
worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden 
tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
  
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: 
lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
  
Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies 
(vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar 
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waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de 
staat van baten en lasten.  
  
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies 
waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van 
de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de 
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen 
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de 
overlopende passiva. 
  
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden 
ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog 
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
  
Overige exploitatiesubsidies 
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin 
de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
  
Giften 
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in 
de staat van baten en lasten.  
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten.  
 
Waarderingsgrondslagen Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de 
(semi)publieke sector WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel 
toepassing WNT.  
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A.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 
Activa 
 

 

Materiële vaste activa met een aanschafwaarde van meer dan € 2.500 geactiveerd en 
afgeschreven over de economische levensduur. 
 
Eind 2021 zijn er 15 nieuwe laptops voor het personeel vervangen voor EUR 12.415,-. De 
nieuwe laptops bieden meer gemak (plug and play) en mogelijkheden aangaande 
flexibel werken. De laptops zijn geactiveerd conform het activeringsbeleid dat sinds 2019 
is ingevoerd. De afschrijvingslasten worden vanaf 2022 (tijdelijk) betaald vanuit de NPO 
gelden. 
 
 

 
 

De vordering op OCW ad € 54.438 (2020: € 49.049) heeft betrekking op de nog te 
ontvangen subsidie in 2022 die betrekking heeft op 2021, ontstaan door een 
betaalritmeverschil tussen toe te rekenen baten en ontvangen subsidie. Met de nieuwe 
bekostigingssytematiek komt deze vordering te vervallen. 

De vordering op ouders/leerlingen zijn nog te ontvangen bijdragen in schoolkosten: de 
incassering die in januari / februari 2022 heeft plaatsgevonden en betrekking heeft op 
kalenderjaar 2021. 

Onze intern begeleider is extern ingehuurd via Zien in de Klas. De vooruitbetaling heeft 
betrekking op haar werkzaamheden voor 2022.  

 

1.1.2 Materiële vaste activa Meubilair ICT Overige Totaal
middelen apparatuur

Cumulatieve aanschafwaarde 8.730          12.633        2.898              24.261           
Cumulatieve afschrijvingen 243-              4.540-          -                  4.783-              
Boekwaarde per 1 januari 8.487          8.093          2.898              19.478           

Investeringen -               12.415        -                  12.415           
Desinvesteringen -               -              -                  -                  
Afschrijvingen 582-              3.431-          580-                 4.592-              
Boekwaarde per 31 december 7.905          17.077        2.318              27.301           

Cumulatieve aanschafwaarde 8.730          25.048        2.898              36.676           
Cumulatieve afschrijvingen 825-              7.971-          580-                 9.375-              
Boekwaarde per 31 december 7.905          17.077        2.318              27.301           

1.2.2 Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

1.2.2.2 Debiteuren OCW 54.438           49.049           
1.2.2.7 Vordering op ouders/leerlingen 13.899           11.855           
1.2.2.8 Overige overheden -                  -                  
1.2.2.10 Overige vorderingen 1.250              -                  
1.2.2.15 Overlopende activa overige 26.040           5.605              
1.2.2.16 Af: Voorziening wegens oninbaarheid -                  -                  

95.627           66.509           
Uitsplitsing

1.2.2.15 Overige overlopende passiva:
- Vooruitbetaalde kosten leermiddelen en licenties 5.329              1.159              
- Vooruitbetaalde kopieerkosten 893                 1.043              
- Vooruitbetaalde energiekosten -                  1.365              
- Vooruitbetaalde reinigingskosten 34                   2.038              
- Vooruitbetaald extern personeel 19.784           -                  

26.040           5.605              
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De tegoeden zijn allemaal dagelijks direct opvraagbaar en in EUR. 
 
 
Passiva 
 

 

Resultaatbestemming: 
Het positief resultaat ad € 234.069 is verdeeld over de bestemmingsreserve Publiek voor 
een bedrag van positief EUR 227.145 en de bestemmingsreserve Privaat positief € 6.924. 
Het resultaat uit de private middelen, zijnde ouderbijdragen en bijbehorende 
bestedingen, wordt aan deze reserve toegerekend. 
 
Algemene reserve: 
De Nieuwe School heeft een algemene reserve die als privaat te bestempelen is en 
voortkomt uit de gelden die beschikbaar zijn gesteld vanaf de oprichting van de school. 
 

  

De bestemmingsreserve publiek komt voort uit de publieke middelen die De Nieuwe 
School in het verleden heeft verkregen. De bestemmingsreserve publiek dient als buffer 
vermogen om in de toekomst eventuele tegenvallers op te vangen die voortkomen uit 
de reguliere met publieke middelen gefinancierde exploitatie van de school. De 
vuistregel die het bestuur hanteert om te bepalen of deze buffer afdoende is, is dat de 
buffer niet minder van 30% van de totale lasten mag zijn. 
 
 
Er zijn plannen met de gemeente om tot ver- of nieuwbouw van het schoolgebouw over 
te gaan. Hiervoor is ook een nieuwe inrichting nodig. Het bestuur heeft besloten om een 
bestemmingsreserve aan te houden om de investeringen in de inrichting te kunnen 

1.2.4 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

1.2.4.1 Kasgelden 137                 234                 
1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.043.729      821.304         
1.2.4.3 Deposito's -                  -                  

1.043.866      821.538         

Uitsplitsing:
1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rekening-courant ABN Amro Bank 208.216         38.194           
Rekening-courant ING Bank 139.407         131.841         
Rekening-courant Rabobank 30.497           90.870           
Spaarrekening ABN Amro Bank 215.940         10.962           
Spaarrekening ASN Bank 99.986           249.997         
Spaarrekening ING Bank 249.683         215.940         
Spaarrekening Rabobank 100.000         83.501           

1.043.729      821.304         

2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Stand per 
1-1-2021 2021 31-12-2021

2.1.1 Algemene reserve 49.193        -                  49.193           
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 599.973      227.145         827.118         
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 78.656        6.924              85.580           

727.822      234.069         961.891         

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek Stand per Mutatie Resultaat Stand per 
1-1-2021 31-12-2021

Algemeen 260.295      7.822-          192.942         445.415         
Toekomstige afschrijvingen op materiële vaste activa 19.478        7.822          -                  27.301           
Vervanging van ICT middelen 120.200      -              -                  120.200         
Inrichting schoolgebouw 200.000      -              -                  200.000         
Bestemmingsreserve NPO -               -              34.203           34.203           

599.973      -              227.145         827.118         
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financieren. Dit bedrag is nu gesteld op € 200.000. In de komende jaren zal duidelijker 
worden welk bedrag exact voor de nieuwe inrichting benodigd zal zijn. 
 
 

 
 
De bestemmingsreserve privaat komt voort uit de in het verleden van de ouders 
ontvangen ouderbijdragen en bijdragen voor schoolkamp, schoolzwemmen etc. 
 
Ouderfonds 
Ten laste van deze reserve komen de kosten voor schoolkamp, schoolzwemmen, 
vieringen waaronder Kerst en Sinterklaas, musical en lidmaatschap van de 
Jenaplanvereniging. 
 

 

 

 

 

 
De voorziening voor groot onderhoud is gevormd in 2018 op basis van een meerjarig 
onderhoudsplan (MJOP). Op dit moment is het bestuur in overleg met de gemeente over 
de functionaliteit en technische staat van het schoolgebouw en mogelijke nieuw- of 
verbouw. Anculus is gestart met een haalbaarheidsstudie. 
 
 
Aangezien nog niet duidelijk is of en zo ja, wanneer dit zal plaatsvinden volgt het bestuur 
vooralsnog het MJOP tot het moment dat het aanleiding geeft dit bij te stellen. We 
hanteren de jaarlijkse dotatie van EUR 35.000,-. We verwachten echter dat de uitgaven 
lager zullen liggen, gezien we alleen noodzakelijk onderhoud doen. Wanneer het nieuwe 
gebouw er staat en er een MJOP is kunnen we op dat moment de nieuwe jaarlijkse 
dotatie vaststellen, waarbij we rekening houden met het de hoogte van de 
opgebouwde voorziening groot onderhoud op dat moment. 
 

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat Stand per Mutatie Resultaat Stand per 
1-1-2021 31-12-2021

1. Ouderfonds 78.656        -              6.924              85.580           
78.656        -              6.924              85.580           

Ouderfonds Werkelijk Begroot Werkelijk 
2021 2021 2020

De opbrengsten voor het ouderfonds 30.357        30.000           34.673           
De kosten voor het ouderfonds 23.433        35.200           21.798           
Resultaat voor het ouderfonds 6.924          5.200-              12.876           

2.2 Voorzieningen Voorziening Jubilea Totaal
groot uitkeringen

onderhoud

Stand per 1 januari 2021 62.770        6.335              69.105           
Dotaties 35.000        2.904              37.904           
Onttrekkingen 26.740-        -                  26.740-           
Vrijval -              -                  -                  
Rentemutatie -              -                  -                  
Stand per 31 december 2021 71.030        9.239              80.269           

Kortlopend deel < 1 jaar 25.000        -                  25.000           
Langlopend deel > 1 jaar 46.030        9.239              55.269           

71.030        9.239              80.269           
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Dit jaar zijn de zonweringen vervangen, is er groot onderhoud geweest aan de 
brandmeldinstallatie en zijn er op het schoolplein maatregelen getroffen om 
wateroverlast (afvoer) te beperken.  
 
De voorziening jubilea uitkeringen is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit 
hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
 

 

 
 
Bijdrage Theater circuit 
De Nieuwe School voert de administratie van een samenwerking met de andere twee 
basisscholen in Edam, te weten de Trimaran en de Piramide voor de kosten en bijdragen 
die samenhangen met gezamenlijke theatervoorstellingen. Het bedrag is verantwoord als 
overlopende passiva.  
 
Door Covid zijn er in 2021 geen gezamenlijke culturele activiteiten geweest, wel is de 
bijdrage voldaan. Streven voor 2022 is weer gezamenlijk mooie voorstellingen te boeken. 
 

 

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

2.4.8 Crediteuren 33.963           8.205              
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 35.871           34.717           
2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 10.832           10.115           
2.4.12 Overige kortlopende schulden 4.029              5.169              
2.4.14 OCW 2.135              15.300           
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 24.802           26.624           
2.4.19 Overlopende passiva 13.002           10.468           

124.634         110.599         

Uitsplitsing:
2.4.19 Overlopende passiva

Toe te rekenen ouderbijdragen aan volgend jaar 8.402              9.725              
Nog te besteden bijdragen theater circuit 3.338              463                 
Overige 1.262              279                 

13.002           10.468           
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Kopieercontract 
De Nieuwe School heeft met Veenman een contract is afgesloten op in oktober 2018 
voor het gebruik van de kopieermachine. Het heeft een looptijd van 60 maanden. De 
termijn bedraagt € 825 per kwartaal exclusief BTW. We hebben een bericht ontvangen 
dat per 2022 de kosten met 5,20% worden verhoogd. 
 
Opbouw spaarverlof  in het kader van Duurzame inzetbaarheid (nieuwe CAO-PO) 
Volgens de nieuwe CAO is het in een aantal gevallen mogelijk om een spaartegoed op 
te bouwen dat eerst later tot opname van verlof dan wel uitbetaling zal leiden. Hiertoe 
dienen gedurende het jaar afspraken te worden gemaakt en schriftelijk te worden 
vastgelegd. Tot op heden zijn er geen afspraken met individuele medewerkers gemaakt. 
Er is om die reden geen schuld of voorziening opgenomen per ultimo verslagjaar. 
 
Wel is het bapo verlof voortgezet in het kader van Duurzame inzetbaarheid. De kosten uit 
hoofde van dit bapo verlof worden verantwoord als periodelast in het jaar van 
uitbetaling. 
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Overzicht verbonden partijen
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A.1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Baten 
 

  
 

 

  
 
 

  
 
Het bestuur stuurt op basis van verkregen machtigingen een incasso voor de vrijwillige 
schoolkosten voor: 

- Schoolreis voor onderbouw   € 15,00 per leerling per jaar 
- Busvervoer voor schoolzwemmen  € 17,50 per leerling per jaar 
- Schoolkamp voor midden- en bovenbouw € 80,00 per leerling per jaar 

Daarnaast vraagt het bestuur een vrijwillige ouderbijdrage, die afhankelijk is van het 
inkomen en het aantal kinderen per gezin. De baten uit de ouderbijdragen (vrijwillige 
bijdrage en schoolkosten) alsmede overige baten worden toegerekend aan het 
ouderfonds. De kosten voor hierboven genoemde activiteiten alsmede de kosten voor 
vieringen en extra uitgaven voor bijvoorbeeld het schoolplein komen ten laste van het 
ouderfonds. In 2021 is alleen het schoolkamp in rekening gebracht als vrijwillige 
schoolkosten, van de kosten van busvervoer en schoolreis onderbouw is afgezien in 
verband met de beperkingen door Coronamaatregelen. 
 

3.1 Rijksbijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.117.000   1.131.397  1.087.750      959.793         
3.1.2 Overige subsidies OCW 133.600      129.579      45.650           33.438           
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 25.000        32.710        28.000           22.365           

1.275.600   1.293.685  1.161.400      1.015.596      

Uitsplitsingen:

3.1.1 Rijksbijdragen OCW:
Lumpsumvergoeding personeel 756.900      743.941      722.040         658.414         
Lumpsumvergoeding materieel 156.900      155.121      155.120         139.639         
Bekostiging groei -               52.156        41.250           -                  
Lumpsumvergoeding budget P&A 154.300      134.463      126.040         152.693         
Middelen werkdrukverlaging 48.900        45.715        43.300           9.047              

1.117.000   1.131.397  1.087.750      959.793         

3.1.2 Niet geoormerkte subsidies
Professionalisering (Prestatiebox) 18.000        29.448        36.750           33.438           
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 115.600      55.509        -                  -                  
Extra hulp voor de klas -               12.223        -                  -                  
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's (IOP) -               32.400        -                  -                  
Corona leerachterstanden -               -              8.900              -                  

133.600      129.579      45.650           33.438           

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

3.2.1 Bijdrage OZB gemeente Edam-Volendam 2.700          2.626          2.700              2.854              
Bijdrage huur gymzaal gemeente Edam-Volendam 3.000          4.228          3.000              2.919              
Fonds voor cultuurparticipatie - subsidie impuls muziekonderwijs -               -              -                  -                  
Stichting Viertaal -               2.532          2.400              4.688              

5.700          9.386          8.100              10.461           

3.5 Overige baten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

3.5.5 Ouderbijdragen 30.000        30.357        30.000           34.673           
3.5.10 Overige 1.000          7.391          -                  125                 

31.000        37.748        30.000           34.798           
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Het bedrag bij de overige baten betreft de Bonus/Malus, ontvangen van het 
Vervangingsfonds. 
 
 

Lasten 
 

   
 
 
 

   
 
Op 31 december 2021 waren er 17 personen in dienst van de school. 1 directeur, 12 
leerkrachten en 4 ondersteunende medewerkers.  
De intern begeleider wordt ingehuurd via Zien in de klas.   
 
Het bestuur van De Nieuwe School bestaat uit vrijwilligers, allen tevens ouders, en is 
onbezoldigd. 
 
Vanaf schooljaar 2021/2022 heeft de school drie bovenbouwgroepen. 
 
 

4.1 Personeelslasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

4.1.1 Lonen en salarissen 897.100      840.266      865.700         828.938         
4.1.2 Overige personele lasten 102.900      72.389        105.400         48.409           
4.1.3 Af: uitkeringen -               8.190-          -                  15.134-           

1.000.000   904.465      971.100         862.213         
Uitsplitsingen:

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 647.500      606.413      631.700         604.354         
4.1.1.2 Sociale lasten 144.100      134.944      140.000         134.269         
4.1.1.3 Pensioenlasten 105.600      98.909        94.000           90.315           

897.200      840.266      865.700         828.938         

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties / (vrijval) voorzieningen 2.000          2.904          2.000              -                  
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 20.000        16.185        30.000           -                  

Werkdrukverlagende maatregelen - Conciërge 8.400          7.039          8.400              5.433              
Werkdrukverlagende maatregelen - Muziekonderwijs -               -              -                  -                  
Werkdrukverlagende maatregelen - Sportkoepel 16.000        18.696        16.000           15.151           

4.1.2.3 Scholingpersoneel 20.000        4.345          20.000           11.151           
Zorg van de Zaak - Arbodienst 2.000          1.397          2.000              1.747              
SWV - Schoolbegeleiding 2.500          2.750          5.000              2.063              
SWV - Leerling begeleiding 6.500          1.949          9.000              4.420              
Personeelsattenties en -uitjes 8.000          9.843          2.500              3.695              
Overige (incl wervingskosten voor 2022) 5.000          5.821          10.500           4.750              
Overige personeelslasten NPO 12.500        1.460          -                  -                  

102.900      72.389        105.400         48.409           

Aantal fte, stand per 31-12 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Het gemiddeld aantal fte bedraagt 11,3             10,6            11,4                10,4                
Waarvan:
- Directeur 1,0               1,0              1,0                  0,8                  
- Onderwijzend personeel 8,6               7,9              8,8                  8,8                  
- Onderwijs ondersteunend personeel 1,7               1,7              1,6                  0,8                  
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*) Accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening en 
bekostigingsgegevens, toegerekend aan de werkzaamheden t.b.v. het betreffende  
boekjaar. 
 

  
 
 

 

4.2 Afschrijvingslasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Afschrijvingen gebouwen en terreinen -               -              -                  -                  
Afschrijvingen meubilair 600              582             600                 243                 
Afschrijvingen overige apparatuur 600              579             600                 -                  
Afschrijvingen ICT 6.000          3.431          3.500              2.845              

7.200          4.592          4.700              3.088              

4.3 Huisvestingslasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

4.3.1 Huur van de gymzaal 3.000          4.228          3.000              2.919              
4.3.3 Regulier onderhoud gebouw en tuin 15.000        6.661          10.000           6.227              
4.3.4 Energie en water 19.900        16.369        19.700           17.574           
4.3.5 Schoonmaakkosten 33.000        33.619        31.100           32.319           
4.3.6 Heffingen 4.500          4.143          4.500              4.824              
4.3.7 Groot onderhoud 35.000        35.000        35.000           35.000           
4.3.8 Overige huisvestingslasten 8.000          1.473          -                  -                  

118.400      101.491      103.300         98.864           

4.4 Overige lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

4.4.1 Administratie en beheerlasten 29.400        22.538        24.700           20.413           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 13.600        9.005          13.500           7.956              
4.4.3 Leermiddelen 52.300        39.650        48.200           42.481           
4.4.5 Overige lasten (uitgaven Ouderfonds) 41.000        23.433        35.200           26.529           

136.300      94.626        121.600         97.380           

Toelicht accountantshonorarium Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Controle jaarrekening 6.200          5.687          5.100              6.129              
Overige controle-opdrachten -               -              -                  -                  
Niet controle gerelateerde diensten -               -              -                  -                  

6.200          5.687          5.100              6.129              

4.4.3 Leermiddelen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Onderwijsleermiddelen 20.000        15.622        25.000           27.142           
ICT leermiddelen en licenties 18.000        12.655        13.000           7.265              
Kopieerkosten 7.100          5.643          7.000              5.834              
Bibliotheek 2.200          962             2.200              1.524              
Culturele vorming 1.500          950             1.000              -                  
Leermiddelen en ICT voor NPO 2.500          2.174          
Overige 1.000          1.644          -                  717                 

52.300        39.650        48.200           42.481           
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Gestreefd wordt dat de uitgaven vanuit de ouderbijdragen gemiddeld per jaar 
ongeveer gelijk zijn aan de ontvangen ouderbijdragen. Eens per drie jaar is er een 
bijzonder schoolkamp (natuurkamp bovenbouw), waardoor de kosten in die jaren hoger 
zijn. 
 
 

 
 
 
 
  

4.4.5 Besteding van de ouderbijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

Kamp / Schoolreis 25.000        10.164        17.200           15.944           
Feesten, Kerst, Sinterklaas 3.000          2.548          3.000              1.745              
Zwemmen 4.000          2.061          4.000              380-                 
Musical 3.000          4.862          3.000              3.316              
Excursies 5.000          2.203          2.000              -                  
Culturele activiteiten -               -              5.000              -                  
Lidmaatschap Jenaplanvereniging 1.000          1.446          1.000              1.173              
Overige -               150             -                  -                  

41.000        23.433        35.200           21.798           

6. Financiële baten en lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

6.1 Rentebaten -               9                  -                  50                   
6.2 Rentelasten 1.300-          1.585-          1.000-              869-                 

1.300-          1.576-          1.000-              819-                 
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Model G Geoormerkte en niet-geoormerkte doelsubsidies  
 
Geoormerkte subsidies zijn subsidies waaraan het Ministerie van OCW een 
bestedingsverplichting voor een specifiek benoemde doestelling is verbonden.  
 
De Nieuwe School heeft een aanvraag gedaan en in 2020 toegekend gekregen voor 
inhaal en ondersteuningsprogramma 2020- 2021.  De subsidie is betaalbaar gesteld op 
16-10-2020, de besteding heeft in 2021 plaatsgevonden. 
 
De Nieuwe School heeft, via de penvoering van Stichting SPOOR, een aanvraag gedaan 
en in 2021 toegekend gekregen voor extra hulp voor de klas (EHK). De subsidie is 
betaalbaar gesteld op 22-1-2021, de besteding heeft in 2021 plaatsgevonden. 
 
De Nieuwe School heeft een aanvraag gedaan en in 2021 toegekend gekregen voor 
inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020 - 2021 tijdvak 4 (IOP 2). De subsidie 
is betaalbaar gesteld op 9-6-2021, de besteding heeft in 2021 plaatsgevonden. 
 
De Nieuwe School heeft een aanvraag gedaan en in 2021 toegekend gekregen voor 
Impuls en Innovatie bewegingsonderwijs (IIB). De subsidie is betaalbaar gesteld op 13-12-
2021 en zal hiernaast betaalbaar worden gesteld in januari 2022 en januari 2023, de 
besteding heeft in 2021 niet plaatsgevonden. 
 
Het is fijn om in deze uitzonderlijke periode van schoolsluitingen en lockdowns te kunnen 
rekenen op extra financiële ondersteuning vanuit OCW ter bevordering van onder meer 
de leerprestaties van de leerlingen.  
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WNT-VERANTWOORDING 2021 Vereniging Nieuwe School Edam 
 
De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de Vereniging Nieuwe School 
Edam. Het WNT-maximum voor het onderwijs is gebaseerd op grond van een klasse 
indeling op basis van complexiteitspunten voor verschillende criteria. In onderstaande 
tabel is de berekening van het aantal complexiteitspunten ten behoeve van de klasse 
indeling opgenomen voor Vereniging Nieuwe School Edam.  
 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Vereniging Nieuwe School Edam is € 124.000. Dit 
geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.  
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
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De functie van bestuurder of lid van de Commissie van Toezicht is onbezoldigd. 
 
 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 
Niet van toepassing. 
 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum 
hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere 
jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.  
 
Sinds 2020 wordt de directeur opgenomen als top functionaris. In alle eerdere 
jaarverslagen zijn we steeds uitgegaan van het schoolbestuur. Het bestuur en de CvT zijn 
alle vrijwilligers en onbezoldigd.  
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
 
  

J Can

J. Waals
W. Ottenhof
M.A. Meerman
M.I. Visser

E. Hoogland

J.A.F. Janssen
G. Hoogerdijk - de Heer
E. Rutsen Commissie van Toezicht (vanaf november 2020)

Commissie van Toezicht 2021 - onbezoldigd

tabel 1d. Topfunctionarissen en gewezen  topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Bestuurslid Personeel (vanaf juni 2019, tot augustus 2021)

Voorzitter (tot augustus 2021)

Secretaris (vanaf augustus 2021)

Penningmeester (vanaf juni 2019)

Personeel (vanaf augustus 2021)

Voorzitter (vanaf augustus 2021)

Bestuur 2021 - onbezoldigd

Bestuurslid Secretaris (vanaf juni 2020, tot augustus 2021)

Huisvesting (vanaf juni 2019)

Commissie van Toezicht (vanaf november 2020)

Commissie van Toezicht (vanaf november 2020)
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De leden van de vereniging zullen in de algemene ledenvergadering op maandag 20 
juni 2022 besluiten over dit voorstel. 

 

3 Overige gegevens
Voorstel winstbestemming
Het resultaat is als volgt bestemd:
Algemene reserve -                   
Bestemmingsreserve publiek 227.145           
Bestemmingsreserve privaat 6.924               

234.069           



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging Nieuwe School Edam

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging Nieuwe School Edam te Edam

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Nieuwe School 

Edam op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 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. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

  

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Nieuwe School Edam 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. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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 het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en intern toezichthoudend orgaan voor 

de jaarrekening 

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 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. 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. 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te 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 verwacht dat deze, afzonderlijk of 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 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn,

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 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 financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 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 daarin opgenomen 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 belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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, 17 juni 2022

Van Ree Accountants

W.g.

R. van der Weerd RA MSc


