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VOORWOORD  

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van Stichting Floréo. Met dit verslag legt 
de bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel en de  medezeggenschapsraden.  
Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) en de Raad van Toezicht (RvT).  

In dit jaarverslag informeren wij u over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. We geven aan welke 
activiteiten wij hebben ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat 
we hebben gedaan om onze gestelde doelen te verwezenlijken. 

Basis hiervoor zijn de speerpunten uit ons meerjarenbeleidsplan:  

1. Bestuur en organisatie 
2. Onderwijs en identiteit  
3. Financieel beheer  
4. Personeel  
5. Huisvesting 
6. Opleiden in de school 
7. Integrale Kindcentra 
8. Verbinding met de maatschappij 
9. Financieel Beleid 

Door de toenemende, snelle veranderingen in de samenleving realiseren wij ons steeds meer hoe belangrijk 
het is om jonge opgroeiende kinderen te begeleiden en vormen tot nieuwsgierige en onderzoekende mensen 
die zelfstandig én samen met anderen de toekomst vol vertrouwen tegemoet treden.  

Harry Timmermans 
Directeur-bestuurder 
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Gegevens over de rechtspersoon 

Bestuursnummer 41240 
Naam instelling Stichting Floréo 

Adres Dr. Jan Schoutenlaan 3 

Postadres Postbus 297 
Postcode / Plaats 3140 AG Maassluis 
Telefoon 010-5914637 
E-mail info@stichtingfloreo.nl 
I	
��	�
��
� www.stichtingfloreo.nl 

C�	
��
������	 �� ��������	�
Telefoon 010-5914637 
E-mail info@stichtingfloreo.nl 

���	 ���� Sector 
05AU Leonardusschool PO 
09AG Kardinaal Alfrink PO 
09XC RKBS Hendrik Boogaard Sportlaan / Rode Kruislaan PO 
10PO De Sterrenwacht PO 

11EM De Dijck PO 

Stichting Floréo 

Stichting Floréo is een stichting voor katholiek onderwijs met ambitieuze onderwijskundige doelstellingen. Zij 
wil de goede dingen doen op het juiste moment, ook in de ogen van kinderen. Relatie, competentie en 
autonomie staan centraal. Bureaucratische handelingen worden vermeden om zoveel mogelijk tijd te hebben 
voor contact met kinderen, ouders en elkaar. Floréo gaat uit van de kernwaarde:  
“Groeien en ontwikkelen als uniek mens in verbondenheid” 

In het meerjaren strategisch beleidsplan 2014-2018 is de koers vastgelegd om de strategische doelen te 
kunnen realiseren. Deze doelen zijn uitgezet in een tijdpad. Hiermee is per jaar inzichtelijk gemaakt welke 
stappen gevolgd moeten worden om de doelstellingen te realiseren. Dit traject was ook in 2016 leidend bij het 
plannen van de activiteiten. 

Missie en visie 
Stichting Floréo heeft ten doel de bevordering van het onderwijs in de regio Rijnmond e.o. De stichting beoogt 
onderwijs te geven op katholieke basis, doch haar scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke identiteit. 

Juridische structuur 
Stichting Floréo is een stichting voor katholiek onderwijs met 6 scholen (5 brinnummers) met locaties in de 
gemeenten Maassluis, Hellevoetsluis en Brielle. De Stichting Floréo is een rechtspersoon die is opgericht in 
2001 te Brielle en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24314736.   

 

 

Document waarop het KPMG-rapport 1175490 17X00151866DHG d.d. 30 mei 2017 (mede) betrekking heeft



�

�

�

�
��

D� �
���
��� �	 �� ���������  �	 �� ��!�	���
�� �� !�"������ �� �� C��� #��� ���
��� ����"�� �� ��	
scheiding is aangebracht tussen de functies van het bestuur en het interne toezicht.  
De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Floréo ziet er op toe dat de directeur bestuurder de stichting op 
adequate wijze bestuurt. Dit betekent dat geen beleid wordt gevoerd of praktijken plaatsvinden die onwettig 
zijn, in strijd zijn met de statuten, met de gangbare ethische opvattingen of met het gezond verstand. Het 
toezicht vindt integraal plaats. De RvT gebruikt een toezichtkader en de code Goed Bestuur van de PO-Raad 
als leidraad. 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) 
is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen de stichting en het werkgeverschap voor de bestuurder. De 
RvT geeft goedkeuring aan alle belangrijke beleidsdocumenten en adviseert de bestuurder op alle 
beleidsterreinen.  

De inspraak is geregeld middels het medezeggenschapsreglement van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen. 

De bestuurder zit het Floréo managementteam  (FMT) voor. Dit is de werkvergadering waarbinnen het beleid 
van de stichting wordt voorbereid, vastgesteld en geëvalueerd. 
De directeuren van de scholen, de bestuurder en management assistente nemen deel aan deze vergadering. 

Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht is zes keer bij elkaar gekomen. Locatie is steeds één van de scholen waarbij de 
directeur van de betreffende school de voortgang op de school toelicht, eventueel aangevuld met een 
rondleiding. Hiermee behouden de leden van de Raad nauw contact met de scholen. 
Daarnaast vond in 2016 een gezamenlijke ontmoeting plaats met het Floréo Management Team en de GMR. 
Deze vergadering is van groot belang voor de RvT om voeling te blijven houden met datgene wat binnen de 
organisatie speelt zonder daarbij op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. 
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Samenstelling Raad van Toezicht Floréo 
In het 2016 hebben veel wisselingen plaatsgevonden.  

Afgetreden zijn: 
Mevrouw. J. Harthoorn     per 01-01-2016   eigen verzoek 
Dhr. F. Cleintuar     per 01-04-2016   na 2 ambtstermijnen 
Dhr. H. van Leeuwen     per 01-08-2016   eigen verzoek 
Dhr. R. van Leeuwen     per 01-12-2016   om gezondheidsredenen. 

De samenstelling van de RvT op 01-01-2017  
Dhr. M. van Gurp    voorzitter 
Mevr.C.de Haas     
Dhr. M. Berns      
Dhr. M.  Ritmeester    per 1-5-2016 aangetreden 
Dhr. M. van den Oever    per 1-5-2016 aangetreden 
Dhr. J. Jansen     per 1-10-2016 aangetreden 

De volgende beleidsdocumenten zijn in 2016 vastgesteld: 
- Privacyreglement 
- Sollicitatieprocedure directeur 
- Sollicitatieprocedure RvT lid  
- Arbobeleidsplan (geactualiseerd) 
- Nieuwe sollicitatieprocedures RvT  
- Statutenwijziging  

De reden voor deze wijziging ligt in het feit dat onze jurist heeft geconstateerd dat de bepaling die het 
NKSR-goedkeuringsrecht regelt per abuis niet in de statutenwijziging van 27 mei 2014 was 
opgenomen. Dit is hersteld in deze statutenwijziging. 

- Formatiebeleid 2016-2019  
- Jaarrekening 2015 
- Begroting 2016 
- Eigenrisicodragerschap per 01-01-2017 
- Meerjaren onderhoudsplan  

De Floréo scholen : 
- Hendrik Boogaardschool (HBS) locatie Sportlaan  - Hellevoetsluis 
- Hendrik Boogaardschool (HBS) locatie Rode Kruislaan  - Hellevoetsluis 
- De Sterrenwacht      - Hellevoetsluis 
- St. Leonardusschool      - Brielle 
- De Dijck       - Maassluis 
- Kardinaal Alfrinkschool      - Maassluis 

De scholen uit Maassluis zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis 
(SV SVM). 
De overige scholen zijn gelegen op Voorne Putten en zijn aangesloten  
bij het samenwerkingsverband Kindkracht. 
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  09 XC 1 HBS Rode Kruislaan 306 303 327 
10 PO De Sterrenwacht 147 144 129 
05 AU St. Leonardus 348 357 364 
09 AG Kardinaal Alfrink 122 137 139 
11 EM De Dijck 305 333 338 

 Totaal 1497 1561 1585 

De stichting heeft in 2016 opnieuw te maken met afname van het leerlingaantal (4,1%). Dit heeft gevolgen 
voor de bekostiging en derhalve voor de formatieve bezetting. De Kardinaal Alfrinkschool en De Sterrenwacht 
zitten onder de opheffingsnorm. 
De Kardinaal Alfrinkschool loopt als gevolg van de schoolomgeving en concurrentie van een naastgelegen 
nieuwbouw school flink terug in het aantal leerlingen. De Sterrenwacht laat een flinke stijging van het 
leerlingaantal zien over de jaren 2014 en 2015. In 2016 blijft het leerlingaantal vrijwel gelijk.  
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1. Bestuur en organisatie 
Floréo stelt zich ten doel een transparante stichting te zijn, waar elke geleding een bijdrage levert 
overeenkomstig verantwoordelijkheden en taken in het belang van de groei en ontwikkeling van elk kind waar 
Floréo de verantwoordelijkheid voor draagt. 

1.1 Verantwoording 
De directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht elk kwartaal verantwoording afgelegd via 
managementrapportages. Deze rapportages zijn opgesteld aan de hand van voortgangsgesprekken met de 
directeuren van de scholen. 
Daarnaast overlegt de voorzitter regelmatig met de bestuurder ter voorbereiding van de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht en ter afstemming van bepaalde lopende 
zaken. Daarnaast wordt op alle punten waarop de toezichthouders geïnformeerd willen worden  tussentijds 
informatie verstrekt. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die steeds op één van de scholen 
worden gehouden, geven de directeuren informatie over de ontwikkelingen op de scholen. 

1.2 Samenwerking 
Er is een nauwe samenwerking met schoolbesturen op Voorne Putten. Dit zijn Primo, VCPO Spijkenisse, 
VCO de Kring, Prokind. Hiermee beoogt Floréo om in gezamenlijkheid efficiënter en met minder financiële 
middelen te kunnen handelen op het gebied van onderhoud gebouwen en vervangingsbeleid.  
Met Randstad is samenwerking aangegaan om de inzet van invalkrachten te regelen. Deze samenwerking is 
opgezegd per 01-08-2017. De verschillende schoolbesturen gaan vanaf deze datum de langdurige 
vervanging in eigen beheer regelen. Mogelijk dat Randstad nog partij blijft in een coördinerende rol voor 
kortdurende vervanging.  

1.3 Eigen risicodragerschap 
Per 1 januari 2017 wordt de stichting Eigen Risico Drager (ERD) van de kosten van vervanging bij ziekte. De 
aansluiting bij het Vervangingsfonds, die van rechtswege uiterlijk 1 januari 2018 zou zijn beëindigd,  is 
hiermee losgelaten. Dit besluit is genomen op basis van analyse van verzuimgegevens over 2014 en 2015. 
Samen met de gezamenlijke besturen Voorne Putten wordt beleid voorbereid voor zowel kortdurend verzuim 
als langdurig verzuim.  

1.4 Opvolging directeur-bestuurder 
Begin 2016 is een pilottraject gestart door de Kardinaal Alfrinkschool om te inventariseren welke behoefte er 
op de scholen is aan bovenschoolse managementtaken. Het doel van het traject was om te onderzoeken of 
de scholen vanuit zelfsturing konden functioneren en te bepalen hoe het bovenschools management kan 
worden ingevuld na het vertrek van de directeur-bestuurder per september 2019. Het traject heeft niet het 
gewenste resultaat gebracht. Begin 2017 zal er vanuit het managementteam een nieuw voorstel worden 
gedaan aan de Raad van Toezicht met betrekking tot het traject voor opvolging van de directeur-bestuurder.  

1.5 Klachten 
Binnen Floréo wordt erop gestuurd dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden afgehandeld. Dit 
betekent dat wanneer klachten naar tevredenheid op schoolniveau kunnen worden afgehandeld, deze niet bij 
het bestuur terechtkomen. In 2016 bereikte 1 klacht het bestuur. Deze klacht heeft te maken met een 
verwijderingsprocedure van 2 leerlingen. Deze klacht is nog in behandeling.  
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1.6 Verslag Raad van Toezicht 

Binnen de RvT zijn er in 2016 veel mutaties geweest. In totaal waren er vier leden die om uiteenlopende redenen 
hun werkzaamheden staakten. Terwijl nog maar een paar maanden daarvoor de voorzitter vertrokken was. 
De bestuurlijke continuïteit is in 2015 en 2016 echter niet in gevaar geweest. 

Aanvulling RvT met nieuwe leden 
Er waren door een samenloop van omstandigheden eind 2015/begin 2016 de nodige vacatures ontstaan 
binnen de RvT.  
Het was begin  2016 toen mevrouw Harthoorn om privéredenen zich terug trok. In diezelfde tijd deed de heer 
H. van Leeuwen hetzelfde. Op dat moment was de in augustus 2015 ontstane vacature door vertrek van de 
heer Nauta, hij verhuisde naar het oosten van het land, nog niet vervuld.   
In april 2016 trok de heer Cleintuar zich terug. Statutair was een herbenoeming niet mogelijk.  
Tot slot was het de heer van Leeuwen die zich als lid van de RvT eind 2016 moest terugtrekken i.v.m. 
gezondheidsredenen. 

Eind 2015 zijn  de eerste gesprekken gestart met kandidaat Leden van de Raad van Toezicht voor het 
opvullen van de vacatures binnen de RvT. 
Deze gesprekken hebben geleid tot het in 2016 toetreden van drie nieuwe Leden tot de RvT: 
de heer M van den Oever 
de heer M. Ritmeester 
de heer J Jansen. 
Ter opvulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer van Leeuwen is eind 2016 een 
sollicitatieprocedure gestart. 

De RvT is gedurende 2016 zes keer bijeengekomen. In de vergadering van 23 mei 2016 is het jaarverslag 2015 
vastgesteld en goedgekeurd. Dit is in bijzijn van een vertegenwoordiging van KPMG uitgesproken. Tijdens deze 
RvT vergadering is er door de audit commissie bestaande uit leden van de RvT en de Directeur-Bestuurder 
gesproken met de accountant over de inhoud van het jaarverslag en het uitgebrachte accountantsverslag. 
Hieruit kwamen geen onrechtmatigheden naar voren.  
De RvT heeft voor de controle van het boekjaar 2016, accountantskantoor KPMG de opdracht gegeven om 
het jaarverslag te controleren. Dit jaarverslag zal middels een afsluitende bespreking in aanwezigheid van 
allen partijen besproken en goedgekeurd worden in de RvT vergadering gepland in mei 2017. 

De meerjarenbegroting 2017-2020, onderdeel van het jaarverslag in de toekomstparagraaf, is van 
goedkeuring voorzien in de vergadering van 25-01-2017. 

Wisseling van de wacht 
Over twee jaar zal de directeur-bestuurder i.v.m. pensionering ontslag nemen. Hoe de stichting vanaf het 
schooljaar 2019/2020 geleid zal gaan worden, moet nog nader worden ingevuld. In het najaar van 2017 zullen 
de eerste contouren rond een in 2018 te nemen besluit zichtbaar worden. 
  
Verklaring omtrent Gedrag 
Werknemers kunnen in dienst treden van de stichting, als men een Verklaring omtrent Gedrag kan overleggen. 
M.i.v. 2016 geldt dat Leden van de RvT, ook in het bezit dienen te zijn van een Verklaring omtrent Gedrag. 

Evaluatie van en door de RvT 
Jaarlijks zal er een evaluatie van en door de RvT zijn. Een vragenlijst en de daarop gegeven antwoorden zijn 
de basis voor de bijzondere vergadering waarbij het functioneren van de RvT centraal staat. 
Het wordt van belang geacht de resultaten van het voortgangsgesprek met de directeur bestuurder daarin te 
betrekken. 

De RvT is in 2016 sterker geworden. De deskundigheid van de afzonderlijke leden is, zoals gewenst, divers. 
De aanwezige kwaliteiten vullen elkaar aan.   

Brielle, 8 mei 2017 
M. van Gurp voorzitter Raad van Toezicht Floréo
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Autonomie, competentie en relatie zijn in ons onderwijs de leidende principes. De opdrachten worden 
gegeven in het kader van tijd, ruimte en criteria. De leerkrachten doen de juiste dingen op het juiste moment, 
ook in de ogen van de kinderen. 

Iedere school van Stichting Floréo sluit zo goed mogelijk aan bij wat de populatie van de school vraagt. 
Daarbij werken schooldirecteuren samen met het bestuur aan de kaders die voor alle scholen gelden. Op 
bestuursniveau zijn in het meerjaren strategisch beleidsplan 2014-2018 beleidsvoornemens geformuleerd, die 
scholen in 2016 op hun eigen manier hebben geïmplementeerd. Alle scholen hebben hun eigen 
onderwijsontwikkelingen beschreven in hun jaarplan.  

2.1 Kwaliteitsaanpak 
In 2016 is er een start gemaakt met implementatie van het digitale kwaliteitssysteem WMK-PO (Werken Met 
Kwaliteit – Primair Onderwijs). De directeuren hebben zich bekwaamd in de inrichting en het gebruik van het 
systeem. Er is een plan van aanpak opgesteld over het afnemen van kwaliteitskaarten volgens een 4 
jaarlijkse cyclus. Het afnemen van de kwaliteitskaarten helpt het onderwijs naar een hoger plan te brengen.  

Er zijn diverse onderzoekskaarten afgenomen en geanalyseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de 
vragenlijsten hebben de directeuren zogenaamde reflectie gesprekken met de teams om de resultaten te 
vertalen in verbeterplannen. Dit draagt bij aan het leren van en binnen de organisatie.  

 

Document waarop het KPMG-rapport 1175490 17X00151866DHG d.d. 30 mei 2017 (mede) betrekking heeft



�

�

�

�

��

De afgenomen kwaliteitskaarten in 2016 zijn: 
- Visie op de school  
- Didactisch handelen 
- Pedagogisch handelen 
- Visie op leren 
- Quick scan
- Sociaal veiligheidsbeleid
- Burgerschap leerlingen
- Medewerkers tevredenheid

2.2 Interne audits 
Er zijn 3 scholen bezocht voor interne audits die zijn gehouden door de directeuren, de directeur-bestuurder, 
een lid van de Raad van Toezicht en de management assistente.  
Deze audits werden gehouden aan de hand van een onderzoekvraag van de betreffende directeur van de 
bezochte school. De audits hebben niet voldoende opgebracht. Begin 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden 
om te bepalen op welke wijze de opbrengsten van de audits geoptimaliseerd kunnen worden. 

2.3 Inspectiebezoek 
De Sterrenwacht is naar aanleiding van de cito resultaten in 2015 en 2014 onder toezicht geplaatst. In 2016 
heeft er een tussentijds inspectiebezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is de voortgang van het 
verbetertraject van de school besproken. Begin 2017 komt de inspecteur voor een kwaliteitsbeoordeling. Door 
inzet van een interim IB-er en inzet van het team is de verwachting dat de onderwijskwaliteit dan weer op orde 
zal zijn. 
  

2.4 Onderwijsresultaten 
Eindtoets: 
Inspectienorm ondergrens  534 
Sint Leonardusschool   531 
Hendrik Boogaard Rode Kruislaan 535  
Hendrik Boogaard Sportlaan  531 
Kardinaal Alfrinkschool   534 
De Dijck    532 
De Sterrenwacht                          onder toezicht 

Eén van de zes scholen scoorden boven de inspectienormen van de Cito-eindtoets. De tussenopbrengsten 
zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. 

De Sterrenwacht is dit jaar overgestapt op ParnasSys zodat de leeropbrengsten nu op alle scholen op 
dezelfde wijze worden geanalyseerd. 

Uit de analyse kwam naar voren dat de mindere resultaten in het algemeen veroorzaakt zijn door lagere 
scores op begrijpend lezen. Ook het werken aan een betere doorgaande lijn dient op een aantal scholen te 
verbeteren. 
Het spreekt voor zich dat de onderwijskwaliteit op alle scholen aandacht behoeft.  
De tussenopbrengsten laten goede resultaten zien waardoor de verwachting is dat de eindscores komend 
jaar positiever zullen uitvallen. De Sterrenwacht staat onder toezicht van de inspectie en is een verbetertraject 
gestart. 
De Dijck en de St. Leonardusschool scoren over de gehele linie voldoende.  
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resultaten voor taal en rekenen te verbeteren.  

4 x wijzer werd altijd al gebruikt door de Hendrik Boogaard Rode Kruislaan. Dit jaar is ook de Sterrenwacht 
daarmee begonnen. Het is een methode voor Wereldoriëntatie, die uitgaat van meervoudige intelligentie. De 
betere basisschool, een andere vorm van organiseren en verdeling van verantwoordelijkheden, is in 2016 
ingevoerd op de Leonardusschool en de Hendrik Boogaard Rode Kruislaan.   

2.5 Passend onderwijs 
De scholen van Floréo bieden al jaren goede zorg aan leerlingen. Alle scholen hebben gewerkt aan de 
verdere implementatie van ondersteuningsteams, waarin medewerkers van de school, de ouders, de 
samenwerkingsverbanden Kindkracht (scholen in Voorne Putten) en Onderwijs dat Past (scholen in 
Maassluis) waar Floréo deel van uitmaakt, maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige en (op aanvraag) 
andere externen zitting hebben. Deze ondersteuningsteams gaan aan de slag met de hulpvraag van kinderen 
van wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. 

Passend onderwijs legt veel druk op de leerkrachten. Er is spanning tussen hetgeen de leerkrachten nu 
aankunnen en dat wat passend onderwijs aan extra tijd van hen vergt. Zowel bij ouders als bij leerkrachten is 
de zorg geuit dat leerlingen met grensoverschrijdend gedrag het onderwijs voor andere leerlingen verstoren. 
Dit is een aandachtspunt voor komende jaren. 
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2.6 Cultuur en sociaal emotionele ontwikkeling 

Dit jaar stond de personeelsdag in het teken van het evenement Talkx. Tijdens dit evenement dat gehouden 
is in het theater aan de Schie kregen leerlingen de gelegenheid om vanuit hun oprechte “zijn” aan 
volwassenen te vertellen wat hen bezighoudt. Het Talkx-concept heeft veel belangstelling van onderwijs- en 
maatschappelijke organisaties. Om dit concept te kunnen uitbreiden is ervoor gekozen de activiteiten buiten 
de Floréo organisatie in een aparte stichting onder te brengen.  

Bij de Kardinaal Alfrinkschool en De Sterrenwacht is een succesvol muziektraject afgelegd met groepen waar 
onderling veel spanningen waren. Dit traject is begeleid door Rapucation en is afgesloten met een optreden 
voor de ouders. Als blijkt dat dit duurzaam succesvol is zal dit middel vaker worden ingezet.

Bij De Dijck is de methode Kiva ingezet om het pestgedrag onder de leerlingen aan te pakken. Er worden 
goede resultaten behaald.   

Bij de Sterrenwacht zijn muzieklessen ingevoerd. De leerkrachten worden ondersteund met digitale lessen. Er 
zijn muziekinstrumenten aangeschaft om de lessen te kunnen geven. 

Alle scholen hebben een leerlingenraad. 
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Floréo wil een verantwoord financieel beleid voeren waarbij de financiële middelen optimaal worden benut, de 
continuïteit van de stichting gewaarborgd wordt en risico’s zo veel mogelijk worden vermeden. Hierdoor kan 
zo veel mogelijk van de financiële middelen worden besteed aan het onderwijs.  De directeur-bestuurder 
formuleert hiervoor financiële beleidslijnen en stelt deze vast.  

3.1 Financieel beleid 
Het financieel beleid van Floréo wordt jaarlijks vastgesteld in een Financieel Beleidsplan en beschrijft de 
planning en control-cyclus op bovenschools- en op schoolniveau.  
Belangrijke wijziging in 2016 is dat bedragen boven € 50.000 alleen kunnen worden voldaan met een 2e

handtekening van de directeur-bestuurder.  

De goede samenwerking met Pro Management Onderwijssupport in Delft voor de administratieve 
handelingen is dit jaar gecontinueerd.  

�
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4. Personeel  

Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van de stichting is erop gericht 
om die kwaliteiten te herkennen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Competente en 
betrokken leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van scholen. 
Professioneel handelen in  het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en een goede 
samenwerking met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit.  
De verantwoordelijkheid voor alle deelgebieden van het personeelsbeleid ligt bij de directeuren. Dit betekent 
dat de directeuren een groot deel van hun tijd wijden aan personeelsaangelegenheden. Hierdoor zal de 
organisatie  nog professioneler worden waardoor Floréo een betere invulling kan geven aan haar missie en 
visie.   

4.1 Ontwikkeling personeel  
Floréo vindt het van belang dat de medewerkers  zich goed kunnen ontwikkelen. Conform de cao-po worden 
gelden gereserveerd voor scholing. Naast scholing wordt er aandacht besteed aan learning-on-the-job, het 
van en met elkaar leren.   

Met behulp van de kaarten van het meetinstrument voor kwaliteitszorg WMK-PO (Werken Met Kwaliteit – 
Primair Onderwijs) zijn er lijsten opgesteld, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de te verwachten 
competenties van startende, basisbekwame en vakbekwame leerkrachten. Deze lijsten worden gebruikt om 
de leerkrachten te beoordelen. Bij een voldoende beoordeling kan een startende leerkracht binnen 3 jaar 
doorstromen naar LA4 en een basisbekwame leerkracht binnen 7 jaar naar LA8. Bij een onvoldoende 
beoordeling kan dit betekenen dat een leerkracht wordt ontslagen.  

 4.2 Overige ontwikkelingen in 2016 
- De invoering van passend onderwijs vraagt nieuwe vaardigheden van de leerkrachten. Omgaan met 

moeilijk gedrag is dan ook een belangrijk aandachtspunt tijdens de teamscholing.  

- Invoering van De Betere Basisschool bevordert nieuwe ontwikkelingen en samenwerking binnen de 
scholen. De Dijck en de Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan maken hierdoor een positieve 
ontwikkeling door. 

- Binnen Floréo is er een kennisgroep voor IB-ers en ICT. Deze kennisgroepen zijn in 2016 ongeveer 
één keer per kwartaal bij elkaar geweest. 

- Twee directeuren hebben dit jaar de schoolleidersopleiding afgerond. Twee directeuren zullen de 
opleiding in het komende jaar starten. 

- Het streven is om medewerkers met specifieke kwaliteiten en/of functies in te zetten binnen het 
samenwerkingsverband, Thomas More of binnen de eigen organisatie. 

- In 2016 is er een begin gemaakt om startende leerkrachten intensief te laten begeleiden door de 
opleider in de school. Voor de startende leerkrachten worden door de opleiders 
intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast krijgen deze leerkrachten ruimte om workshops op 
Thomas More te volgen. De wijze waarop de leerkracht ondersteund wil worden door een collega, 
kan hij/ zij aangeven aan de directeur 
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4.3 Personeelscijfers (op 31-12-2016) 

Categorie Aantal Wtf  Percentage 

Aantal medewerkers  141 96,7 100 
Vast dienstverband 129 88,27            91 
Aantal mannen 10 8,7             7 
Aantal vrouwen 131          91,3           93 
Fulltime 25          25,0           18  
Parttime 116          71,7           82 
Leeftijdscategorie 

Tot 24 jaar 4 3,0 3 
25-34 jaar 35 25,4 24 
35-44 jaar 32 19,7 23 
45-54 jaar 32 20,6 22 
55-65 jaar 37 27,3 27 
) 65 jaar 1 0,7 1 

Functiecategorie Aantal wtf 

LA 88 59,6 62 
LB  31 21,3 22 
DA-DD 7 6,2 5 
Onderwijs ondersteunend personeel 15 9,6 11 

aAR QSS@ NAQM b XE?E_E@[E@F ^SM EEM cd MSS@ EEM ce fZMGRAE WEWSSM\ aE FRAGHRAMW ^JK?JER HAE@XEE MJW MAER
aan de in de cao-po gestelde norm voor functiemix. Er zijn binnen de stichting onvoldoende kandidaten die 
aan de door Floréo gestelde norm voldoen om voor de LB functie in aanmerking te kunnen komen.  

4.4 Eigen risicodragerschap 
Per 1 januari 2017 wordt de stichting Eigen Risico Drager (ERD) van de kosten van vervanging bij ziekte. De 
verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds is hiermee losgelaten. Dit besluit is genomen op basis van 
analyse van verzuimgegevens over 2014 en 2015.  
Samen met de gezamenlijke besturen Voorne Putten wordt beleid voorbereid voor zowel kortdurend verzuim 
als langdurig verzuim.  

4.5  Organisatie van de vervanging tot nu toe 
De planning en organisatie van de totale vervanging is het afgelopen jaar uitgevoerd door Randstad 
Onderwijs.  Hiervoor is een contract afgesloten dat per 1-8-2017 wordt beëindigd. Er wordt nog bekeken of 
het contract met Randstad Onderwijs zal worden voortgezet en in welke vorm dit zal zijn.  

Randstad organiseert en plant met behulp van haar planningssysteem de vervangingen voor alle scholen. Uit 
een tussentijdse evaluatie is gebleken dat men tevreden is over de samenwerking met Randstad Onderwijs. 
Vastgesteld is dat ook Randstad Onderwijs, wanneer er sprake is van een piek in vervangingsaanvragen, niet 
alles kan ondervangen. Met name sinds de invoering van de WWZ vanaf 1 juli 2016 komt het regelmatig voor 
dat er niet in vervangers kan worden voorzien. In 2016 is Floréo in gesprek gegaan met Primo, VCO de Kring, 
Prokind en VCPO op Voorne Putten om vervanging bij afwezigheid van personeel anders te gaan 
organiseren. Het is niet zeker dat Randstad Onderwijs daarin een rol blijft spelen. In 2017 worden hierover 
besluiten genomen. 
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Categorie Verzuimpercentage
2016 

Verzuimpercentage
2015 

Landelijk PO* 
Bron: 

vervangingsfonds 
Kort verzuim (0-8) 1 1 -- 
Kort middel  (8-43) 0 1 -- 
Lang  (43-365) 5 3 -- 
Meer dan 365 0 2 -- 
Totaal 6 6 6,3 

uvwxyzw
Meldingsfrequentie  1,0 0,95 1,1 
Gemiddelde Verzuimduur in 
dagen 

18 19,2 20 

Percentage Nulverzuim 55 50 48,3 
*) Bron: Verzuimonderzoek VO en PO 2015 Vervangingsfonds

{et verzuimpercentage over 2016 bedraagt 6%. De landelijke cijfers in het primair onderwijs zijn op dit 
moment nog niet bekend maar uitgaande van 2015 ligt het Floréo percentage waarschijnlijk iets onder het 
landelijk gemiddelde. 

De ziekmeldingsfrequentie (ZMF) is het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich per jaar ziek meldt. 
Het percentage nulverzuim is toegenomen. 
De cijfers laten een stabiel beeld zien ten opzichte van het vorig jaar en ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde. Dit is het gevolg van de voortzetting van verzuimaanpak dat de afgelopen jaren bij Floréo is 
ingezet. 
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Punt van zorg is de forse stijging van het verzuim sinds de tweede helft van 2016. Aan het einde van het 
schooljaar 2015/2016 bedroeg het verzuimpercentage rond de 4%, aan het einde van 2016 bedroeg dit 12%. 
De toename is veroorzaakt door zowel fysieke langdurige klachten maar het overzicht laat ook een toename 
zien van psychische klachten.  
Deze psychische klachten worden veroorzaakt door werkdruk in combinatie met  privéomstandigheden. Of er 
is sprake van een disbalans tussen de ervaren belasting vanuit het werk en belastbaarheid van de 
medewerkers. Dit is een aandachtspunt in het personeelsbeleid voor de komende jaren. 

4.7 Onze aanpak 
Floréo heeft de Arbo-unie als arbodienst. Tot op heden lag het accent vooral op de invulling van 
verzuimbegeleiding. Verzuimbegeleiding is nodig wanneer een medewerker ziek wordt en begeleiding nodig 
heeft om terug te keren naar zijn/haar werksituatie of naar een andere werksituatie binnen of buiten de eigen 
organisatie. De medewerkers worden regelmatig gewezen op de mogelijkheid om het 
arbeidsomstandighedenspreekuur te bezoeken. De medewerker kan hier ter voorkoming van toekomstig 
verzuim in gesprek met een bedrijfsarts.  

De begeleiding gebeurt binnen de organisatie door de schooldirecteur en de casemanager. 
Zij laten zich hierbij adviseren door de bedrijfsarts. Indien dit nodig geacht wordt vindt er een doorverwijzing 
plaats naar externe deskundigen zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog, 
huisarts/specialist/therapeut. Ook zijn er interventies mogelijk die uitgevoerd worden door andere bureaus. 

Er zijn in totaal twee Sociaal Medisch Overleggen (SMO’s) geweest in 2016. De doelstelling van het SMO is 
in een gezamenlijk overleg de complexe en/of langdurig verzuimende medewerkers te bespreken, waarbij de 
insteek is te bezien of de verzuimbegeleiding en/of het herstelgedrag adequaat gebeurt. Als het nodig is 
worden er maatregelen genomen om het verzuim te bekorten. , er stagnaties ontstaan en indien dat het geval 
is, welke maatregelen of interventies ingezet kunnen worden om het verzuim te bekorten. 

Het vervangingsfonds begeleidt de stichting in het kader van Plan V, een project wat gericht is op minder 
verzuim, waarbij besturen met een hoog verzuim centraal staan. De reden voor het aangaan van dit 
intensieve partnerschap tussen het bestuur en het Vervangingsfonds is het hoge ziekteverzuim in de jaren 
2013, 2014 en 2015. Het doel van deze begeleiding is om te komen tot minder verzuim en derhalve minder 
kosten. Het plan is inmiddels uitgebreid en wordt meer gericht op het vormgeven van een nieuwe beleid voor 
duurzame inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen aandacht voor vitaliteit, 
ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. 
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5. Huisvesting 
Het beheer van de gebouwen, zowel de binnen- als buitenzijde valt sinds 1 januari 2015 geheel onder de 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor Floréo is het belangrijk dat het bestaansrecht als klein 
bestuur niet in gevaar komt door deze maatregel. Ook het onderwijs mag er niet onder lijden. Daarnaast vindt 
Floréo het van belang dat de scholen op een wijze ingericht zijn waarin ze hun doelstellingen kunnen 
bereiken. De gebouwen moeten zodanig ingericht zijn dat ze geschikt zijn voor  ontwikkelingen op het gebied 
van Integrale Kind Centra (IKC), ouderparticipatie en wijkparticipatie. 

Door afname van het leerlingaantal heeft de stichting te maken met leegstand in de schoolgebouwen. 
Aangezien de bekostiging vanuit het ministerie afneemt als gevolg van het dalende leerlingaantal zal gekeken 
moeten worden naar nog meer beheersen van de kosten voor onderhoud. 

De Hendrik Boogaardschool Sportlaan en de Kardinaal Alfrinkschool zijn gehuisvest in oude schoolgebouwen 
die erg kostbaar zijn in onderhoud. Voor de Hendrik Boogaardschool is door de gemeente Hellevoetsluis 
bekend gemaakt dat zij een nieuw gebouw zullen betrekken samen met 2 andere schoolbesturen en een 
organisatie voor kinderopvang (zie hoofdstuk 7). 
De Kardinaal  Alfrinkschool is in gesprek met de gemeente Maassluis met het verzoek om versneld een 
nieuwe locatie te kunnen betrekken in de nieuw te bouwen wijk.  

Bij de vorming van de voorziening per 31-12-2016 is rekening gehouden met de huisvestingsituatie van beide 
scholen. Voor de Hendrik Boogaardschool Sportlaan is vanwege de toekomstige nieuwbouw geen 
voorziening onderhoud opgenomen. Het gebouw zal geen groot onderhoud meer ondergaan, uitsluitend 
noodzakelijk onderhoud in het kader van de veiligheid van de kinderen zal plaatsvinden. Voor de Kardinaal 
Alfrinkschool zijn de kosten voor groot onderhoud voor 50% opgenomen. Dit vanwege de onzekere situatie of 
er nieuwbouw zal plaatsvinden. 

Stichting Floréo is in overleg met de gemeente Maassluis, Stichting Un1ek, Stichting Wijzer en stichting 
Monton over een integraal huisvestingsplan met als doel te komen tot een coöperatie waarin alle 
schoolgebouwen worden ondergebracht. Het streven is dat de Kardinaal  
Alfrinkschool vanaf 2021 nieuwbouw gaat betrekken in de nieuwe wijk Wilgenrijk. 

De Dijck is in 2015 (verwarming) en in 2016 (gevels) gerenoveerd voor  € 397.000 euro. Omdat de school in 
2015 40 jaar oud was, zou de gemeente de renovatie op zich moeten nemen. Door wetswijziging per 1 januari 
2015 was de gemeente daar niet toe verplicht. De gemeenteraad heeft tijdens hun vergaderingen op 4 en 5 
november 2014 het college opdracht gegeven tot doordecentralisatie en een warme overdracht. Op basis van 
die uitspraak is er op 20 december 2016 een brief verzonden naar het college van B&W voor teruggave van 
dit bedrag of een groot deel van het bedrag. Vóór 1 januari 2018 moet de gemeente antwoord geven op dit 
verzoek. 

Vanaf dit jaar beheert Anculus Vastgoed- en facilitair beheer uit Eindhoven onze gebouwen. 
Er is met de gezamenlijke besturen Voorne Putten een meerjaren onderhoudsplan opgesteld door Anculus. 
De stichting beoogt hiermee op efficiënte wijze (zo laag mogelijke kosten) te voorzien in het 
gebouwenonderhoud. Al het onderhoud, ook het klein onderhoud, wordt gemeld bij Anculus, die zorgt voor 
reparatie en onderhoud. Hiermee is het onderhouden van de gebouwen niet meer de zorg van de directeuren. 
Elk kwartaal brengt Anculus verslag uit aan de directeur-bestuurder. Voor 2017 is er een begroting opgesteld 
voor het onderhoud aan de gebouwen op basis van de opgestelde Meerjaren onderhoudsplannen. 
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5.1 Aanbestedingen gebouwonderhoud 
Primo, Prokind, VCO De Kring, VCPO Spijkenisse en Floréo hebben in 2016 gezamenlijk een viertal 
aanbestedingen gehouden voor het gebouwonderhoud. Het betreffen drie Europese aanbestedingen met de 
volgende onderwerpen: Brand- en inbraakveiligheid (brandmeld-, ontruimings- en inbraakalarminstallaties en 
brandblusmiddelen en noodverlichting), dakwerk (klein technisch en correctief onderhoud), W-installaties.  
Ook is er een meervoudig onderhandse aanbesteding geweest voor het groot onderhoud met de volgende 
onderwerpen: dakwerk, schilderwerk, projectstoffering en buitenterrein. In de aanbestedingen is geselecteerd 
op prijs (70%) en kwaliteit (30%).  

Met de aanbestedingen wordt in totaliteit een kostenbesparing gerealiseerd, maar ook een 
kwaliteitsverbetering. Door de aanbesteding zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen gerealiseerd:  

- flexibele dienstverlening volgens procedures van de schoolbesturen,  
- vast kwaliteitsniveau, 
- vaste tarieven,  
- (administratieve) ontzorging 
- beheersbare overeenkomst door een evaluatie met een supplier score card.  

De contracten gaan in per 1 januari 2017 en hebben een looptijd van twee jaar met standaard twee jaar 
verlenging bij goed functioneren. 
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Competente leerkrachten vormen een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Het opdoen van ervaring in 
een school is minstens even belangrijk als het opdoen van kennis op de opleiding. Scholen moeten daarom 
een duidelijke rol spelen en verantwoordelijkheden krijgen bij de opleiding van leerkrachten.  

6.1 Begeleiding studenten en starters 
Opleiden in de School werpt steeds meer zijn vruchten af. Uit het studenten tevredenheidsonderzoek onder 
de studenten van Thomas More scoorde Floréo het hoogst. We kregen ook in 2016 meer Leraar in opleiding 
ofwel LIO-studenten dan waar we “recht” op hebben. Nieuw personeel leiden we daarom al jaren zelf op. De 
opleiders in de school beoordelen tot aan het assessment bij de afsluiting van de praktijk opleiding de 
studenten zelf. Daarnaast zijn de opleiders betrokken bij het begeleiden van de startende leerkrachten (LA1 
t/m LA3). 
Van schooljaar 2017-2018 gaan De Hendrik Boogaard Sportlaan en Rode Kruislaan, de Kardinaal 
Alfrinkschool en de Sint Leonardusschool deelnemen aan de vervolgstap om zo te komen tot 
Opleidingsscholen.  

�

Op alle scholen van Floréo worden studenten geplaatst, bij voorkeur van Thomas More Hogeschool waarmee 
Floréo een convenant heeft afgesloten. Ter voorbereiding, om te komen tot opleidingsscholen, zullen er ook 
geselecteerde studenten worden geplaatst. Het samen opleiden wordt geïntensiveerd en de 
verantwoordelijkheid meer gelijkwaardig verdeeld onder Thomas More Hogeschool en Floréo. Thomas More 
Hogeschool heeft subsidie ontvangen om binnen 4 jaar opleidingsscholen te gaan realiseren. 

�
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7. Integrale kindcentra 

Floréo vindt het belangrijk dat alle kinderen binnen het schoolgebouw in een eenduidig pedagogisch klimaat 
worden begeleid. Daarnaast vindt Floréo  het belangrijk dat er ruimte is voor de eigen ontwikkelingslijn van 
kinderen, zodat kinderen niet op steeds jongere leeftijd aan dubieuze gemiddeldes moeten voldoen. Buiten 
schooltijd is het van belang dat kinderen in vrijheid kunnen bewegen zonder teveel bemoeienis van 
professionals. 

Samenwerking vindt in Hellevoetsluis plaats met scholen in de naaste omgeving. Externe partijen voor het 
opzetten van Integrale Kindcentra. Hiermee wordt beoogd om een doorgaande leerlijn van 0 of 2 – 13 jarigen 
te bewerkstelligen.  

Dat gebeurt in Hellevoetsluis met scholen in de naaste omgeving. De Hendrik Boogaardschool Rode 
Kruislaan is in gesprek met De Kinderkoepel. 

De gemeente Hellevoetsluis heeft een definitief besluit genomen voor nieuwbouw van een IKC. 
Hierin worden de Hendrik Boogaardschool Sportlaan locatie Sportlaan gevestigd, en een school van Primo, 
PCPO de Kring alsmede kinderopvang. 

De gemeente heeft toegezegd dat de partijen inbreng hebben in de wijze van bouwen zodat de 
onderwijskundige visie ook zichtbaar wordt en praktisch vorm krijgen in het gebouw. De eerste bijeenkomst 
met de gezamenlijke besturen en GMR-en heeft al plaatsgevonden. Doel is om te komen tot een 
gezamenlijke visie zodat deze visie door het architectonisch ontwerp kan worden meegenomen.  

In Brielle zijn er nog geen concrete resultaten. Wel zijn er afspraken gaande om de tussenschoolse opvang 
extern onder te brengen.  

Op de Kardinaal Alfrinkschool is gestart met peutergym. Peuteropvang in de school volgt later. De intentie is 
om deze samenwerking in de toekomst te intensiveren en wederzijds daaruit voordelen te behalen.  

8. Verbinding met de maatschappij 

Floréo wil een verbindende factor zijn in de wijk waar haar scholen staan. Hierbij vindt Floréo het belangrijk 
dat kinderen zich breed ontwikkelen en daar hoort een maatschappelijke ontwikkeling ook bij. Niet 
buitensluiten is niet alleen een thema in onze scholen maar ook onze visie op de maatschappij.  

Klassekas: Door beperking van de subsidie werd de Kardinaal Alfrinkschool gedwongen om het programma 
van de Klassekas in te perken. Mogelijk zal de Kardinaal Alfrinkschool moeten stoppen met de Klassekas of 
het uit eigen middelen gaan betalen. 

Bibliotheek: De scholen in Hellevoetsluis hebben allemaal een schoolbibliotheek gekregen. Het is ingericht en 
georganiseerd door de gemeentelijke bibliotheek. Bij elke school is een leerkracht opgeleid tot lezerscoach. 
Het aantal boeken is hierdoor ook flink uitgebreid. De scholen betalen hiervoor een bijdrage..  

Kinderyoga: Op de Sterrenwacht wordt na schooltijd kinderyoga gegeven, ook voor andere kinderen uit de 
omgeving. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden, leerkrachten raden ouders ook wel eens aan 
hun kind deze 7 lessen te laten volgen. 
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9. Financieel beleid 

9.1 Financiële gegevens voorgaande jaren 

�

Onderstaand treft u de financiële gegevens aan over de voorgaande boekjaren. 

Kerncijfers 2016 2015 2014 2013 2012

Financieel

Baten

Rijksbijdragen 7.503.911 7.363.647 7.259.565 7.598.610 7.322.108

Overige overheidsbijdragen 0 0 26.412 48.355 16.215

Overige baten 253.136 204.299 276.269 339.813 242.419

Totaal baten 7.757.047 7.567.946 7.562.246 7.986.778 7.580.742

Lasten

Personele lasten 6.303.038 6.169.257 6.238.262 6.204.516 6.217.582

Afschrijvingen 231.829 224.062 230.819 223.040 219.040

Huisvestingslasten 898.231 559.028 553.434 493.736 497.312

Overige instellingslasten 369.582 326.754 325.644 268.667 293.298

Leermiddelen (PO) 333.029 327.735 332.235 293.461 236.155

Totaal lasten 8.135.709 7.606.836 7.680.394 7.483.420 7.463.387

Saldo baten en lasten -378.662 -38.890 -118.148 503.358 117.355

Financiële baten en lasten 8.040 12.480 18.359 17.813 33.888

Resultaat -370.622 -26.410 -99.789 521.171 151.243

Eigen vermogen 2.279.732 2.650.354 2.676.764 2.776.553 2.255.382
Voorzieningen 350.393 296.610 257.039 191.168 201.677
Solvabiliteitsratio 67,27% 71,40% 72,61% 68,03% 60,50%
Liquiditeit 2,97 3,29 3,29 2,56 1,94
Kapitalisatiefactor 

42,0% 47,1% 46,5% 48,5% 45,8%
Weerstandsvermogen 2.279.732 2.650.354 2.676.764 2.776.553 2.255.382
Weerstandsvermogen/totale baten 29,4% 35,0% 35,3% 34,7% 29,6%

Personeel in dienst 2016 2015 2014
Totaal fte 97 97 101
Totaal personen 141 140 144
Totaal man 10 14 13
Totaal vrouw 131 126 131

� �
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Leerlingen         
      

 Brinnummer  per 1 oktober  2016 2015 2014 2013 2012

 05AU  St. Leonardus 348 357 364 373 376

 09AG  Kardinaal Alfrink 122 137 139 149 173

 09XC  Hendrik Boogaard Sportlaan 269 287 288 277 272

 09XC-1  Hendrik Boogaard R K 306 303 327 348 353

 10PO  De Sterrenwacht 147 144 129 126 131

 11EM  De Dijck 305 333 338 362 361

 Totaal  1.497 1.561 1.585 1.635 1.666

De terugloop van het aantal leerlingen vindt de laatste jaren plaats op alle scholen, behalve op De 
Sterrenwacht. De terugloop heeft met name te maken met demografische ontwikkelingen in de wijken waar 
de scholen gevestigd zijn. Andere scholen in de wijk hebben te maken met dezelfde situatie. Na de teldatum 
van 2016 is de verwachting dat het aantal leerlingen nog 2 teldata zal afnemen. Op De Sterrenwacht wordt 
wel een toename van het aantal leerlingen verwacht. Na 1-10-2018 is de verwachting dat het aantal 
leerlingen stabiel zal blijven. 

9.2 Financiële analyse 

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 
balans. 

Op korte termijn beschikbaar 31-12-2016 31-12-2015
Liquide middelen       1.685.292       1.950.627 
Vorderingen          570.799          566.282 
Kortlopende schulden        -758.909         -764.799 
Werkkapitaal       1.497.182       1.752.110 

Vastgelegd op lange termijn
Materiële en financiële vaste activa       1.132.943       1.194.854 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen       2.630.125       2.946.964 

Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen       2.279.732       2.650.354 
Voorzieningen          350.393          296.610 

      2.630.125       2.946.964 

� �
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9.3 Toelichting op de balans 

Activa 
31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa       1.060.643       1.125.404 
Financiële vaste activa            72.300            69.450 
Vorderingen          570.799          566.282 
Liquide middelen       1.685.292       1.950.627 
Werkkapitaal       3.389.034       3.711.763 

Passiva
Eigen vermogen       2.279.732       2.650.354 
Voorzieningen          350.393          296.610 
Kortlopende schulden          758.909          764.799 

      3.389.034       3.711.763 

Materiele vaste activa 
De waarde van de materiële vaste activa is in het boekjaar 2016 afgenomen. De waarde van de Inventaris is 
in 2016 wél toegenomen, doordat op een school nieuw meubilair is gekocht. Dit zal in 2017 eveneens 
plaatsvinden op andere scholen. Wat betreft ICT is minder geïnvesteerd dan begroot (werkelijk € 56.000 - 
begroot € 105.000). Dit komt, omdat de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en de 
scholen het lastig vinden om hierin een goede keuze te maken. Sommige investeringen zijn uitgesteld 
vanwege directiewisselingen of nieuwbouw. De waarde van de leermethoden is gedaald in 2016. Dit is een 
trend die zich voordoet, doordat veel methodes tegenwoordig verkrijgbaar zijn in licentievorm. De 
investeringen in leermethoden hebben overigens plaatsgevonden conform begroting (werkelijk € 31.000 - 
begroot € 34.000). 

Vorderingen 
De vorderingen zijn nauwelijks gewijzigd t.o.v. voorgaand boekjaar. De openstaande debiteuren betreffen 
grotendeels facturen in het kader van uitlenen van personeel. De factuurbedragen zijn begin 2017 ontvangen. 
De overige vorderingen vertonen geen significante afwijking ten opzichte van vorig jaar. 

Liquide middelen 
Het saldo aan liquide middelen is in 2016 afgenomen als gevolg van forse uitgaven in het kader van het groot 
onderhoud en het negatieve resultaat wat is gerealiseerd.  
Zie voor een verdere toelichting op de mutatie van de liquide middelen het kasstroomoverzicht op pagina 14. 

Voorzieningen  
In 2016 is fors geïnvesteerd in het groot onderhoud op de scholen. De investering heeft met name 
plaatsgevonden op basisschool De Dijck. In het oorspronkelijke plan is rekening gehouden met lagere 
onderhoudskosten, omdat daar rekening was gehouden met een bijdrage vanuit de Gemeente Maassluis. De 
Gemeente heeft aangegeven de gebouwen over te dragen volgens een warme overdracht. Aan deze warme 
overdracht is vooralsnog geen invulling gegeven. Hierdoor heeft het schoolbestuur de renovatiekosten 
volledig zelf bekostigd ten laste van de onderhoudsvoorziening. In 2016 is een nieuw 
MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) opgesteld door adviesbureau Anculus. Dit onderhoudsplan zal gelden met 
ingang vanaf 1-1-2017. Vanaf 2017 zal de opbouw van de onderhoudsvoorziening plaatsvinden voor het 
nieuwe onderhoudsplan. 
Bij de vorming van de voorziening per 31-12-2016 is rekening gehouden met de huisvestingsituatie van 'De 
Kardinaal Alfrinkschool' en de 'Hendrik Boogaardschool - Sportlaan'. Voor de Hendrik Boogaardschool 
Sportlaan is vanwege de toekomstige nieuwbouw geen voorziening onderhoud opgenomen. Het gebouw zal 
geen groot onderhoud meer ondergaan, uitsluitend noodzakelijk onderhoud in het kader van de veiligheid van 
de kinderen zal plaatsvinden. Voor de Kardinaal Alfrinkschool zijn de kosten voor groot onderhoud voor 50% 
opgenomen. Dit vanwege de onzekere situatie of er nieuwbouw zal plaatsvinden. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden komen grotendeels overeen met voorgaand boekjaar. 

Treasury 
De Stichting heeft conform het treasury statuut en de daarin vermelde regeling belenen, beleggen en 
derivaten, de overtollige liquide middelen geplaatst op deposito rekeningen. De deposito's hebben een 
kortlopend karakter. De financiële risico's zijn hierdoor beperkt. 
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9.4 Financiële analyse exploitatieresultaat 

Begroting
Baten 2016 2016 Verschil 2016 2015 Verschil
Rijksbijdragen     7.503.911       7.319.933          183.978       7.503.911           7.363.647                140.264 
Overige overheidsbijdragen                    -                     -                     -                      -                          -                            - 
Overige baten        253.136            82.625          170.511          253.136              204.299                  48.837 
Totaal baten     7.757.047       7.402.558          354.489       7.757.047           7.567.946                189.101 

Lasten
Personele lasten     6.303.038       6.077.401          225.637       6.303.038           6.169.257                133.781 
Afschrijvingen        231.829          238.275            -6.446          231.829              224.062                    7.767 
Huisvestingslasten        898.231          538.600          359.631          898.231              559.028                339.203 
Overige instellingslasten        369.582          247.592          121.990          369.582              326.754                  42.828 
Leermiddelen (PO)        333.029          301.800            31.229          333.029              327.735                    5.294 
Totaal lasten     8.135.709       7.403.668          732.041       8.135.709           7.606.836                528.873 

Saldo baten en lasten       -378.662            -1.110        -377.552         -378.662               -38.890               -339.772 

Financiële baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten            8.040            13.000            -4.960              8.040                12.480                   -4.440 

Exploitatieresultaat       -370.622            11.890        -382.512         -370.622               -26.410               -344.212 

Rijksbijdragen 
De werkelijke inkomsten hebben zich t.o.v. de begroting 2016 gunstig ontwikkeld. De stichting heeft 
groeibekostiging van circa € 15.000 ontvangen voor tussentijdse groei. De materiële subsidie is ongeveer  
€ 25.000 hoger dan begroot i.v.m. een prijsindexatie die vanuit de overheid is bekostigd. Het studieverlof is 
hoger dan begroot, echter staan hier ook personele kosten tegenover. Het ministerie bekostigd namelijk de 
vervanger van de persoon die studieverlof geniet. De subsidie voor studieverlof bedraagt circa € 28.000 en is 
hiermee € 14.000 hoger dan begroot. De middelen per leerling voor de prestatiebox zijn omhoog bijgesteld 
van ongeveer € 80,- naar € 130,- per leerling. De prestatiebox komt hierdoor in 2016 € 30.000 hoger dan is 
begroot. 

Vanuit de samenwerkingsverbanden zijn er in 2016 aanzienlijk meer middelen ontvangen, dan begroot. Dit 
geldt zowel voor de versterking van de basisondersteuning alsmede de middelen voor de begeleiding van 
onderwijsarrangementen. Echter staan er tegenover een groot deel van deze inkomsten ook extra (personele) 
lasten. 

Overige overheidsbijdragen 
Conform begroting zijn er in 2016 geen middelen ontvangen vanuit overige overheidsinstanties. 

Overige baten 
De overige baten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de inkomsten vanuit het schoolfonds vooraf 
niet worden begroot. Dit geldt ook voor de lasten die ontstaan vanuit het schoolfonds. Vanuit het schoolfonds 
worden schoolkampen, schoolreisjes en allerlei andere festiviteiten georganiseerd. De inkomsten betreffende 
het schoolfonds bedragen circa € 118.000. De inleenvergoeding personeel is ongeveer € 22.000 hoger dan 
begroot. Dit komt doordat er meer personeel is uitgeleend, dan begroot. Verder zijn er overige baten 
ontvangen die niet zijn begroot. Hieronder vallen o.a. een uitkering voor waterschade (€ 19.000) vanuit de 
gemeente Hellevoetsluis en deelname aan het project 'Vierslagleren' (€ 3.500). 

Personele lasten 
Mede vanwege een aantal incidentele subsidies (o.a. lerarenbeurs en vierslagleren) en additionele middelen 
vanuit de samenwerkingsverbanden, zijn de salariskosten aanzienlijk hoger dan begroot. Door de ontvangst 
van deze middelen is besloten niet met een lager aantal FTE te werken, ondanks de afname van het aantal 
leerlingen. De overige personele kosten zijn daarentegen lager dan begroot. Dit komt met name, doordat de 
ARBO- en begeleidingskosten lager zijn dan begroot.       
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Huisvestingslasten 
De werkelijke huisvestingslasten zijn hoger ten opzichte van de begroting en voorgaand boekjaar. Dit komt 
met name doordat er meer groot onderhoud is gepleegd aan de gebouwen dan begroot. Dit komt enerzijds 
door het laten uitvoeren van groot onderhoud, waardoor er extra is gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. 
In de bepaling van de voorziening is geen rekening gehouden met een eventuele bijdrage vanuit de 
gemeente voor de werkzaamheden die zijn verricht. Anderzijds heeft er ook meer klein onderhoud 
plaatsgevonden aan de schoolgebouwen.        
      
Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten vertonen een afwijking t.o.v. de begroting 2016. De afwijking t.o.v. de begroting 
komt doordat de lasten inzake het schoolfonds niet zijn begroot. De lasten inzake het schoolfonds bedragen 
ongeveer € 124.000. Onder de 'overige baten' is hier reeds een opmerking over gemaakt.  

Leermiddelen (PO) 
De kosten in 2016 voor leermiddelen zijn ongeveer € 30.000 hoger dan begroot. Dit komt met name doordat 
er meer verbruiksmaterialen voor in de klas zijn gekocht. De reproductiekosten zijn € 8.000 hoger dan 
begroot, omdat er meer is geprint, dan waarop het contract is gebaseerd.   
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9.5 Financiële kengetallen  

De kengetallen zijn als volgt :         

2016 2015 Norm

Solvabiliteit 1 67,27% 71,40% 30,00%

Solvabiliteit 2 77,61% 79,40% 50,00%

Liquiditeit 2,97 3,29 0,5 - 1,5

Kapitalisatiefactor 42,0% 47,1% tussen 35%-60%

Weerstandsvermogen 29,4% 35,0% 15%

Rentabiliteit ~����� -0,35%

Solvabiliteit         
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.        
         
Solvabiliteit 1         
Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 30 % 
(of meer) is.          
De solvabiliteit van het eigen vermogen neemt toe, door een toename van het Eigen Vermogen.  
              
Solvabiliteit 2         
Indien het Eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover het totale vermogen, geldt dat de 
norm 50% (of hoger) is.         
         
Liquiditeit         
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden 
gedeeld door de kortlopende schulden.         
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder 
dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht.      
   
In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede 
rekening dient te worden gehouden.          
Voorbeelden zijn de winstgevendheid, de aard van de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa 
en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden.     
           
Kapitalisatiefactor         
De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus de boekwaarde van de gebouwen en 
terreinen te delen door de totale baten (inclusief financiële baten). Als signaleringsgrens wordt hierbij een 
bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote 
schoolbesturen.         
         
Weerstandsvermogen         
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de totale baten inclusief de 
financiële baten. Die optimale verhouding ligt tussen de 10 en 40%. De interne norm die gehanteerd wordt is 
15%.          
         
Rentabiliteit         
De rentabiliteit geeft aan de verhouding tussen het resultaat van de stichting en de totale baten.  
              
Dhr. M. van Gurp, Brielle         
Brielle, ………………….. 2017  
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9.6 Continuïteitsparagraaf   

De ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2017 t/m 2019. Deze gegevens zijn 
verwerkt in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag. 

Leerlingaantallen Prognose Prognose Prognose

1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-2019

05AU St. Leonardusschool 348 348 348 348

09AG Kardinaal Alfrink 122 108 99 99

09XC RHBS Sportlaan 269 260 260 260

09XC-1 RHBS Rode Kruislaan 306 281 261 261

10PO De Sterrenwacht 147 152 152 152

11EM De Dijck 305 308 314 318

Totalen 1497 1457 1434 1438
Toename + / afname - -40 -23 4

Het leerlingaantal neemt al een aantal jaren af. Deze afname zet zich naar verwachting voort tot de teldatum 
1-10-2018. De Leonardusschool en de Hendrik Boogaardschool blijven stabiel, De Sterrenwacht laat een 
lichte groei zien. De overige scholen hebben te maken met een afname van het aantal leerlingen. De stichting 
ziet met name kansen voor De Sterrenwacht en zet daar wat betreft de inzet van personeel ook extra op in. 
Na de teldatum in 2018 is de verwachting dat het aantal leerlingen stabiel blijft, of licht zal toenemen. 

Prognose Prognose Prognose
Personeel 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19
Directie 7,2 7,2 7,2 7,2

Onderwijs Personeel 76,3 72,0 70,3 70,3

Onderwijs Ondersteunend Personeel 8,4 8,3 7,5 7,5

91,9 87,5 85,0 85,0

         
Het aantal FTE zal de komende jaren afnemen, om de personele kosten binnen de beschikbare lumpsum 
bekostiging op te kunnen vangen. In deze prognose is rekening gehouden met de subsidie bedragen die 
beschikbaar zijn ten tijde van het opstellen van de begroting. Mocht de bekostiging hoger uitvallen dan 
begroot, dan kan het aantal FTE in werkelijkheid hoger komen te liggen.   

Balans  2016 2017 2018 2019

Werkelijk Begroting Begroting Begroting 

Activa

Materiele vaste activa  1.060.643 1.182.443 1.061.543 958.343
Financiële vaste activa 72.300 72.300 72.300 72.300
Vlottende activa 570.799 570.799 570.799 570.799
Liquide middelen 1.685.292 1.480.512 1.607.612 1.716.645

3.389.034 3.306.054 3.312.254 3.318.087

Passiva

Eigen vermogen 1.858.781 1.770.101 1.770.601 1.770.734
Bestemmingsreserve privaat 420.951 420.951 420.951 420.951
Voorzieningen 350.393 356.093 361.793 367.493

Kortlopende schulden 758.909 758.909 758.909 758.909

3.389.034 3.306.054 3.312.254 3.318.087

De balans is gemuteerd a.d.h.v. het kasstroomoverzicht wat is opgenomen. De waarde van de materiële 
vaste activa wijzigt door de toekomstige investeringen en de afschrijvingen met elkaar te verrekenen. De 
investeringen zijn opgenomen vanuit het Meerjaren Investerings Plan (MIP). De afschrijvingslast is bepaald 
o.b.v. de huidige afschrijvingslast en daarbij opgeteld de afschrijvingslast over de toekomstige investeringen. 
Bij de vlottende activa en de kortlopende schulden worden geen significante wijzigingen verwacht. Om deze 
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reden is er op deze posten geen mutatie verwerkt. De liquide middelen zijn gemuteerd o.b.v. het 
kasstroomoverzicht. Het resultaat wat is begroot betreft de mutatie in het eigen vermogen. De voorzieningen 
wijzigen a.d.h.v. de dotatie aan, of de onttrekking uit de onderhoudsvoorziening.  

Exploitatie 2016 2017 2018 2019

Werkelijk Begroting Begroting Begroting 
Baten

Rijksbijdragen 7.503.911 7.267.720 7.018.100 6.856.400
Overige overheidsbijdragen - - - -
Overige baten 253.136 103.000 84.500 79.800

7.757.047 7.370.720 7.102.600 6.936.200
Lasten
Personele lasten 6.303.038 6.123.300 5.793.800 5.662.867
Afschrijvingen 231.829 245.700 226.400 193.700
Huisvestingslasten 898.231 563.100 563.100 563.100
Overige instellingslasten 369.582 211.700 211.700 209.300
Leermiddelen (PO) 333.029 327.300 318.800 318.800

8.135.709 7.471.100 7.113.800 6.947.767

Saldo baten en lasten -378.662 -100.380 -11.200 -11.567

Financiële baten en lasten 8.040 11.700 11.700 11.700

Resultaat -370.622 -88.680 500 133

        
Voor 2017 is een negatief resultaat begroot. Per schooljaar 2017-2018 worden een aantal personele 
bezuinigingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat voor de opvolgende jaren een positief resultaat is begroot. 
Vanwege hoge onderhoudslasten in 2016 zijn de huisvestingslasten hoger. Vanaf 2016 zal het onderhoud 
worden gepleegd conform het nieuwe meerjarenonderhoudsplan. Echter speelt hierbij een rol of de gemeente 
overgaat tot vergoeding van gemaakte onderhoudskosten. De gemeente heeft hierin een 'warme overdracht' 
belooft, maar hier is tot op heden niets van zichtbaar. Voor de opvolgende jaren 2018 en 2019 is een nihil 
resultaat begroot. Om dit te bereiken dienen de bezuinigingen die zijn begroot doorgevoerd te worden. De 
bezuiniging op personeel gebied blijkt eveneens uit de prognose van het aantal in te zetten FTE. 
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Kasstroom 

Kasstroom uit operationele activiteiten 2016 2017 2018 2019

Werkelijk Begroting Begroting Begroting 

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering           -378.662            -88.680                  500                  133 

 Afschrijvingen            231.829           245.700            226.400           193.700 

 Mutaties werkkapitaal  

  - Vorderingen              10.088                      -                      -                      - 

  - Kortlopende schulden                4.579                      -                      -                      - 

            14.667                      -                      -                      - 

 Mutaties voorzieningen              53.783               5.700               5.700               5.700 

            53.783               5.700               5.700               5.700 

           -78.383           162.720            232.600           199.533 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 Materiële vaste activa           -167.068          -367.500           -105.500            -90.500 

 Financiële vaste activa               -2.850                      -                      -                      - 

         -169.918          -367.500           -105.500            -90.500 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

 Mutatie overige langlopende schulden                       -                      -                      -                      - 

Mutatie liquide middelen          -248.301          -204.780            127.100           109.033 

Kengetallen 2016 2017 2018 2019

Norm Werkelijk Begroting Begroting Begroting
Kapitalisatiefactor 35% - 60% 42,0% 43,1% 44,8% 46,0%
Percentage totale baten (totaal kapitaal -/- 
boekwaarde gebouwen/terreinen en andere 
bedrijfsmiddelen/ totale baten+ rentebaten 

Transactiefunctie 9,8% 10,3% 10,7% 10,9%
Middelen voor het betalen van kortlopende 
schulden  
( liquiditeit) 
Financieringsfunctie 20,1% 18,4% 20,8% 22,9%
Middelen voor het financieren van vaste activa 

Bufferfunctie 5,00% 12,2% 14,4% 13,3% 12,1%
Middelen ter dekking van risico 
Solvabiliteit 30,00% 54,85% 53,54% 53,46% 53,37%
Eigen vermogen/totaal vermogen 
Liquiditeit 0,5 - 1,5 2,97 2,70 2,87 3,01
Vlottende activa/kortlopende schulden 
Rentabiliteit 0%-5% -4,78% -1,20% 0,01% 0,00%
Exploitatieresultaat/baten 
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9.7 Risicoparagraaf         
         
Onderstaand een overzicht van de risico's verdeeld over de verschillende beleidsterreinen die zijn 
aangemerkt als onvoldoende afgedekt en de komende jaren de nodige aandacht krijgen.   
      
         
Bestuur en organisatie       
Passend Onderwijs 
De effecten van de invoer van Passend Onderwijs zijn zichtbaar vanaf 1 augustus 2014 en lopen door in de 
komende jaren. Er is spanning tussen hetgeen de leerkrachten nu aankunnen en dat wat passend onderwijs 
aan extra tijd van hen vergt. Zowel door ouders, als door leerkrachten is de zorg geuit dat leerlingen met 
grensoverschrijdend gedrag het onderwijs voor andere leerlingen verstoren.  

Beheersmaatregel 
Op alle scholen wordt bij het scholingsaanbod ingespeeld op de effecten van Passend Onderwijs. Op deze 
wijze probeert men de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen. Alle scholen hebben gewerkt aan de 
verdere implementatie van ondersteuningsteams, waar medewerkers, de ouders, de 
samenwerkingsverbanden, maatschappelijk werkers en de jeugdverpleegkundige zitting hebben. De 
bovengenoemde ondersteuningsteams gaan aan de slag met de hulpvraag van kinderen van wie de 
ontwikkeling niet naar wens verloopt.        

Onderwijskwaliteit 
Basisscholen krijgen inspectie van het Ministerie van OC&W en worden beoordeeld o.b.v. de cito scores. 
Hierbij kunnen scholen worden aangemerkt als zwakke, of zeer zwakke school. Als er een school wordt 
aangemerkt als zwakke school, dan is dit een potentieel risico voor een afname van het aantal leerlingen. Op 
De Sterrenwacht is vooralsnog geen afname van het aantal leerlingen zichtbaar. 

Beheersmaatregel 
De onderwijs inspectie kan een school aanmerken als zwakke school.(Floréo heeft momenteel 1 school, De 
Sterrenwacht, die is aangemerkt als zwakke school) In de fase hiervoor krijgt de school al mogelijkheden om 
de onderwijs kwaliteit op school te verbeteren. De scholen volgen een scholingsplan en volgen hun 
beleidsplan. Dit plan is erop gericht om een basisarrangement te kunnen verzorgen. Mocht een school 
onverhoopt als zwak worden aangemerkt, dan maakt zij gebruik van de hulp die de inspectie aanbiedt. Verder 
zal intern worden bekeken wat ervoor nodig is om het onderwijs op school te verbeteren, zowel qua 
organisatie als in financiële middelen. 
        
Personeel          
Wet Werk en Zekerheid 
De invoering van deze wet heeft onder meer gevolgen voor de uitstroom van het personeel (transitiekosten) 
en tijdelijke benoemingen bij vervanging. Als stichting moeten wij ons beraden hoe, al dan niet in samenhang 
met een andere onderwijsorganisatie, deze effecten te weren of aan te kunnen. 

Beheersmaatregel 
De stichting voert gespreken met andere schoolbesturen in de regio om de problematiek inzake de Wet Werk 
en Zekerheid gezamenlijk aan te pakken. Dit zal naar alle waarschijnlijk leiden tot een samenwerking tussen 
verschillende schoolbesturen. De invulling van deze samenwerking zal in 2017 vorm krijgen. De voorlopige 
planning gaat hierbij uit van 1 augustus 2017.  
        
Veroudering personeelsbestand 
Binnen Floréo is de gemiddelde leeftijd hoog. Binnen 10 jaar bereikt 1/3 de pensioengerechtigde leeftijd. Een 
grote uitstroom en een lage aanwas vanuit de PABO's dreigen de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst 
in gevaar te brengen. Een aantal schoolbesturen tracht jongere leerkrachten aan zich te binden door gunstige 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Beheersmaatregel 
De stichting is momenteel bezig met een verjonging van het personeelsbestand. Dit gebeurt met name bij het 
uit dienst treden van oudere leerkrachten. In 2016 is er een begin gemaakt om startende leerkrachten 
intensief te laten begeleiden door de opleider in de school. Daarnaast krijgen deze leerkrachten ruimte om 
workshops op Thomas More te volgen.        
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Financiën          
Onzekerheden met een negatief effect op de exploitatiebegroting 
- Mogelijkheid tot hogere tarieven voor premies Participatiefonds 
- Onzekerheid m.b.t. de dekkingsgraad van het ABP. Dit kan een hogere pensioenpremie tot gevolg hebben 
of een korting op het uit te keren pensioen. 

Beheersmaatregel 
Bovenstaande risico's zijn lastig te beheersen. Voor zover er indicaties zijn dat het ministerie bepaalde 
prijsstijgingen niet compenseert, kan er begroting technisch rekening mee worden gehouden en op worden 
ingespeeld. 
         
Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT        
Decentralisatie huisvesting 
Als gevolg van de decentralisatie huisvesting zullen de totale kosten van het groot onderhoud (binnen- en 
buitenkant) ten laste van de scholen komen. Onzeker is of er voldoende middelen beschikbaar worden 
gesteld om dit als stichting te dragen. De Gemeente Maassluis heeft inzake de decentralisatie van de 
onderwijshuisvesting een 'warme overdracht' toegezegd. Tot op heden is dit niet concreet gemaakt en is 
onduidelijk wat de bijdrage van de Gemeente zal zijn.       
  
Beheersmaatregel 
Momenteel vinden er gesprekken plaats met verschillende gemeenten om een 'warme overdracht' te laten 
plaatsvinden. Deze overdracht dient plaats te vinden, zodat de schoolbesturen niet op korte termijn worden 
geconfronteerd met forse onderhoudsbedragen. De stichting heeft de onderhoudsvoorziening (na aftrek van 
het groot onderhoud wat heeft plaatsgevonden in 2016) op peil gebracht om te kunnen voorzien in het 
toekomstige groot onderhoud.  
       
Het interne toezichthoudende orgaan van de stichting heeft bovenstaande risico’s besproken met bestuurder 
en afspraken gemaakt om de risico’s de komende tijd te mitigeren voor de stichting.    
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B1 Balans per 31 december 2016

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 124.503           142.908           
1.2.2 Inventaris en apparatuur 736.635           756.861           
1.2.3 Leermiddelen 199.505           225.635           

1.060.643        1.125.404             

1.3 Financiële vaste activa
1.3.5 Waarborgsommen 72.300            69.450             

72.300            69.450                 

Totaal vaste activa 1.132.943        1.194.854             

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 15.845            1.240               
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 353.437           378.646           
1.5.7 Overige vorderingen en overlopende activa 201.517           186.396           

570.799           566.282               

1.7 Liquide middelen 1.685.292        1.950.627             

Totaal vlottende activa 2.256.091        2.516.909             

Totaal activa 3.389.034        3.711.763             

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

���
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2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve 1.858.781        2.231.497        
2.1.3 Bestemmingsreserves 420.951           418.857           

Totaal vermogen 2.279.732        2.650.354             

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personele voorziening 71.476            76.558             
2.2.3 Overige voorzieningen 278.917           220.052           

350.393           296.610               

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 113.047           123.516           
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 275.515           258.323           
2.4.8 Pensioenen 62.980            63.496             
2.4.9 Overige kortlopende schulden 307.367           319.464           

758.909           764.799               

Totaal passiva 3.389.034        3.711.763             

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

���
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3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 7.503.911       7.319.933        7.363.647               
3.2 Overige overheidsbijdragen -                    -                      -                            
3.5 Overige baten 253.136         82.625             204.299                 

Totaal baten 7.757.047        7.402.558        7.567.946          

4 Lasten
4.1 Personele lasten 6.303.038       6.077.401        6.169.257               
4.2 Afschrijvingen 231.829         238.275           224.062                 
4.3 Huisvestingslasten 898.231         538.600           559.028                 
4.4 Overige instellingslasten 369.582         247.592           326.754                 
4.5 Leermiddelen en ICT (PO) 333.029         301.800           327.735                 

Totaal lasten 8.135.709        7.403.668        7.606.836          

Saldo baten en lasten -378.662         -1.110             -38.890             

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 8.040             13.000             12.480                   
5.2 Financiële lasten -                    -                      -                            

Saldo fin. baten en lasten 8.040              13.000             12.480              

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -370.622         11.890             -26.410             

Resultaat -370.622         11.890             -26.410             

2015
EUR EUR EUR
2016 Begroting 2016

���
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -378.662         -38.890            
Financiële baten 8.040              12.480             

-370.622         -26.410            

Afschrijvingen 231.829           224.062           

Mutaties werkkapitaal
 - Mutatie debiteuren -14.605           22.890             
 - Mutatie overige vorderingen 10.088            24.270             
 - Mutatie crediteuren -10.469           19.915             
 - Mutatie overige schulden 4.579              -7.888             

-10.407           59.187             

Mutaties voorzieningen 53.783            39.571             

-95.417           296.410               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa -                     -                      
Materiële vaste activa -167.068         -162.314          
Financiële vaste activa -2.850             -49.650            

-169.918         -211.964              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen -                     -                      
Mutatie overige langlopende schulden -                     -                      

-                     -                          

Mutatie liquide middelen -265.335         84.446                 

Beginstand liquide middelen 1.950.627        1.866.181        

Mutatie liquide middelen -265.335         84.446             

Eindstand liquide middelen 1.685.292        1.950.627             

EUR EUR
2016 2015

���
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Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke 
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in 
de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 
een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden alleen verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de 
economische voordelen met betrekking tot de transactie de stichting zullen toevloeien.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het 
management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

• Voorzieningen.

Financiële instrumenten 
Omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening 
zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, liquide middelen, vorderingen en schulden.

Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de separate grondslagen onder de vermelde posten.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en 
aanvullingen in de Rjo).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld 
in de verdere grondslagen.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur

ICT

Leermiddelen

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de 
waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves. Hierin is een segmentatie opgenomen naar publieke en private bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat 
een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt 
deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden 
plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. 

Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden en installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het 
groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de 
onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd door de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het 
desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

108 11% 500

Financiële vaste activa

Waarborgsommen
Onder waarborgsommen staan betaalde bedragen aan borg, die zijn betaald ter bruikleen van de hardware van Snappet. De hardware die wordt gebruikt betreft 
tablets die gebruikt worden door de kinderen op school. Conform de overeenkomst zal de betaalde borgsom retour worden ontvangen bij inlevering van de geleende 
hardware.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere 
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 
enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 
sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de 
boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

120 - 360 3,33 % - 10 % 500

48 - 120 10 % - 25 % 500

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen investeringssubsidies en eventuele 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening 
gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Afschrijvingsperiode in 
maanden

Afschrijvingspercentage per 
jaar

Activeringsgrens

120 - 480 2,5 % - 10 % 500
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Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het 
dienstverband van een of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering van vrijwillig ontslag. De stichting heeft zich 
aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de stichting 
redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan / de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen 
worden ontslagen, de ontslaguitkering voor iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van de 
ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod zal 
ingaan.
De ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante waarde gewaardeerd. De disconteringsvoet 
betreft de marktrente (effectief rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en 
soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

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

Bepaling reële waarde 
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake 
goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt 
bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Onder deze post valt onder meer 
vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd 
worden onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze 
niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Staat van Baten en Lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden 
vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat van de staat van baten en 
lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ zijn bepaald. 

Rijksbijdrage
Rijksbijdragen , overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarop de toekenning betrekking heeft.

Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De 
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. 
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening 
gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal 
leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds 
zijn toegezegd en die voor rekening van de stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het 
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan 
worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór 
belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties  / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het 
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit 
overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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1.2 Materiële vaste activa

Verkrijgings-
prijs 31-12-2015

Afschrijvingen t/m 31-
12-2015

Boekwaarde
 31-12-2015

Investeringen 2016 Afschrijvingen 2016 Boekwaarde 
 31-12-2016

Verkrijgings-
prijs 31-12-2016

Afschrijvingen 
cumulatief 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 2,5% - 10% 982.162                  -839.254                   142.908                    -                                  -18.405                      124.503                           982.162                              -857.659                      

1.2.2a Inventaris en apparatuur 3,33% / 10% 1.395.128               -976.921                   418.207                    80.126                       -44.516                      453.817                           1.475.254                           -1.021.437                  

1.2.2b ICT 10% / 25% 1.030.408               -691.754                   338.654                    56.044                       -111.880                   282.818                           1.086.452                           -803.634                      

1.2.3 Leermiddelen 11,00% 1.129.979               -904.344                   225.635                    30.898                       -57.028                      199.505                           1.160.877                           -961.372                      

4.537.677               -3.412.273                1.125.404                 167.068                     -231.829                   1.060.643                        4.704.745                           -3.644.102                  

1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde
 31-12-2015

Mutaties + 
2016

Mutaties -/- 2016 Boekwaarde
 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR

1.3.5 Waarborgsommen
Waarborgsom Snappet 69.450 2.850 - 72.300

69.450 2.850 - 72.300

69.450 2.850 0 72.300

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 15.845 1.240

15.845 1.240

1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 353.437 378.646

1.5.7 Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering op de gemeente inz. Vandalisme en OZB 4.395 8.792

Vordering op de gemeente inzake IHP 41.573 43.941

Vooruitbetaalde facturen 121.554 82.552

Vorderingen Vervangingsfonds 21.481 31.491

Overige vorderingen en overlopende activa 12.514 19.620

201.517 186.396

Totaal vorderingen 570.799 566.282

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.685.292 1.950.627

Totaal liquide middelen 1.685.292 1.950.627

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

Mutaties 2016

Totaal materiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa
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2.1 Eigen vermogen

Saldo 
31-12-2015

ÅÆÇÈÉ
01-01-2013

ÊËÌÍËÎÎÏÐÑ
Resultaat

Overige Mutaties Saldo 
31-12-2016

EUR ÒÓÔ ÒÓÔ EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 2.231.497 ÕÖÕ×ØÖÙÚÛ          Ü×ÛÕÖÛØÝ             - 1.858.781

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 418.857 ÙØÞÖÞßÛ             ÕÖàÚÙ                  - 420.951

Totaal eigen vermogen 2.650.354 ÕÖÝßàÖ×ßÙ          Ü×ÛàÖÝÕÕ             - 2.279.732

Algemene reserve  -372.716

Bestemmingsreserve privaat 2.094

Totaal    -370.622

2.2 Voorzieningen

Mutaties 2016

Saldo 
31-12-2015

áâãäå
01-01-2013

æåçâçèéê
2016

Onttrekkingen 
2016

Vrijval 
2016

Saldo 
31-12-2016

Kortlopende deel < 1 
jaar

Langlopende deel > 1 
jaar

EUR ÒÓÔ ÒÓÔ EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personele voorziening 76.558 14.367 -19.449 - 71.476 11.380 60.096

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 220.052               446.750              -387.885             -                           278.917               16.695                      262.222

Totaal voorzieningen 296.610 Ü ÙÝØÖØØÛ             -407.334 - 350.393 28.075 322.318

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 113.047 123.516

2.4.7 Belastingen, premies sociale verzekeringen 275.515 258.323

2.4.8 Pensioenen 62.980 63.496

2.4.9 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld 204.003 198.036

Nog te besteden geoormerkte subsidie OCW - -

Vooruitontvangen investeringssubsidies 37.465 48.548

Overige schulden/overlopende passiva 65.899 72.880

307.367 319.464

Totaal kortlopende schulden 758.909 764.799

31-12-2016 31-12-2015
EUR EUR

Risico’s financiële instrumenten

Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. De financiële instrumenten omvatten onder meer vorderingen,
geldmiddelen, crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze financiële instrumenten stellen de organisatie bloot aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. 
Om deze risico’s te beheersen heeft Floréo een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op 
de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken.
Floréo zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van middelen worden kredietrisico en renterisico zoveel 
mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik van rente-instrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van extra inkomsten door 
het aangaan van overmatige risico’s. 

Kredietrisico 
De vorderingen bestaan merendeel uit vordering op overheden of uitvoerende instanties, hierbij loopt Floréo geen kredietrisico. 

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt aangezien Floréo geen gebruik maakt van leningen. 

Liquiditeitsrisico
Floréo loopt geen significante liquiditeitsrisico’s. Er wordt een positieve kasstroom verwacht voor de komende jaren. Daarnaast vindt een strakke monitoring op de 
liquiditeitsprognose plaats en kan indien nodig bijsturing plaatsvinden.

Mutaties

De bestemming van het resultaat 2016 is als volgt

Bij de verwerking van de gegevens voor de bepaling van de voorziening onderhoud per 31-12-2016 is geen rekening gehouden met een eventuele bijdrage vanuit de Gemeente 
Maassluis voor de werkzaamheden die zijn verricht in 2016. Aangezien de toegezegde 'warme overdracht' vanuit de gemeente niet is geconcretiseerd is hiervoor geen vordering 
opgenomen. Doordat het schoolbestuur de werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud volledig zelf heeft bekostigd, is er meer onttrokken aan de voorziening, dan 
begroot. Hierdoor zijn de dotatiekosten aan de onderhoudsvoorziening hoger dan begroot.

Bij de vorming van de voorziening per 31-12-2016 is rekening gehouden met de huisvestingsituatie van 'De Kardinaal Alfrinkschool' en de 'Hendrik Boogaardschool - Sportlaan'. 
Voor de Hendrik Boogaardschool Sportlaan is vanwege de toekomstige nieuwbouw geen voorziening onderhoud opgenomen. Het gebouw zal geen groot onderhoud meer 
ondergaan, uitsluitend noodzakelijk onderhoud in het kader van de veiligheid van de kinderen zal plaatsvinden. Voor de Kardinaal Alfrinkschool zijn de kosten voor groot onderhoud 
voor 50% opgenomen. Dit vanwege de onzekere situatie of er nieuwbouw zal plaatsvinden. 
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 

G1-A Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     

geheel 
uitgevoerd en 

afgerond

nog niet geheel 
afgerond

Subsidie voor studieverlof 2016/2/246785 - juli 2016 X
Subsidie voor studieverlof 2015/2/7503 - 20 mei 2015 X

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     

Bedrag van de 
toewijzing      

Ontvangen t/m 
verslagjaar 

totale kosten te verrekenen 
ultimo verslagjaar 

-- --
-                  -                  -                       -                         

Totaal -                  -                  -                       -                         

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     Bedrag van de 
toewijzing      

saldo 01-01-
2016

ontvangen in 
verslagjaar

lasten in 
verslagjaar

totale kosten 31-
12-2016

saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

€ € € € € €

-- -- -                     -                     -                      -                      -                          -                            

Totaal -                     -                     -                      -                      -                          -                            

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking
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Meerjarige financiële verplichtingen 

Leverancier Inzake Einddatum Jaarlijkse 
kosten

De Lage Landen 25-7-2020 68.000

B7 Overige toelichting
Honoraria van de accountant

2016 2015
Onderzoek van de jaarrekening en bekostigingscontrole 13.167 8.228

Fiscale adviezen 0 0

Andere niet-controledienst 0 0
13.167 8.228

B8 Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap
Juridische vorm Statutaire zetel Eigen vermogen

31-12-2016
Resultaat 2016 Omzet 2016 Consolidatie

EUR EUR EUR ja/nee

Geen verbonden partijen - - - -

De stichting heeft momenteel één langlopend contract t.b.v. de kopieermachines die in gebruik zijn.
De overige contracten (o.a. schoonmaak) zijn direct opzegbaar met inachtname van de geldende opzegtermijn.

Kopieermachines

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een
en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

KPMG
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Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 H. Timmermans

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde 
functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00

Gewezen topfunctionaris Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Klasse C

Individueel bezoldigingsmaximum 128.000        

Bezoldiging

Beloning 83.426          

Belastbare onkostenvergoedingen -                    

Beloningen betaalbaar op termijn 10.990          

Subtotaal 94.416          

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                    

Totaal bezoldiging 94.416          

Gegevens 2015

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,00              

Beloning 79.863          

Belastbare onkostenvergoedingen -                    

Beloningen betaalbaar op termijn 11.355          

          91.218 

165.901        

Totaal aantal complexiteitspunten

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Floréo is € 128.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het 
individuele WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, 
berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 
maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Aanvang en einde functievervulling 2015

Totaal bezoldiging 2015

Individueel bezoldigingsmaximum 2015

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis 
van de volgende op Stichting Floréo van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs € 128.000 , klasse C.

Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten

Gemiddeld aantal studenten

Gewogen aantal onderwijssoorten
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Bedragen x € 1 Dhr. M.A. van 

Gurp
Dhr. M.A. van 

Gurp
 Mevr. C.G.M. 

de Haas 
 Dhr. M. Berns  Dhr. M. 

Ritmeester 
 Dhr. M van den 

Oever 
 Dhr. J. Jansen 

Gegevens 2016

Functiegegevens
Voorzitter Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht

Aanvang en einde 
functievervulling in 2016

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/5 - 31/12 1/10 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 19.200 -                     € 12.800 € 12.800 € 8.533 € 8.533 € 3.200

Bezoldiging

Beloning € 1.000 -                     € 1.210 € 1.000 € 500 € 500 € 250

Belastbare onkostenvergoedingen -                    -                     -                     -                      -                      -                          -                            

Beloningen betaalbaar op termijn -                    -                     -                     -                      -                      -                          -                            

Subtotaal € 1.000 -                     € 1.210 € 1.000 € 500 € 500 € 250

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                    -                     -                     -                      -                      -                          -                            

Totaal bezoldiging € 1.000 -                     € 1.210 € 1.000 € 500 € 500 € 250

Gegevens 2015

1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 1/12 - 31/12

Beloning € 500 € 500 € 1.000 -                      -                      -                          -                            

Belastbare onkostenvergoedingen -                    -                     -                     -                      -                      -                          -                            

Beloningen betaalbaar op termijn -                    -                     -                     -                      -                      -                          -                            

€ 500 € 500 € 1.000 -                      -                      -                          -                            

Individueel 
bezoldigingsmaximum 2015

€ 8.295 € 11.060 € 16.590 € 1.383 -                      -                          -                            

Bedragen x € 1 Dhr. R. Nauta Dhr. H. van 
Leeuwen

Dhr. F.A. 
Cleintuar

 Mevr. J.C. 
Harthoorn 

 Dhr. R.F.L. 
van Leeuwen 

 Dhr. A.N.C. 
Hoekman 

Gegevens 2016

Functie Voorzitter
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht
Lid raad van 

toezicht

Duur dienstverband 1/1 - 1/7 1/1 - 1/4 1/1 - 1/12

Individueel WNT-maximum € 7.467 € 3.200 -                      € 11.733 -                          

Bezoldiging

Beloning -                    -                     € 250 -                      € 1.000 -                          

Belastbare onkostenvergoedingen -                    -                     -                     -                      -                      -                          

Beloningen betaalbaar op termijn -                    -                     -                     -                      -                      -                          

Subtotaal -                    -                     € 250 -                      € 1.000 -                          

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                    -                     -                     -                      -                      -                          

Totaal bezoldiging  -  - € 250  - € 1.000  - 

Gegevens 2015

1/1 - 1/9 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 11/4

Beloning € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500

Belastbare onkostenvergoedingen -                    -                     -                     -                      -                      -                          

Beloningen betaalbaar op termijn -                    -                     -                     -                      -                      -                          

500               1.000              € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500

Individueel 
bezoldigingsmaximum 2015

€ 16.590 € 16.590 € 16.590 € 16.590 € 16.590 € 4.148

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Totaal bezoldiging 2015

Bovenstaande personen zijn per 31-12-2016 actief binnen de Raad van Toezicht. Onderstaand treft u een overzicht aan van personen die per 31-12-2016 
niet meer actief zijn binnen de Raad van Toezicht, echter zijn zij wel actief geweest in de boekjaren 2015 en/of 2016.

Aanvang en einde functievervulling 2015

Totaal bezoldiging 2015

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 
2016 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.

Aanvang en einde functievervulling 2015
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage (PO-personeel) 5.955.962 5.924.113 5.898.719

Rijksbijdrage (PO-PVE) 1.096.618 1.071.742 1.092.310

7.052.580 6.995.855 6.991.029

3.1.2 Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies - - -

Niet-geoormerkte subsidies 237.551 192.488 221.063

237.551 192.488 221.063

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV PO
Ontvangen zorgmiddelen 112.128 68.221 67.631

Arrangementen zorgkinderen 101.652 63.369 83.924

213.780 131.590 151.555

Totaal rijksbijdragen OCW 7.503.911 7.319.933 7.363.647

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten

3.5.1 Medegebruik 47.081 48.800 48.256

3.5.8 Overige 
Ouderbijdrage 118.363 - 112.849

Inleenvergoeding personeel 45.220 23.271 25.048

Overige 42.472 10.554 18.146

206.055 33.825 156.043

Totaal overige baten 253.136 82.625 204.299

EUR EUR EUR

De werkelijke inkomsten hebben zich t.o.v. de begroting 2016 gunstig ontwikkeld. De stichting heeft groeibekostiging van circa € 15.000 ontvangen voor tussentijdse groei. De 
materiële subsidie is ongeveer € 25.000 hoger dan begroot i.v.m. een prijsindexatie die vanuit de overheid is bekostigd. Het studieverlof is hoger dan begroot, echter staan hier ook 
personele kosten tegenover. Het ministerie bekostigd namelijk de vervanger van de persoon die studieverlof geniet. De subsidie voor studieverlof bedraagt circa € 28.000 en is 
hiermee € 14.000 hoger dan begroot. De middelen per leerling voor de prestatiebox zijn omhoog bijgesteld van ongeveer € 80,- naar € 130,- per leerling. De prestatiebox komt 
hierdoor in 2016 € 30.000 hoger uit dan is begroot. 

Vanuit de samenwerkingsverbanden zijn er in 2016 aanzienlijk meer middelen ontvangen, dan begroot. Dit geldt zowel voor de versterking van de basisondersteuning alsmede de 
middelen voor de begeleiding van onderwijsarrangementen. Echter staan er tegenover een groot deel van deze inkomsten ook extra (personele) lasten.

Conform begroting zijn er in 2016 geen middelen ontvangen vanuit overige overheidsinstanties. 

De overige baten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de inkomsten vanuit het schoolfonds vooraf niet worden begroot. Dit geldt ook voor de lasten die ontstaan vanuit 
het schoolfonds. Vanuit het schoolfonds worden schoolkampen, schoolreisjes en allerlei andere festiviteiten georganiseerd. De inkomsten betreffende het schoolfonds bedragen 
circa € 118.000. De inleenvergoeding personeel is ongeveer € 22.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer personeel is uitgeleend, dan begroot. Verder zijn er overige 
baten ontvangen die niet zijn begroot. Hieronder vallen o.a. een uitkering voor waterschade (€ 19.000) vanuit de gemeente Hellevoetsluis en deelname aan het project 
'Vierslagleren' (€ 3.500).

2016 Begroting 2016 2015
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4.1 Personele lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 4.668.147 5.784.645 4.553.325

4.1.1.2 Sociale lasten 1.082.889 - 1.033.431

4.1.1.3 Pensioenpremies 535.248 561.459

4.1.3.3 Overige personele lasten
Dotatie/vrijval overige personele voorzieningen -5.082 5.000 2.966

Scholing 145.136 157.900 196.132

Kosten BGZ / ARBO 22.875 48.000 56.502

Overige 133.369 116.476 96.001

Totaal overige personele lasten 296.298 327.376 351.601

4.1.4 Uitkeringen (-/-) -279.544 -34.620 -330.559

Totaal personele lasten 6.303.038 6.077.401 6.169.257

Personeelsbestand

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 18.405 17.950 18.779

4.2.3a Inventaris en apparatuur 44.516 46.008 44.463

4.2.3b ICT 111.880 112.750 101.280

4.2.4 Leermiddelen 57.028 61.567 59.540

Totaal afschrijvingen 231.829 238.275 224.062

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Medegebruik 89.488 86.000 86.030

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 446.750 148.700 149.129

4.3.3 Onderhoud 97.245 49.900 64.372

4.3.4 Energie en water 97.879 110.600 99.749

4.3.5 Schoonmaakkosten 134.829 122.300 132.300

4.3.6 Heffingen 24.751 15.100 22.011

4.3.7 Overige huisvestingslasten
Overige 7.289 6.000 5.437

7.289 6.000 5.437

Totaal huisvestingslasten 898.231 538.600 559.028

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige FTE's 97 (2015 : 97).

Mede vanwege een aantal incidentele subsidies (o.a. lerarenbeurs en vierslagleren) en additionele middelen vanuit de samenwerkingsverbanden, zijn de salariskosten aanzienlijk 
hoger dan begroot. Door de ontvangst van deze middelen is besloten niet met een lager aantal FTE te werken, ondanks de afname van het aantal leerlingen. De overige personele 
kosten zijn daarentegen lager dan begroot. Dit komt met name, doordat de ARBO- en begeleidingskosten lager zijn dan begroot.

De werkelijke huisvestingslasten zijn hoger ten opzichte van de begroting en voorgaand boekjaar. Dit komt met name doordat er meer groot onderhoud is gepleegd aan de 
gebouwen dan begroot. Dit komt enerzijds door het laten uitvoeren van groot onderhoud, waardoor er extra is gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. In de bepaling van de 
voorziening is geen rekening gehouden met een eventuele bijdrage vanuit de gemeente voor de werkzaamheden die zijn verricht. Anderzijds heeft er ook meer klein onderhoud 
plaatsgevonden aan de schoolgebouwen.

2016 Begroting 2016 2015

EUR EUR EUR
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4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 77.261 77.000 78.000

Accountantskosten 13.167 9.000 8.228

Contributie 16.925 19.600 15.637

Overige 23.172 22.600 22.406

130.525 128.200 124.271

4.4.4 Overige
Onderhoud inventaris 7.283 5.000 1.215

Telefoonkosten 11.854 10.900 10.260

Culturele vorming 18.435 16.800 18.448

Uitgaven ouderbijdrage 123.743 - 84.753

Overige uitgaven 77.742 86.692 87.807

239.057 119.392 202.483

Totaal overige instellingslasten 369.582 247.592 326.754

4.5 Leermiddelen en ICT 333.029 301.800 327.735

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten 8.040 13.000 12.480

5.1.2 Overige financiële baten - - -

Saldo fin. baten en lasten 8.040 13.000 12.480

EUR EUR EUR

EUR EUR EUR

De overige instellingslasten vertonen een afwijking t.o.v. de begroting 2016. De afwijking t.o.v. de begroting komt doordat de lasten inzake het schoolfonds niet zijn begroot. De 
lasten inzake het schoolfonds bedragen ongeveer € 124.000. Onder de 'overige baten' is hier reeds een opmerking over gemaakt.

De kosten in 2016 voor leermiddelen zijn ongeveer € 30.000 hoger dan begroot. Dit komt met name doordat er meer verbruiksmaterialen voor in de klas zijn gekocht. De 
reproductiekosten zijn € 8.000 hoger dan begroot, omdat er meer is geprint, dan waarop het contract is gebaseerd. 

2016 Begroting 2016 2015

2016 Begroting 2016 2015
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�,- Gebeurtenissen na balansdatum

B11 Formele vaststelling jaarverslag 2016

22 mei 2017

Handtekening voorzitter     

--------------------------------------    
Dhr. M.A. van Gurp

Handtekening lid van de Raad van Toezicht Handtekening lid van de Raad van Toezicht

--------------------------------------    --------------------------------------    
 Mevr. C.G.M. de Haas 

Handtekening lid van de Raad van Toezicht Handtekening lid van de Raad van Toezicht

--------------------------------------    --------------------------------------    
 Dhr. M. Berns 

Handtekening lid van de Raad van Toezicht

--------------------------------------    
 Dhr. M. Ritmeester 

22 mei 2017

Handtekening directeur bestuurder

--------------------------------------    
H. Timmermans

 Dhr. J. Jansen 

Het jaarverslag 2016 is vastgesteld door de directeur - bestuurder op,

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie. 

Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de raad van toezicht op,

 Dhr. M van den Oever 
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