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VOORWOORD
Met dit jaarverslag verantwoordt Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! -kortweg Kalisto- zich
verticaal en horizontaal voor haar beleid, de uitvoering daarvan en de behaalde resultaten in 2018.
Verticaal leggen we verantwoording af aan de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en de
besteding van de middelen. Horizontaal -ook wel maatschappelijk genoemd- aan de
belanghebbenden en belangstellenden over het functioneren van de zestien Kalisto-scholen en de
bijdrage die het bevoegd gezag daaraan levert.
Het Jaarverslag van Kalisto bestaat uit het drie delen en bijlagen en is als volgt opgebouwd:
•

•

•

Deel I: Bestuursverslag, algemeen
Het eerste deel beschrijft de organisatie op stichtingsniveau. Naast de organisatiestructuur
van Kalisto, haar kernwaarden, missie en visie komen binnen de vastgestelde strategische
doelstellingen van de beleidsperiode 2015-2019 de belangrijkste gebeurtenissen en
ontwikkelingen aan de orde. Ook zetten we stippen op de horizon bij de diverse
onderwerpen: wat willen we uiteindelijk in de toekomst bereikt hebben? De RvT en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) leveren een eigen bijdrage met hun
bevindingen uit 2018.
Deel II: Bestuursverslag, financiële verantwoording
In het tweede deel worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en cijfers van 2018
samengevat en toegelicht.
Deel III: Jaarrekening
In het derde deel treft u de volledige jaarrekening en de accountantsverklaring aan.

Dit jaarverslag 2018 wordt digitaal verspreid onder belanghebbenden zoals overheden, Raad van
Toezicht (RVT), medezeggenschapsorganen en eigen medewerkers, waarmee volledig inzicht in de
bedrijfsvoering geven. Daarnaast is dit jaarverslag te downloaden op de website van Kalisto
(www.kalisto-basisonderwijs.nl).
Hebt u bij het lezen van dit Jaarverslag vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u ons bereiken
via info@kalisto-basisonderwijs.nl. Wij stellen uw reacties op prijs en staan ervoor open. Als lerende
organisatie kunnen we alleen met deze instelling onze missie “Passie voor leren” de komende jaren
steeds beter waarmaken.
Marlies van der Starre
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Woerden, 21 Juni 2019
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1. ORGANISATIEGEGEVENS
1.1 Scholen met een gedeelde visie en een zelfstandige invulling van het onderwijs
Op de Kalisto scholen werken collega’s vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en
betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! is bevoegd
gezag van veertien katholieke basisscholen en twee oecumenische scholen -waarvan één SBO- in vier
gemeenten (Woerden, Montfoort, Stichtse Vecht, Ronde Venen) aan de westkant van de provincie
Utrecht.
Op onze scholen leren en werken ongeveer 3.700 leerlingen en 370 personeelsleden. We bieden
kwalitatief goed onderwijs. Dat realiseren wij enerzijds door de grote mate van zelfstandigheid van
Kalisto-scholen bij de invulling van hun onderwijs. Daarmee kunnen zij inspelen op de behoeftes en
wensen van hun leerlingen. Anderzijds doordat scholen en leerkrachten belangrijke, school
overstijgende zaken in gezamenlijkheid oppakken. Ons algemeen beleid ontwikkelen we in teams van
directeuren en vakspecialisten vanuit het bestuursbureau; de input vanaf de werkvloer vanuit
leerkrachten, leerlingen en ouders is daarbij essentieel.
Kalisto hanteert het Governance-model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Er
wordt gehandeld conform de code Goed Bestuur van de PO-raad. Kalisto participeert in het
samenwerkingsverband ‘Passenderwijs’ voor primair onderwijs in de regio Utrecht West, waaraan
alle basisscholen -met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag- in de gemeenten
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten.
1.2 Organogram Kalisto

College van Bestuur
In 2018 bestond het College van Bestuur uit 1 persoon die alle bestuurstaken uitvoert, bijgestaan
door het bestuursbureau.
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Directeurenraad
De meerscholendirecteuren (9 personen in 2018) van Kalisto vormen samen de directeurenraad.
Deze adviesraad vergaderde in 2018 tien keer. Op de agenda staan naast onderwijskundige en
organisatorische zaken ook beleidsontwikkelingen. De vergaderingen worden regelmatig
gecombineerd met gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten.
Schoollocatie- adjunct-directie
De locatie- en adjunct-directeuren (17 personen in 2018) vormen tezamen het LADO (locatie- en
adjunct-directeuren overleg). In het LADO delen de leidinggevenden kennis en ervaring, bespreken
ontwikkelingen en vormen zo met elkaar een professionele community.
Bestuursbureau
Kalisto werkt met een beperkt eigen bestuursbureau dat het College van Bestuur en de gehele
organisatie faciliteert. De bezetting van het bestuursbureau bestaat uit de manager bedrijfsvoering,
de algemeen beleidsmedewerker/bestuursondersteuner, de beleidsmedewerker HR, een secretarieel
medewerker en een bovenschools ICT-er.
Voor de uitvoering van operationele zaken wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning. De
uitvoering van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en de
ondersteuning voor uitvoering van onderhoud aan de gebouwen van de stichting, zijn uitbesteed aan
het administratiekantoor Dyade. Het onderwijs IT-beheer wordt verricht door CloudWise te
Woerden. Het administratieve IT-beheer uitgevoerd door KNS Automatisering te Amsterdam. De
jaarlijkse externe controle op de administratie en de jaarrekening wordt uitgevoerd door Flynth
Accountants te Woerden.

2. KALISTO BOEIEND BASISONDERWIJS! missie, visie, strategie
2.1 Inleiding
De leerkrachten, schoolleiders en bestuur van Kalisto zijn zich bewust van de hoge eisen die de
samenleving aan het onderwijs stelt. Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te ontwikkelen,
hen uit te dagen en voor te bereiden op de toekomst.
Op onze scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en
betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. Onze scholen ontwikkelen zich de komende jaren
verder tot professionele, lerende organisaties. De leerlingen leren hun talenten zo optimaal mogelijk
te benutten, om zodoende als creatieve en respectvolle medemensen tot hun recht te komen in de
toekomstige wereld. Dat doen wij met Boeiend Basisonderwijs!
2.2 Missie en visie
De missie van Kalisto is het verzorgen van boeiend basisonderwijs voor alle kinderen. Het is hierbij
onze ambitie het beste uit de kinderen en uit onze medewerkers te halen. Kalisto handelt hierbij
vanuit de christelijk-katholieke traditie en de daarmee samenhangende waarden.
Vanuit onze missie bouwen we met elkaar en met “Passie voor Leren” aan Boeiend Basisonderwijs.
De gezamenlijke visie maken we als volgt zichtbaar:
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Dienstbaar aan de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten stemmen het onderwijs af op
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Kinderen zijn hierbij zoveel mogelijk eigenaar
van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Een belangrijke vraag hierbij is: ‘Hoe richten wij
ons onderwijs in zodat we daadwerkelijk het beste uit ieder kind halen?’ Wat vraagt dat van
ons als leerkracht, ondersteuner, directeur en bestuurder?
Lerende organisatie gericht op de toekomst. Kalisto is een professionele, lerende organisatie,
die aandacht heeft voor de brede ontwikkeling van het kind, gericht op kennis, vaardigheden
en houding. De kinderen kunnen zich ontwikkelen tot zelfbewuste mensen met een
grondhouding die gebaseerd is op willen weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken
en delen. De manier waarop kinderen leren is zoveel mogelijk op een onderzoekende en
ontdekkende manier.
‘Opbrengstbewust’ en daarmee focus op ontwikkeling. Kalisto is opbrengstbewust. Wij
stellen doelen, maken plannen, evalueren en stellen bij waar nodig. Wij zijn niet gericht op
kengetallen op zichzelf, maar op de ontwikkeling hiervan uit. Bij het monitoren van
verschillende gegevens gaan wij het gesprek achter de cijfers aan. Vanuit de overtuiging dat
het gesprek bijdraagt aan kwaliteitsverbetering en daarmee aan de opbrengsten.
Professionele beroepshouding ‘Kalisto’ medewerker. Op de Kalisto-scholen heerst een open
professionele cultuur, waarin we mogelijkheden en kansen creëren voor de ontwikkeling van
de medewerkers, als individu en als team. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij de
grondhouding hebben steeds het beste uit zichzelf te willen halen ten dienste van de
optimale ontwikkeling van de kinderen en de eigen professionalisering hierop te richten.
Leiderschap. Goed leiderschap is van groot belang voor de onderwijskwaliteit van onze
scholen. De schoolleiders zijn systeemdenkers in actie en tonen hoop, enthousiasme en
dienstbaarheid, coachend vermogen, bereidheid tot samenwerking, openheid en
kwetsbaarheid.
Kalisto bovenschools. Voor Kalisto zijn samenwerking en verbondenheid missie-elementen
die centraal staan in de organisatie. Systeemdenken, je onderdeel weten van een groter
geheel en daar ook een bijdrage aan leveren, is uitgangspunt. Samen leren wordt op alle
niveaus van de organisatie nagestreefd: in de klas tussen leerlingen, in de school tussen
teamleden en stichtingsbreed.
Ouder als educatief partner. Bij Kalisto is de ouder educatief partner. In de driehoek ouderkind-leerkracht nemen wij samen de verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling
van het kind.
Kwaliteit. Het kwaliteitsbewustzijn is groot. We zeggen daarbij wat we doen en doen wat we
zeggen. Goed onderwijs is ons vertrekpunt, (nog) beter onderwijs is ons doel. Hoge
opbrengsten worden nagestreefd. Kwaliteitszorg wordt vormgegeven vanuit de reflectieve
dialoog met het team, gevoed door kengetallen, trendanalyses, zelfevaluatie en
tevredenheidspeilingen van medewerkers, ouders en leerlingen.
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2.3 Strategie
Vanuit het strategische meerjarenbeleidsplan 2015-2019 richt Kalisto richt zich op vier
beleidsdomeinen, die nauw samenhangen en elkaar versterken:

•
•
•
•

Optimale ontwikkeling van de leerlingen
Duurzame professionalisering van de organisatie
Continuïteit en profilering
Professionele bedrijfsvoering

De activiteiten, nodig om de gestelde doelen vanuit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan te
bereiken, zijn in jaarplannen uitgewerkt. In de jaarlijks begroting worden richtbedragen opgenomen
voor die activiteiten, waar er een financiële investering nodig is. In de financiële rapportages worden
zowel de uitputting hiervan gemonitord als de behaalde opbrengsten.
2.4 Uitvoering, bewaking voortgang, borging en evaluatie
Uitvoering
In de beleidsperiode 2015-2019 worden de ambities steeds in jaardoelstellingen uitgewerkt. Het
College van Bestuur maakt met de schooldirecties resultaatgerichte afspraken in de jaarlijkse
kwaliteitsgesprekken. Op schoolniveau leggen directies en schoolteams de gewenste innovaties en
verbeteringen vanuit de schoolplannen vast.
Voortgang, borging en evaluatie Bewaking
Door middel van de plan–do-check-act cyclus wordt de voortgang van de diverse doelen en
activiteiten gevolgd. Op stichtingsniveau gebeurt dat jaarlijks in managementrapportages van het
College van Bestuur naar de Raad van Toezicht en op schoolniveau in de halfjaarlijkse voortgangs- en
kwaliteitsgesprekken van de directieteams met het College van Bestuur. Daarin wordt breed naar
processen, kwaliteit en opbrengsten gekeken. Naast leeropbrengsten worden ook
procesopbrengsten op het niveau van leerlingen, leerkrachten, teams en de stichting als geheel
gevolgd.
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3. TERUGBLIK OP 2018
3.1 Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en 2019-2023
Hieronder een overview van bereikte successen in 2015-2018 en speerpunten voor 2019.
In het overview zit tevens de verantwoording verwerkt m.b.t. tot de 4 speerpunten uit de regeling
prestatiebox primair onderwijs zijnde:
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs zie hoofdstuk 3.1.2
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering zie hoofdstuk 3.1.1
3. Professionele scholen zie hoofdstuk 3.1.3
4. Doorgaande ontwikkellijnen zie hoofdstuk 3.1.4
3.1.1. Optimale ontwikkeling van de leerlingen
Onderzoekende cultuur, eigenaarschap en 21ste century skills
Wat sterk opvalt is dat alle teams vanaf 2015 hard gewerkt hebben aan het creëren van een
onderzoekende cultuur in de school, zowel bij leerlingen als leraren. Eigenaarschap is daarbij
cruciaal. Leerlingen hebben meer ruimte gekregen om via onderzoek kennis eigen te maken. Diverse
scholen zijn bezig met het realiseren van een specifiek onderwijsconcept, zoals VierKeerWijzer, IPC
(International Primary Curriculum), LOS (Leren, Onderzoeken, Samenwerken) en Jeelo. Andere
scholen hanteren hun eigen onderwijsconcept.
In iedere school zijn leraren in professionele leergemeenschappen aan de slag gegaan hun
onderwijsaanbod te verbeteren en meer toe te snijden op de behoeftes van de eigen populatie.
Scholen zijn daarmee op weg gegaan naar een meer gepersonaliseerd onderwijsaanbod, waarbij er
meer keuzeruimte en gerichte instructie en verwerking komt voor ieder afzonderlijk kind. Er wordt
bewust omgegaan met het aanleren van de 21ste -eeuwse vaardigheden.
Op veel scholen worden coöperatieve werkvormen in het dagelijkse aanbod ingezet, om leerlingen te
activeren zelfinitiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Deze ontwikkelingen zullen in 2019 verder hun beslag krijgen. Talentontwikkeling staat bij veel
scholen hoog op de agenda evenals het verder vergroten van gepersonaliseerd werken en het
werken met portfolio’s. In 2019 wordt o.a. scholing in Driehoeksgesprekken (kind-ouder-leerkracht)
en het werken met portfolio’s aangeboden. In ouder- en kind gesprekken worden kinderen in
samenspraak met de ouder(s) mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De professionele
leerwerkgemeenschappen van leraren en de beleidsteams hebben al veel opgeleverd. Van deze
bundeling van onderzoekskracht wordt in 2019 nog meer opbrengst verwacht, doordat er dankzij de
goede resultaten meer mandaat en besluitvormingsruimte ontstaan is. Het benutten van
wetenschappelijke inzichten en aandacht voor Wetenschap en techniek in het lesaanbod zijn ook
belangrijke speerpunten.
3.1.2. Duurzame professionalisering van de organisatie
Scholing van medewerkers
Kalisto vindt het belangrijk dat leraren zich willen ontwikkelen tot een nog betere leerkracht. Er is in
de periode 2015-2018 veel geïnvesteerd in de eigen tweejarige TOP-leerkracht opleiding, in
teamscholing en in individuele korte cursussen via de TOP-academie. In 2019 worden deze
scholingsactiviteiten in samenhang voortgezet.
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Kalisto vindt het belangrijk dat alle directieleden goed geëquipeerd zijn in hun rol als
onderwijskundig gezicht van de school, zowel naar ouders als leraren en leerlingen. Nagenoeg alle
zittende directieleden zijn sinds 2017 en 2018 geregistreerd als RDO (Registerdirecteur Onderwijs) of
RADO (Register Adjunct-directeur Onderwijs). Met nieuwe directieleden wordt de afspraak gemaakt
de opleiding vakbekwaam schoolleider te volgen, als zij deze registratie nog niet bezitten. In 2019 zal
een Kalisto-brede opleiding gestart worden om het onderwijskundig leiderschap van alle
directieleden nog verder te versterken.
De succesvolle begeleiding van startende leerkrachten in het tweejarige Young professionals
programma wordt in 2019 verder gecontinueerd, evenals het opleiden van toekomstige directieleden
in onze kweekvijver. In 2018 is één adjunct-directeur vanuit de eigen kweekvijver daadwerkelijk in
die functie op een school gestart.
Naast alle gerichte opleidingstrajecten hechten we belang aan het inspireren van mensen door een
jaarlijks onderwijscafé met een of meer toonaangevende externe sprekers. In 2018 hebben Claire
Boonstra en Marcel Schmeier (Expliciete Directie Instructie) een goed bezocht symposium verzorgd.
3.1.3. Continuïteit en profilering
Kwaliteit
Scholen zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en af te stemmen op
de populatie en de eisen vanuit de maatschappij. Alle scholen hebben daartoe in de periode 20152018 gebouwd aan een kwaliteitscultuur met professionele leerwerkgemeenschappen van leraren,
die onderzoeksmatig ruimte nemen om hun eigen onderwijs te verbeteren.
Het Projectmatig werken dat zijn intrede heeft gedaan in scholen en bij beleidsteams, wordt verder
uitgebouwd. Teamleren en leren zichtbaar maken zijn een verworvenheid van scholen aan het
worden. Op stichtingsniveau hebben de 3 beleidsteams binnen het Jaarplan Kalisto 2017-2019
gewerkt aan meerdere projecten, te weten ziekteverzuim, vervangingsbeleid, collegiale
visitatie/audit, werkdruk, moderne ICT-infrastructuur, Vermogensbeleid, IBP-beleid
(informatiebeveiliging en privacy), zicht op ontwikkeling en de keuze van een nieuw
kwaliteitsinstrument. Het kwaliteitsbeleid is in 2018 herschikt op basis van het model van de PO-raad
‘Regie op kwaliteit’.

In 2019 wordt het Kalisto-keurmerk verder ontwikkeld. Elementen zijn: Hoge verwachtingen en
goede resultaten, hoogopgeleid personeel dankzij goede scholingsfaciliteiten, werken met
professionele leergemeenschappen, projectmatig en systemisch werken, eigenaarschap en
onderzoekende cultuur.
De 16 scholen hebben in clusters van 4 in 2018 na een gedegen scholings- en begeleidingstraject een
eerste collegiale audit uitgevoerd in het kader van het vergroten en monitoren van de kwaliteit van
de bezochte scholen. Door de audit qua uitvoering intern te beleggen bij de directeuren wordt ook
het algemeen kwaliteitsdenken op alle scholen bevorderd. De 4 bezochte scholen hebben half juni in
de voltallige directeurenvergadering een presentatie gegeven van de procesgang. Er is besloten voor
een verdere uitrol voor komende jaren, waarin het accent uitdrukkelijk zal verschuiven van leren van
het proces naar leren van de kritische blik op de uitgevoerde zelfevaluatie, de eigen auditvraag en de
overige bevindingen van het auditteam. Daarmee kan de audit zich naast kwaliteit en kwaliteitszorg
ook verbreden naar bedrijfsvoering en financieel beheer. Het gespreksformat kwaliteitsgesprek 2018
is vastgesteld als zelfevaluatie-instrument.
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Kernpunten voor 2018-2019:
• de audits hebben een waarderend karakter;
• binnen de audits leren we van en met elkaar;
• de auditvraag heeft relatie met het meerjarenbeleidsplan van Kalisto. Deze relatie wordt
benoemd in de zelfevaluatie;
• we evalueren de opbrengsten van de audit ook op inhoud;
• we delen de opbrengsten van de audit op inhoud;
• we delen wat er is gedaan met de rapportage van het vorige jaar.
Scholen willen een onderwijsaanbod en -vormgeving, waarmee tijdig en adequaat ingespeeld wordt
op de wensen, eisen en verwachtingen die de snel veranderende maatschappij aan ons stelt. Diverse
scholen zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten, waarin groepsdoorbrekend
gewerkt wordt en leraren verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van àlle leerlingen, niet
alleen voor hun klas. De ervaringen worden regelmatig gedeeld tijdens de directeurenraad, zodat we
met en van elkaar leren. Vanwege het vernieuwende karakter wordt dit mede bekostigd vanuit ons
Onderwijsinnovatiefonds. In 2019 wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.
Eind 2018 is extra aandacht geweest voor het leren analyseren van de opbrengsten van de Centrale
Eindtoets voor het Basisonderwijs en de invoering van een nieuw onderwijsresultatenmodel door de
inspectie. Dit betekent dat in 2019 of 2020 het oude schoolgewicht vervangen gaat worden door een
nieuwe gewichtenregeling in combinatie met een oordeel t.a.v. de basisvaardigheden, gebaseerd op
referentieniveaus voor taal en rekenen over een periode van 3 jaar. In 2019 gaan scholen hierop
anticiperen door met teams erover in gesprek te gaan bij het formuleren van streefdoelen voor 1F,
2F en 1S voor taal en rekenen. In de halfjaarlijkse Kwaliteits- en Voortgangsgesprekken zal dit een
nieuw thema zijn.
Marktaandeel, profilering
Door de landelijke trend van leerlingdaling zijn scholen in de periode 2015-2018 aan de slag gegaan
met profilering. We willen minstens ons marktaandeel -uitgedrukt in een belangstellingspercentage
per wijk- behouden. Jaarlijks ontvangen scholen vanuit het bestuursbureau op basis van de 1
oktobertellingen een analyse gericht op hun eigen voedingsgebied, gericht op hun leerling verloop in
relatie tot de concurrerende scholen in dezelfde wijk/woonplaats. Daarin is ook aandacht voor
succesvolle verwijzing naar VO en de profilering door ‘Scholen op de kaart’.
In de communicatie met ouders werken (uiterlijk in 1e halfjaar 2019) alle scholen met een
afgeschermde schoolapp van Social Schools, worden open dagen gehouden en worden in
toenemende mate ouders als klankbordgroep betrokken bij de school. In 2019 zullen de websites van
de scholen en Kalisto qua vormgeving en inhoud meer de eenheid gaan uitstralen die wij zijn, met
daarbinnen voldoende ruimte voor de eigenheid van elke school. En natuurlijk worden ze actueel en
aantrekkelijk gehouden.
3.1.4.

Overige ontwikkelingen

a. Bestuurlijke visitatie
Op 8 maart 2018 heeft de bestuurlijke visitatie vanuit de PO-raad plaatsgevonden bij Kalisto. Na een
grondige zelfevaluatie zijn er gesprekken gevoerd met bestuurder, leden RVT, leden GMR, leden
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bestuursbureau en een afvaardiging van de directieleden. De positieve rapportage is met alle
geledingen gedeeld. De aanbevelingen van de commissie zijn als volgt opgevolgd.
Aanbeveling: gebruik de voorbereidingen voor het nieuwe strategisch beleidsplan om van buiten naar
binnen te werken. Ontwikkelingen in de context van de scholen, zoals krimp, samenwerking in de wijk
of het stimuleren van gelijke kansen, bepalen de maatschappelijke opdracht. Op basis daarvan zijn
een collectieve ambitie en strategische opgaven te formuleren.
De voorbereidingsgroep MJBP 2019-2023 heeft hier gevolg aan gegeven in aanloop naar de directie
tweedaagse in november 2018 in gesprekken met interne en externe betrokkenen.
Aanbeveling: gebruik de collectieve ambitie om, met ruimte voor schooleigen invulling, richting te
geven aan de bestaande inzet op innovatie en professionalisering. Laat ook deze collectieve ambitie
leidend zijn in het overdenken van de verschillende professionaliseringsagenda’s.

In september 2018 is besloten een 4e traject van het succesvolle 2-jarige programma TOP-leerkracht
te starten in augustus 2019.
In september 2018 is eveneens besloten de samenwerking met SPCO m.b.t. de TOP-academie voort
te zetten en daarbij nog nadrukkelijker de relatie met het meerjarenbeleidsplan vorm te geven.
Met diverse scholen wordt nu invulling gegeven aan een nieuwe impuls voor het schoolconcept.
Onderwijskundige veranderingen in het schoolconcept met implicaties voor de gebouwelijke
randvoorwaarden zijn vertaald in diverse aanpassingen van de huisvesting, zoals leerpleinen, waarbij
financiële ondersteuning vanuit het Onderwijsinnovatiefonds is geboden.
Aanbeveling: zet meer in op uitwisseling tussen schoolleiders en teams om hen de samenhang tussen
de opgaven te laten zien. Daarvoor bestaan geen quick fixes, zoek naar een maatwerkoplossing die
voor Kalisto werkt. Daarbij zou mogelijk ook bestuursbureau beleidsmedewerkers een belangrijke rol
kunnen vervullen, die in de breedte verschillende scholen ondersteunt en onderdeel uitmaakt van de
verschillende beleidsteams.

In juni 2018 is besloten inhoud te geven aan een interne opleiding onderwijskundig systeemleider
voor directieleden.
Bij de voorbereiding van het nieuwe MJBP 2019-2023 is d.m.v. een houtskoolschets samenhang
aangebracht voor schoolteams in de opgave van Kalisto om duurzaam en eigentijds onderwijsvorm
te geven.
Er is nagedacht over de waarde en functie van de directeurenraad. Dit heeft geleid tot een nieuwe
opzet, waarin directeuren meer inbreng en verantwoordelijkheid nemen en er meer aandacht en tijd
is voor het delen van onderwijskundige ontwikkelingen.
Aanbeveling: Ontwikkel een verbindende visie op onderwijs. Een gedeeld idee of begrippenkader van
goed onderwijs kan een verbindende factor zijn tussen scholen. Ook het expliciet benoemen van
ruimte voor differentiatie en verschillen kan verbindend werken, als daar een gezamenlijk idee over
bestaat.
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In de voorbereiding op het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2023 is in een
houtskoolschets aan alle schoolteams gepresenteerd wat Kalisto als goed onderwijs ziet. Dat heeft
geleid tot tal van nieuwe doelstellingen in MJBP 2019-2023 en een gemeenschappelijke taal en
denkkader. Kalisto wil bereiken dat elke leerling door passend onderwijs haar unieke potentieel en
talenten ontdekt en ontwikkelt, met inzet van alle middelen en mogelijkheden.
b. Partner in opleiding en ontwikkeling
Als lid van het netwerk Partners in Opleiding en Ontwikkeling van de Marnix Academie zijn op de
scholen van Kalisto weer veel stagiaires werkzaam geweest. Kalisto biedt hen een rijke leeromgeving:
door leerwerkgemeenschappen, door samen te werken in school- en opleidingsontwikkeling, door
studenten te begeleiden bij hun studie en praktijkleren, door samen onderwijs te geven en samen te
experimenteren met innovatief onderwijs. In 2019 start het netwerk een traject om na te denken
over The Next Level, om beter in te gaan spelen op ontwikkelingen als lerarentekorten, veranderend
beroepsbeeld/leraar van de toekomst, onderwijs van 2 tot 14 (IKC en doorgaande leerlijnen) en
nieuwe organisatievormen van onderwijs.
c. Meerjarenbeleidsplan 2019-2023
In 2018 is gestart met de voorbereiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2023.
In de beleidsperiode 2015-2019 zijn grote stappen gemaakt. We hebben gewerkt aan veel doelen die
in de komende periode een nadere uitwerking of verdieping behoeven. Op het eerdere fundament
bouwen we herkenbaar verder. Hiermee wordt het nieuwe strategische meerjarenbeleid verankerd
in onze organisatie. Ook hebben we gekeken naar ontwikkelingen in de samenleving die belangrijk
zijn voor het onderwijs. De bestuurder heeft haar visie voor de toekomst van Kalisto in de vorm van
een houtskoolschets beschreven, als basis voor een dialoog met schoolteams, ouders, GMR en RvT.
Ook zijn er gesprekken geweest met belangrijke externe belanghebbenden (gemeenten,
kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs, samenwerkingsverband voor passend onderwijs)
om ons te voeden met hun inzichten. Al deze mensen hebben ons voorzien van waardevolle input.
d. Onderwijsinnovatiefonds
Scholen hebben op basis van een projectplan aanvragen ingediend aan het Kalisto
Onderwijsinnovatiefonds (waarin jaarlijks €100.000 budget beschikbaar is) voor innovaties.
Voorwaarden aan zo’n project zijn:
1. Project moet een duurzame toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs van de school
2. Project dat feitelijk tot de reguliere activiteiten behoort, wordt niet toegekend
3. Projectresultaat moet overdraagbaar zijn aan collega-scholen
4. Projectresultaat moet een leerresultaat hebben voor de collega’s van de school

In 2018 zijn er 5 nieuwe aanvragen gehonoreerd en lopen er 3 door vanuit 2017. In totaal betreft dit
een bedrag van € 73.000. De doelen variëren van het invoeren van nieuwe onderwijsconcepten en
specifieke leermethodes op de Franciscusschool, de Molenwiek, de Regenboog en de St Bavo, tot het
duurzame invoeren van collegiale visitatie (audits) op alle scholen van Kalisto door geschoolde eigen
directieleden.
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e. Passend onderwijs

Een ontwikkeling waar heel Nederland mee te maken heeft, is de opvang van
asielzoekers/statushouders. Tussen de grote schoolbesturen Kalisto, SPCO Groene Hart,
Passenderwijs en de gemeente Woerden is overeenstemming bereikt over passend onderwijs aan
kinderen van statushouders. De gemeente Woerden en Passenderwijs stellen jaarlijks een bedrag
beschikbaar. In het begin is het aantal kinderen achter gebleven bij de verwachting. In de loop van
2018 is het aantal kinderen behoorlijk toegenomen. Een andere ontwikkeling betreft de gelden die
SWV Passenderwijs jaarlijks beschikbaar stelt voor de vormgeving van de basisondersteuning op
iedere school. De dienstverlening door het samenwerkingsverband is conform plan versmald en
scholen worden geacht zélf de basisondersteuning volledig gestalte te geven. Het
Ondersteuningsplan 2018-2021 van SWV Passenderwijs reikt daartoe bouwstenen aan in 5
basiselementen. Diensten binnen de basisondersteuning die in het verleden door Passenderwijs op
aanvraag werden toegekend, kunnen voortaan ingekocht worden. In 2018 ontvingen scholen een
bedrag van € 185 per leerling voor de basisondersteuning. De verantwoording van de inzet van deze
gelden gebeurt op stichtingsniveau.
f. Eigenrisico-dragerschap

Kalisto is per 1 januari 2018 eigen risicodrager voor haar vervangingen. Dat betekent dat we geen
premie meer betalen aan het Vervangingsfonds, maar ook dat we onze ziektevervangingen niet meer
daar kunnen declareren. Ondanks het bovengemiddelde ziekteverzuim geeft Kalisto in 2018 een
lager bedrag uit aan vervangingen (m.n. voor leraren) dan de premie die het aan het
Vervangingsfonds betaald zou hebben indien het geen eigen risicodrager zou zijn geweest. Dat komt
onder andere door het tekort aan leraren die beschikbaar zijn voor vervangingen; lang niet alle
afwezigheid wegens ziekteverzuim kan daadwerkelijk worden vervangen. Kalisto heeft in 2018 pilot
gedaan met een systeem om de vervangingen en het ziekteverzuim beheersbaar te maken door het
gedeelte van het budget voor vervangingen ten behoeve van het kort ziekteverlof op de individuele
schoolbegroting te plaatsen. Het bleek echter administratief niet uitvoerbaar op de
schoolbegrotingen. Daarom worden vanaf 2019 alle vervangingen gebudgetteerd op de gezamenlijke
activiteiten.
g. Klachtafhandeling
De interne contactpersonen (icp) die op de scholen werkzaam zijn, hebben aan de hand van een vast
format verslag uitgebracht van hun preventieve en curatieve activiteiten op het gebied van
klachtondersteuning en -afhandeling. Het Jaarverslag ICP 2017 (en naar verwachting ook die van
2018) maakt duidelijk dat Kalisto alle processen en begeleiding betreffende klachtenafhandeling
goed in beeld heeft. Er zijn geen klachten en alleen meldingen gedaan. De meeste meldingen
betroffen pestgedrag op school of een problematische thuissituatie van een leerling zoals
mishandeling en echtscheidingsproblemen. In 2018 zijn de interne contactpersonen o.a. geschoold in
de ‘verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ die op 01-01-2019 ingegaan is.
h. Werkdrukmiddelen
Besluitvormingsproces
1. Op schoolniveau is in 2018 door het schoolteam onder begeleiding van de directie een
bestedingsplan met bestedingsdoelen voor het verlagen van de werkdruk gemaakt.
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2. De bestedingsplannen van alle Kalisto-scholen zijn eerst voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur
heeft de plannen gecheckt op juridische en financiële aspecten en eventuele (bestuurs)risico’s.
3. De P-MR van de school heeft ingestemd en getoetst dat de procedure goed is verlopen.
Verantwoording werkdrukmiddelen Primair Onderwijs
01-01-2018
t/m
31-12-2018

Besteding werkdrukmiddelen
Bestedingen: X 1 EUR

505.593
14.014
71.263
590.870

Personeel
Materieel
Overig
Totaal

3.2 Resultaten van het onderwijs
Kalisto hanteert een toetskalender en een kwaliteitskalender om de resultaten van ons onderwijs
periodiek vast te stellen. In de toetskalender staat beschreven welke toetsen halfjaarlijks op alle
scholen in alle groepen worden afgenomen, zowel de tussenopbrengsten als de eindopbrengsten. De
kwaliteitskalender geeft alle acties aan die per maand op scholen plaatsvinden, zoals
groepsbezoeken, gesprekken tussen Intern begeleider en directie of leraren, trendanalyses van
opbrengsten en zelfevaluaties en tevredenheidspeilingen. Jaarlijks worden de Eindopbrengsten van
alle scholen in kaart gebracht. De beoordeling van de eindresultaten geschiedt volgens de richtlijnen
van ‘Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs’ van de inspectie. Zijn de
eindopbrengsten conform verwachtingen gezien de populatie van de school en in lijn met eerdere
scores? Welke verklaringen zijn er indien de scores afwijken? Belangrijke vragen waarmee we de
scores ook benchmarken met de andere scholen en het landelijk gemiddelde. Onderstaand schema
geeft de scores van de laatste 3 jaren weer. Er is duidelijk zichtbaar dat het aantal scholen dat ‘goed’
of ‘ruim voldoende’ scoort steeds is toegenomen, evenals het Kalisto gemiddelde, steeds hoger
boven het landelijk gemiddelde. Het aantal scholen met een onvoldoende score is steeds verder
teruggelopen.
2016

2017

2018

Aantal scholen

Kalisto
Centrale
Eindtoets

Goed

Ruim
vold

Vold

Onvold

Kalisto
536,5
gemiddelde
Landelijk
534,5
gemiddelde
De leerresultaten van een bepaald schooljaar zijn
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende
NB SBO De Keerkring is buiten dit schema gehouden.

Goed

Ruim
vold

Vold

Onvold

Goed

537,20

537,76

535,1

534,9

als de standaardscore
op of boven de bovengrens ligt
op of boven landelijk gemiddelde ligt
op of boven ondergrens ligt
onder de ondergrens ligt
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4. RAAD VAN TOEZICHT IN 2018
Het jaarverslag 2018 gebruikt de Raad van Toezicht (RvT) om kort verslag uit te brengen van zijn
activiteiten.
Taakopvatting RvT
De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie Kalisto, in het bijzonder
op het college van bestuur, en zorgt bij het toezicht voor een evenwichtige balans tussen het
organisatiebelang en het publieke belang. Het gaat hierbij om toezicht op het besturen van de
kwaliteit van het onderwijs en van de kwaliteitszorg en alle faciliteiten (financieel, organisatieinrichting, personeel, gebouwen enz.) en interne en externe communicatie die daarvoor vereist zijn.
Naast de rol van toezichthouder is de RvT werkgever van het bestuur en staat deze als klankbord met
raad terzijde.
Kwaliteit intern toezicht
Voor de RvT staat centraal dat Goed Bestuur vraagt om integraal bestuur met oog voor alle
bouwstenen van het de organisatie. Dit verlangt toezicht op de samenhang tussen
onderwijskwaliteit, financiële gezondheid en investeren in een kwalitatieve duurzame
onderwijsorganisatie en bestuurlijk handelen.
De Code Goed Bestuur PO is uitgangspunt voor de inrichting van en de eisen voor dit integrale
toezicht. Daar waar de RVT afwijkt van deze code wordt dit expliciet toegelicht.
Daarnaast heeft de RvT eind 2018 een start gemaakt met het formuleren van een eigen aanvullend
toezichtkader, specifiek gericht op de ontwikkeling van Kalisto.
De RvT zit als toezichthouder op sommige momenten dicht op de organisatie en op de uitvoering,
zover zich dit beperkt tot zaken die passen bij zijn toezichthoudende rol. Het gaat dus bij intern
toezicht niet om toezicht op afstand maar om proportioneel toezicht, d.w.z. op hoofdlijnen en
achteraf waar dat moet en kan, gedetailleerd, uitvoeringsgericht en vooraf waar het moet en past bij
de rol van intern toezichthouder. De afwisseling van dichtbij en veraf vraagt om een hoge mate van
deskundigheid en rolbewustheid, die voortdurend onderdeel moet zijn van reflectie op het eigen
functioneren van de RvT en geleerd en verbeterd moet worden in interactie met het bestuur en alle
relevante interne en externe belanghebbenden en stakeholders.
Samenstelling en commissies RvT
De RvT telt vijf leden. Vanaf eind 2012 maken Ed van den Berg, Erik van Lingen en Pieter Dekkers deel
uit van de RvT. Zij zijn allen bezig aan hun tweede en laatste termijn van vier jaren. In 2018 zijn twee
nieuwe RvT leden in functie getreden, te weten Suzanne Josephi en Annette Prinsen. In de
wervingsprocedure van eind 2017, die in nauw overleg met bestuurder en GMR plaatsvond, is
nadrukkelijk ingezet op de werving van gekwalificeerde vrouwelijke RvT leden.
De RvT werkt met een auditcommissie voor financiën/bedrijfsvoering en een remuneratiecommissie
(werkgeverscommissie) die het jaargesprek met de bestuurder voorbereidt en voert.
Besluitvorming vindt plaats in de RvT als geheel.
Kwaliteit van het onderwijs.
De Raad van Toezicht ziet erop toe of het bestuurlijk handelen voldoende gericht is op het bereiken
van maximale prestaties gericht op het beste onderwijs voor de kinderen. De RvT kijkt jaarlijks naar
de opbrengsten zoals de CITO-scores, Inspectierapporten, doorstroom naar vervolgonderwijs,
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aanbevelingen voor vervolgonderwijs, tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers.
Daarnaast volgt de RvT nadrukkelijk hoe Kalisto zich ontwikkelt tot een moderne, voor kinderen en
ouders aantrekkelijke en toekomstbestendige onderwijsorganisatie. Een organisatie met oog voor
investeren in vernieuwing, professionele en betrokken scholen en leerkrachten die ruimte krijgen
voor eigen ontwikkeling en keuzes. Een organisatie waar reflectie op het eigen handelen voor elke
geleding structureel onderdeel is van de professie.
In gesprekken met bestuur en beleidsmedewerkers bestuursbureau, de (informele) bezoeken aan
individuele scholen (dit jaar SBO De Keerkring), periodiek contact met de GMR (tweemaal in 2018) en
door deelname aan formele bijeenkomsten (Audit PO-raad en twee bijeenkomsten risicoanalyse
Verus) en informele bijeenkomsten (nieuwjaarsreceptie en zomerborrel) binnen Kalisto volgde en
stimuleerde de RvT deze ontwikkeling, uiteraard binnen de kaders van zijn taak en rol.
Financiën
Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de bedrijfsvoering. Twee keer per jaar
beoordeelde RvT de softclose rapportages en daarnaast werd na de jaarlijkse accountantscontrole de
jaarrekening 2017 goedgekeurd en de begroting 2018 vastgesteld inclusief het meerjarenperspectief.
De bedrijfsvoering van Kalisto is in control en de stichting is financieel gezond te noemen.
Kalisto kiest ervoor om extra geld dat voorhanden is te investeren in de kwaliteit van het onderwijs
om ervoor te zorgen dat Kalisto kwalitatief prima onderwijs blijft bieden. Ook is er extra geld
beschikbaar voor opleiden en ontwikkelen van medewerkers. In samenspraak met de bij de
huisvesting betrokken gemeenten is ingestemd met de lijn te investeren in duurzame en meer
klimaat neutrale nieuwe schoolgebouwen. Dit laatste binnen de hiervoor geldende wettelijke
voorschriften.
Evaluatie functioneren Raad van Toezicht.
Het functioneren van de RvT is een permanent aandachtspunt voor de RvT in zijn vergaderingen en
andere overleggen met de bestuurder.
Daarnaast heeft de RvT in 2018 door de komst van twee nieuwe leden het momentum aangegrepen
om in een heisessie kritisch te reflecteren op zijn functioneren en uitgangspunten te formuleren voor
een aanvullend toezichtkader voor de komende jaren. Dit kader wordt in 2019 verder uitgewerkt en
besproken met de bestuurder.
Vertrouwen en zorgen.
De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de ingezette lijn van Kalisto. In de contacten met scholen,
directies, GMR, bestuur en bestuursbureau ervaart de RvT veel enthousiasme en betrokkenheid. Er is
op veel plaatsen veel drive om het onderwijs aan kinderen te vernieuwen en/of verder te
verbeteren. De RvT realiseert zich dat dit veel vraagt van het (onderwijzend) personeel. Belangrijk is
daarom dat de RVT ervaart dat bestuur en directies oog hebben voor de ontwikkeling van de
professionaliteit en ruimte voor eigen invulling door de scholen en het voorkomen en terugdringen
van overbodige of onnodig omslachtige bureaucratie.
Het tekort aan onderwijzend personeel zoals zich dat landelijk manifesteert is een groot zorgpunt dat
regelmatig onderwerp van gesprek is en blijft tussen RvT en bestuurder, evenals de mogelijkheden
dit aan te pakken en Kalisto te profileren als aantrekkelijk werkgever.
Afwijking Code Goed bestuur
Erik van Lingen is naast lid van de RvT ook bestuurder van een ander primair onderwijs (PO)
organisatie. De Code Goed Bestuur schrijft voor dat het niet wenselijk is dat een RvT lid in het PO
tevens ook bestuurder is bij een andere PO-organisatie. De RvT van Kalisto heeft in het belang van de
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continuïteit van de RvT in verband met het vertrek van twee ervaren RvT-leden in april 2018 Erik van
Lingen nadrukkelijk verzocht voorlopig beschikbaar te blijven voor de RvT van Kalisto. Hij zal in
overleg als eerste zijn functie eerder beschikbaar stellen.
Vanwege de statutair bepaalde maximale zittingsduur van 2x 4 jaar zijn Ellen Bruin en Wilma Tjalsma
afgetreden. Zij zijn opgevolgd door:
•
•

Suzanne Josephi
Annette Prinsen

Functies en nevenfuncties leden RvT en bestuur
Naam

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Drs. P.C.M.
Dekkers (Pieter)

Zelfstandig adviseur

•

Voorzitter Raad van Toezicht
Kalisto (vacatiegeld)

Docent Finance Hogeschool
Utrecht

•

Lid Raad van Toezicht Kalisto
(vacatiegeld)

•

Lid Raad van Toezicht Helicon
Opleidingen (vacatiegeld) v.a.
5/10/2018

•

Lid Raad van Toezicht Kalisto
(vacatiegeld)

(Suzanne)

•

Aangetreden
per 21-04-2018

Lid raad van toezicht Markant
v.a. 1/9/2018 (vacatiegeld)

•

Lid Cliëntenraad
Beukenhof/Lievengoed
(onbezoldigd)

•

Lid Raad van Toezicht Kalisto
(vacatiegeld)

•

Lid Raad van Toezicht Stichting
Westelijke Tuinsteden,
Amsterdam(vacatiegeld)

•

Lid Raad van Toezicht Stichting
De Korre (speciaal onderwijs),
Zeeland (vacatiegeld)

•

Lid Raad van Toezicht Stichting
Passend Voortgezet Onderwijs
Walcheren (vacatiegeld)

Voorzitter sinds
per 21-4-2018
Drs. J.C.A.
Prinsen MCT
(Annette)
Aangetreden
per 21-04-2018
S. C.M. Josephi,
MSM

Drs. E.J.T. van
den Berg MBA
(Ed)

Zelfstandig
adviseur/interimmanager

Faculteitsdirecteur Rechten,
Erasmus Universiteit
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Lid College van Bestuur PCBO
Amersfoort

•

Lid Raad van Toezicht Kalisto
(vacatiegeld)

•

Lid Raad van Toezicht CNVConnectief (vacatiegeld)

Drs. P.E.M.
Bruin (Ellen)
Afgetreden per
21-04-2018

Directeur/eigenaar Castanho
Selectie & Advies

Lid Raad van Toezicht Kalisto voorzitter (vacatiegeld)

W. Tjalsma
(Wilma)
Afgetreden per
21-04-2018

Bovenschools Manager Primair
Onderwijs Volendam

Lid Raad van Toezicht Kalisto
(vacatiegeld)

Drs. M.E.J. van
der Starre MBA
(Marlies)

Voorzitter College van Bestuur

•
•
•
•
•
•

Namens de Raad van Toezicht,
Pieter Dekkers, voorzitter
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Voorzitter Cliëntenraad Dyade
(onkostenvergoeding, afdracht
gelden aan Kalisto)
Bestuurslid
Samenwerkingsverband
Passenderwijs (onbezoldigd)
Lid Stuurgroep Partners in
Opleiding en Ontwikkeling
Marnix Academie (onbezoldigd)
Lid van Platform Partners in
Onderwijs Provincie Utrecht
(onbezoldigd)
Voorzitter Stichting
Gebouwenbeheer Woerden
(onbezoldigd)
Lid van de stuurgroepen Locale
Educatieve Agenda (LEA)
Gemeenten Woerden, Stichtse
Vecht (onbezoldigd).
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5. GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IN 2018
De rol van het onderwijs in het leven van eenieder is van groot belang en wordt alleen maar groter.
De GMR levert daarin haar eigen bijdrage. Ze is gesprekspartner, adviseur, klankbord, kritisch
meedenker en overlegorgaan in het algemeen. De leden van de GMR maken gebruik van hun adviescq instemmingsrecht bij de beoordeling van beleidsstukken die zij voorgelegd krijgen door het
College van Bestuur. In de wet op de Medezeggenschapsraad staat duidelijk omschreven wanneer
gebruikt gemaakt moet worden van adviesrecht en wanneer van instemmingsrecht. Daarnaast staat
in die wet ook omschreven welk deel van de GMR (het ouderdeel, het personeelsdeel of de voltallige
GMR) gebruik maakt van deze rechten. De GMR bestaat uit zestien betrokken leden. Omdat de wet
een fifty/fifty verdeling tussen ouders en leerkrachten voorschrijft, bestaat onze GMR uit acht ouders
en acht leerkrachten. Elk lid van de GMR vertegenwoordigt één van de zestien Kalisto scholen.
Daarnaast levert iedere school (lees iedere MR) een werkgroep lid. Als de school door een leerkracht
vertegenwoordigd is in de GMR levert de MR van diezelfde school een ouder als werkgroep lid. Als de
school door een ouder vertegenwoordigd is in de GMR, dan levert de MR van deze school een
leerkracht als werkgroep lid. De GMR kent drie werkgroepen: Onderwijs en Kwaliteit, Bedrijfsvoering
en Profilering en Personeel en Organisatie. Zowel GMR-leden als werkgroep leden zijn verdeeld over
deze drie werkgroepen. Beleidsstukken worden via de mail voorgelegd aan zowel GMR-leden als
werkgroep leden. Deze kunnen vragen en opmerkingen doorgeven aan de voorzitter van de
werkgroep. Deze voorzitter legt de vragen dan voor aan een lid van het bestuursbureau. De vragen
werden het afgelopen jaar altijd schriftelijk beantwoord en op uitnodiging van de GMR kwamen
leden van het bestuursbureau ook vaak nog mondeling een toelichting geven. De werkgroepen
adviseren de GMR over ingebrachte beleidsstukken, zoals bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan,
het vitaliteitsbeleid, de begroting, social mediaprotocol, ziekteverzuimbeleid, treasury statuut, enz.
Als de werkgroepen hun advies uitgebracht hebben, nemen de leden van de GMR daarover
vervolgens een besluit. Het dagelijks bestuur van de GMR zou uit vier leden moeten bestaan; twee
ouders en twee leerkrachten. Na het vertrek van secretaris Esther de Vries en penningmeester Jan de
Vast bestond het dagelijks bestuur van de GMR alleen nog uit voorzitter Simone Gerritsen (ouder).
Leerkracht Kees Freyee heeft zich bereid verklaard om gedurende het schooljaar 2018 – 2019 de rol
van secretaris op zich te nemen. In het voorjaar van 2019 wordt bovengenoemde structuur
geëvalueerd en volgen er verkiezingen. Naast regelmatig overleg met het College van Bestuur (de
voorzitter is regelmatig op uitnodiging aanwezig bij de GMR-vergaderingen) is er minstens twee keer
per jaar ook overleg met de leden van de Raad van Toezicht. In het verleden was dit vaak een overleg
tussen Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur van de GMR. In het najaar van 2018 is ervoor
gekozen om een overleg te laten plaatsvinden tussen leden van de Raad van Toezicht en alle GMRc.q. werkgroep leden. Dit is dusdanig goed bevallen, dat de GMR ervoor gekozen heeft om vóór de
zomervakantie van 2019 nogmaals een overleg in deze samenstelling te laten plaatsvinden. Onze
missie is een sterke GMR, breed gedragen in alle geledingen, een prettige gesprekspartner voor
iedereen die meehelpt de uitdagingen in het onderwijs aan te pakken. Om dit te bevorderen wordt
er uitgebreid verslag gedaan van de vergaderingen en worden deze verslagen verspreid onder
College van Bestuur, directieleden, leden van de medezeggenschapsraden en teamleden.
Namens de GMR van Kalisto, het dagelijks bestuur
Simone Gerritsen (voorzitter), Kees Freyee (secretaris ad interim)
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6. SOCIAAL JAARVERSLAG
6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal personeelsgegevens en (beleids)ontwikkelingen
(eventueel voorzien van een analyse) die invloed hebben gehad op het personeel van Kalisto.
De volgende punten worden achtereenvolgens behandeld:
1. Aantal werknemers;
2. Verdeling naar sekse;
3. Verdeling naar fulltime en parttime;
4. Leeftijdsopbouw met een meerjaren-personeels-analyse;
5. Ziekteverzuim;
6. Functiemix.
6.2 Aantal medewerkers
Op 31 december 2018 telde Kalisto 381 medewerkers met een totaal fte van 262. Deze aantallen
liggen, ondanks een lichte leerlingendaling, licht hoger dan de aantallen vanuit het vorige jaar. Dit
komt doordat de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit het werkdrukakkoord
hoofdzakelijk zijn uitgegeven aan inzet van extra personeel. Daarnaast zijn extra Talent- en
Bestuurspoolers aangenomen in een regulier contract om aan de eerste vervangingsvraag te kunnen
voldoen.
Aantal
Peildatum
medewerkers
FTE
31-12-2015
380
269
31-12-2016
370
255
31-12-2017
357
248
31-12-2018
381
262

6.3 Medewerkers verdeling naar sekse
Geslacht
Vrouw

Aantal
326

FTE
218

Man

55

44

Sekseverdeling
55

326
Vrouw

Man

Ongeveer 85% van het personeelsbestand bestaat uit vrouwen. Het primair onderwijs heeft al sinds
jaren te maken met deze verhouding, dit ondanks pogingen van de beroepsgroep om mannen te
interesseren voor het primair onderwijs. Kalisto voert geen actief beleid om meer mannen aan te
nemen. Het aannamebeleid is onveranderd gericht op het binnenhalen van een zo hoog mogelijke
kwaliteit. Bij gelijke geschiktheid gaat vaak de voorkeur uit naar de mannelijke kandidaat. Het aanbod
maakt het echter niet mogelijk om de verhouding tussen de vrouwen en mannen bij Kalisto
significant te veranderen.
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6.4 Medewerkers verdeling naar fulltime en parttime

Doordat er veel vrouwen werken in het primair onderwijs en de mogelijkheden om parttime te
werken groot zijn, is het aantal parttimers bij Kalisto groot, bijna 80%. Mede ingegeven door het
lerarentekort stimuleert Kalisto formatieruimte eerst aan bestaande medewerkers aan te bieden en
van parttimers de werktijdfactor op te hogen. De gemiddelde leeftijd van het personeel in het
primair onderwijs stijgt landelijk. De verdeling van de leeftijden van het personeel dat op 31-12-2018
werkzaam was bij Kalisto is hieronder weergegeven.

76
305

Totaal aantal fulltime medewerkers
Totaal aantal parttime medewerkers

6.5 Medewerkers verdeling naar leeftijd
De figuur laat zien dat ongeveer 30% (114 van 318) van het personeelsbestand van Kalisto 55 jaar of
ouder is. De komende 15 jaar zal dus ongeveer 1/3 deel van de medewerkers met pensioen gaan.
Kalisto anticipeert hierop door extra aandacht te besteden aan werving en selectie van nieuw
personeel.
Hierna volgt een meer gedetailleerde meerjaren-personeels-analyse voor Kalisto.

Leeftijdsverdeling
57

60
47

50

46

41

46

48

40

40

31

30
16

20

9

10
0
Aantal Personen
20/24

25/29

30/34

35/39

40/44

45/49
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6.6 Meerjaren personeel-analyse op fte
Om een goede indruk te krijgen met betrekking tot de ontwikkeling van de formatie voor de
komende jaren maakt Kalisto periodiek een “meerjaren-analyse formatie Kalisto”, de prognose voor
de komende 5 kalenderjaren. Zie figuur 6.1. Om te kunnen anticiperen op personeelstekorten of overschotten is een dergelijke analyse essentieel.

Figuur6.1 Meerjaren-personeels-analyse Kalisto.
Jaar

Prognose
leerlingenaantal
volgens directie
Kalisto scholen*

Prognose
benodigde
fte voor de
formatie**

2018

3.692

263

2019

3.688

263

-0,3

5,7

3,5

7,3

16,2

2020

3.665

261

-1,6

3,4

0,0

7,2

9,0

2021

3.643

260

-1,6

1,6

0,0

7,2

7,2

2022

3.607

257

-2,6

9,2

0,0

7,1

13,7

2023

3.584

255

-1,6

6,5

0,0

7,1

11,9

2024

3.522

-4,4

10,5

0,0

6,9

13,0

-12,1

36,9

3,5

42,7

71,0

Totalen

251

Verwachte
vermindering
beschikbare fte
wegens krimp
met leerlingenprognoses
Kalisto

Uitstroom Kalisto Vacatureruimte Verwachte
wegens behalen Talentpoolers
nietpensioenleeftijd t.b.v. Transvita pensioen(zekere
gerelateerde
uitstroom)
uitstroom
***

Formatieruimte in
fte (negatief getal
betekent
boventalligheid,
positief getal
betekent
formatieruimte)

* bron: kengetallen begroting Kalisto 2019
**Het cijfer uit 2018 is de stand op 01-10-2018. bron: Youforce personeels- en salarissysteem (Raet)
*** bron: Hoofdstuk 3.5 "arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015" uitgegeven door het arbeidsmarktplatform PO
Aannames:
Geen wijzigingen in de toedeling van de Lumpsum
Geen wijziging in de ratio leerling/ leerkracht

Bij het bepalen van de uitstroom (ook wel natuurlijk verloop genoemd) is een splitsing gemaakt
tussen pensioen gerelateerde uitstroom en niet-pensioen gerelateerde uitstroom. De pensioen
gerelateerde uitstroom is zekere uitstroom die exact bepaald kan worden voor het
medewerkersbestand van Kalisto. De cijfers zijn in dit kader gebaseerd op de wettelijke AOW-leeftijd.
De niet-pensioen gerelateerde uitstroom (verloop wegens bijvoorbeeld vermindering wtf na
zwangerschap, verandering van werkgever, ontslag, e.d.) is behoudend geprognotiseerd op basis van
ervaringscijfers uit het verleden en op de laatst bekende landelijke data uit de arbeidsmarktanalyse
voor het basisonderwijs vanuit het arbeidsmarktplatform PO. Er wordt in dit kader met een
verwachte niet-pensioen gerelateerde uitstroom gerekend van 2,76% per jaar.
Kalisto is voor het organiseren van haar vervangingen aangesloten bij Transvita. De vervangingen in
het primair onderwijs bedragen gemiddeld 8 tot 12% van de reguliere formatie. De besturen die zijn
aangesloten bij Transvita hebben daarom met elkaar afgesproken dat zij 4% van de formatie-omvang
leraren in een reguliere aanstelling benoemen als Talentpooler. Deze 4% wordt dus benoemd
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bovenop de reguliere formatie en gebruikt om vervangingen in te vullen. Gegeven het gemiddeld
percentage benodigd voor vervangingen is dit verantwoord. Omdat Kalisto deze 4% nog niet had
behaald op 1 augustus 2018 is er sprake van formatieruimte voor Talentpoolers. Deze
formatieruimte is als instroom meegenomen in de meerjaren-analyse.
Voor het voorspellen van de niet-pensioen gerelateerde uitstroom is gebruik gemaakt van de
uitkomsten van het onderzoek "Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015", uitgegeven door het
arbeidsmarktplatform PO. De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft een gesloten karakter. Dit
betekent dat zowel de instroom als de uitstroom in de sector laag is. De totale uitstroom in het
basisonderwijs varieert in de periode tussen 2009 en 2014 tussen de 6 en 9 procent. Ongeveer 46%
van de uitstroom is toe te schrijven aan niet-pensioen gerelateerde redenen. De redenen die in dit
kader zijn meegenomen betreffen:
•
Zelf ontslag ingediend of vertrek naar een andere baan.
•
Ontslagen door werkgever.
•
Volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.
•
Anders
Als de totale uitstroom minimaal 6% behelst, betekent dit een uitstroom wegens niet-pensioen
gerelateerde redenen van 2,76% (46% van 6%). Hiermee is gerekend in de meerjaren-analyse.
Doordat het personeelsbestand van Kalisto momenteel redelijk evenredig is verdeeld over de
leeftijdscohorten (zie paragraaf 6.5) zal de gemiddelde uitstroom wegens pensioen in de komende 40
jaar gelijkmatig plaatsvinden.
De conclusie naar aanleiding van deze meerjaren-personeels-analyse is dat Kalisto de komende vijf
schooljaren, ondanks de leerlingenkrimp, te maken krijgt met een formatieruimte van minimaal 71
fte. Er ontstaat dus geen boventalligheid als gevolg van de leerlingenkrimp. De komende jaren zal
Kalisto haar personeelsbeleid daarom richten op het behoud van personeel en werving en selectie
van nieuw personeel.
6.7 Ziekteverzuim
Figuur 6.7 toont het totale verzuimpercentage bij Kalisto over de afgelopen drie jaar.
Jaartal
2016
2017
2018

Ziekteverzuimpercentage
5,6
6,10
6,50

Het ziekteverzuim bij Kalisto vertoont een stijgende lijn. Het verzuim is hoger onder de oudere
medewerkers. De (beleefde) werkdruk zorgt onder andere voor een hogere uitval. Verhoogde
aandacht voor de beheersing van het ziekteverzuim blijkt noodzakelijk. Daarvoor is aanvullend
ziekteverzuimbeleid vastgesteld. Onder begeleiding van een externe expert gaan de scholen met een
verhoogd ziekteverzuim extra aandacht geven aan dit verzuim met als doel het verzuim terug te
brengen. Dit proces is opgestart in december 2018 en loopt door in 2019.
6.8 Vitaliteit
Kalisto heeft in 2018 een Vitaliteitsplan opgesteld. Dit plan bevordert de duurzame inzetbaarheid van
het personeel in alle levens- en carrièrekansen. In 2019 wordt gestart met de uitvoering van dit plan.
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6.9 Beleid inzake uitkeringen en ontslag
Indien Kalisto eenzijdig overgaat tot ontslag van een medewerker wordt in de regel het reglement
van het participatiefonds en/of de cao-po gevolgd. Dat betekent dat Kalisto in de regel slechts
overgaat tot ontslag indien dit onvermijdbaar is. Indien van toepassing hebben medewerkers die
onvoldoende functioneren bijvoorbeeld een kans op verbetering gehad (verbeteringstraject).
Hierdoor vindt er geen onnodige instroom in de WW en de wachtgeldregeling plaats).
De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Kalisto nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele
ontslagvergoedingen handelt Kalisto conform de cao. De maximaal toegekende transitie-uitkering
wordt hiermee niet overschreden.

7. RISICO PROFIEL
7.1 De risico’s in kaart gebracht

In najaar 2018 heeft Kalisto i.s.m. Verus een risico-inventarisatie uitgevoerd om risico’s in beeld te
krijgen waarmee Kalisto te maken kan krijgen. Participanten van de 2 sessies waren afvaardiging van
schooldirecteuren, RvT- leden, GMR- leden, bestuursbureau en CvB. Vastgesteld is welke sterktes en
zwaktes Kalisto heeft en welke kansen/maatregelen er zijn om de continuïteit van Kalisto te kunnen
blijven garanderen. Per domein zijn risico’s/ bedreigingen genoemd, gevolgd door de kansen/
beperkende maatregelen.
In het algemeen kan worden gesteld dat er momenteel geen grote risico’s aanwezig zijn. Potentiële
risico’s zijn:
- aantrekken van nieuwe leerkrachten
- leerlingaantallen
- snelheid van vernieuwing
- voldoende profilering
7.2 Afdekken van risico’s

In een aantal sessies is de risico’s vertaald naar geld wat van belang is voor de hoogte van het in de
balans opgenomen weerstandsvermogen.
7.3 Systeem van risicomanagement verankerd

Binnen Kalisto wordt periodiek aandacht besteed aan het in kaart brengen en beheersen van risico’s.
Er is hier redelijk tot goed zicht op en Kalisto geeft hieraan opvolging. Mede door scholing wordt een
aanpak ontwikkeld om met risico’s -zoals omvang personeel ten opzichte van leerlingendaling- om te
gaan. Daarnaast worden er risicoanalyses gemaakt voorafgaande aan omvangrijke beslissingen of bij
belangrijke wijziging in de wet- en regelgeving. Structureel wordt door middel van de planning- en
control cyclus en risicoanalyses zoveel mogelijk geanticipeerd op mogelijke risico’s en vervolgens
ingeperkt. Daarnaast is er sprake van een adequate begrotings- en budgetteringssystematiek.
Informatie over de voortgang en resultaten van activiteiten en de zgn. uitputting van de budgetten
(waaronder ook de formatieomvang uitgedrukt in WTF) is georganiseerd en geeft voldoende inzicht
binnen de totale organisatie om tijdig bij te sturen.
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7.4 Belangrijkste risico en onzekerheid

Kalisto krijgt de komende vijf schooljaren, ondanks de leerlingenkrimp, te maken met een
formatieruimte van minimaal 71 fte. Dit wordt veroorzaakt door de uitstroom van medewerkers
wegens het behalen van de pensioenleeftijd (zekere uitstroom) en door de uitstroom wegens het (te
verwachten) overige natuurlijke verloop.
7.5 Maatregelen

Kalisto wil met een actieplan (primo 2019 gereed en besloten) een denkrichting en
actiepunten generen, die passen bij de huidige situatie van tekorten op de arbeidsmarkt. Omdat de
arbeidsmarkt in de tijd verandert, zal adequate bijstelling plaatsvinden op het moment dat
denkrichtingen en acties uit dit plan niet meer passen. Dit plan is zodoende niet in beton gegoten en
wordt indien nodig bijgesteld.

8. BEDRIJFSVOERING
8.1 Bestuursbureau

Vanuit het bestuursbureau vindt de algehele en beleidsmatige bedrijfsvoering plaats. De
operationele bedrijfsvoering vindt met name op schoolniveau plaats. Uitvoering hiervan wordt
verricht door de manager bedrijfsvoering, de algemeen beleidsmedewerker/bestuursondersteuner,
de beleidsmedewerker HR en de secretarieel medewerker. De uitvoering van de personeels- en
salarisadministratie, de financiële administratie en de ondersteuning voor uitvoering van onderhoud
aan de gebouwen van de stichting zijn uitbesteed.
In algemeen kan worden gesteld dat het bestuursbureau vooral een initiërende en een regisserende
rol heeft op de diverse beleidsterreinen en daarnaast support geeft aan het College van bestuur,
directies, leerkrachten en overige medewerkers.
8.2 Beleidsteams

Het beleidsvormend vermogen op stichtingsniveau is bij beleidsteams belegd. Beleidsteams bestaan
uit de directeuren van de scholen en bestuursbureau beleidsmedewerkers. Zij vormen een
samenwerkingsverband, maar zijn geen aparte hiërarchische laag. Het doel van het werken met
beleidsteams is een betere verbinding van beleid(ontwikkeling) met de schoolpraktijk, meer
eigenaarschap bij de directeuren en een succesvollere implementatie. Dit laatste heeft ook zijn
weerslag op de wijze van bedrijfsvoering binnen Kalisto.
De drie beleidsteams richten zich op de beleidsterreinen:
- Personeel & Organisatie,
- Onderwijs & Kwaliteit,
- Bedrijfsvoering & Profilering.
8.3 ICT

Kalisto wil dat alle leerlingen en medewerkers gebruik kunnen maken van flexibele, hoogwaardige en
voldoende hardware binnen een goede ICT-infrastructuur. ICT is geen doel op zich, maar ondersteunt
het primaire en beleidsmatige proces en wordt gezien als onderwijsmiddel en communicatiemiddel.
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Kalisto heeft haar totale onderwijs IT-omgeving volledig in de Cloud ondergebracht. In 2017 is
besloten om met de partner CloudWise de online leeromgeving (COOL) bij alle scholen te gaan
implementeren. In 2018 is dit project succesvol afgerond. CloudWise beheert de onderwijsomgeving,
draagt zorg voor adequate support en het directe aanspreekpunt voor o.a. de leerkrachten. Het
beheer van de ondersteuningsomgeving (w.o. SharePoint, Office 365) ligt bij de organisatie KNS. De
manager bedrijfsvoering coördineert de ICT van Kalisto. Op het bestuursbureau geeft een ICTmedewerker support aan de scholen en aan Kalisto brede ICT-projecten. Tweemaal per jaar is er een
gezamenlijk afstemmingsoverleg met de ICT-ers van de diverse scholen. Thema’s hierbij waren in
2018 onderwijssoftwareontwikkelingen, afstemming ICT-projecten en kennis delen. Daardoor is in
2018 o.a. een groot aantal scholen gaan werken met Chromebooks i.p.v. PC’s. Verder heft een groot
aantal scholen nieuwe touchscreens aangeschaft i.p.v. digitale schoolborden met beamer.
Eind 2018 is een Kalisto-brede licentie aangeschaft voor BOUW! Hiermee werken scholen
systematisch aan een integrale, effectieve aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en
dyslexie én bieden zij adequate hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen. Omdat landelijk
25% van de leerlingen de school laaggeletterd verlaat, wordt BOUW! ingezet ten behoeve van alle
leerlingen in groep 2 t/m 4 die dat nodig hebben. In 2019 zullen kinderen bij de verwerking van
leerstof meer de mogelijkheden van ICT gaan benutten en daarmee minder op papier oefenen. Dat
gebeurt met software die elk kind voortdurend feedback geeft op de eigen ontwikkeling. Naar de
kinderen onderstrepen we hiermee ook het belang van het streven naar duurzaamheid.
8.4 Huisvesting

De scholen van Kalisto zijn gehuisvest in 13 zelfstandige en 3 gezamenlijke schoolgebouwen, met
daarbij een vereniging van eigenaren constructie. Het bestuursbureau huurt voor haar huisvesting
een beperkt deel van een kantoorgebouw in Woerden. De scholen zijn gesitueerd in de gemeenten
Woerden, Montfoort, Stichtse Vecht en Ronde Venen. Het beleid is erop gericht dat het leer- en
werkklimaat in en om de gebouwen van een kwalitatief en kwantitatief goed niveau moet zijn. Een
goed binnenklimaat draagt bij aan het leerrendement van de leerlingen en de arbeidsvreugde en
vitaliteit van medewerkers. Het onderwijsconcept en het leerproces zijn leidend voor de inrichting en
aanpassingen van de gebouwen binnen de mogelijkheden en beschikbare middelen (publieke en
private gelden. Gewerkt wordt met (meer)jarenonderhoudsplannen, die jaarlijks na uitvoering
getoetst en bijgesteld worden op hun effecten. In 2018 heeft dit geleid tot een aangepast
meerjarenonderhoudsplan. De uitvoering en begeleiding van het groot onderhoud en de
(onderhouds)contracten in 2018 is verricht door Dyade Huisvesting. Het klein onderhoud aan de
gebouwen t.b.v. verbeteren van het onderwijs- en werkklimaat is in 2018 door de
meerscholendirecteuren en de manager bedrijfsvoering uitgevoerd en begeleid.
Een aantal belangrijke realisaties in 2018:
•

School de Wijde Blik, Nieuwbouw. Kamerik. De werkzaamheden zijn in
augustus 2018 gestart. Verwachting is dat de nieuwbouw (2 scholen
waaronder de Wijde Blik) eind 2019 gereed zal zijn.

27

Jaarverslag 2018

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden

•

School de Ludgerus, Nieuwbouw. Loenen aan de Vecht. In het 4e
kwartaal van 2018 is begonnen met een modulaire uitbreiding
t.b.v. de school en de kinderopvang i.p.v. de huidige modules
(realisatie begin februari 2019).

•

School de Pius, Vervanging gevel. Abcoude. In de zomer is de nieuwe
buitengevel van de Piusschool gerealiseerd.

•

School de Bavo, Aanpassing. Harmelen. Het dorpshuis en de BAVO is
met een verbindingsbrug in de zomer verbonden. Resultaat: onderscheidend en passend in nieuw onderwijsconcept in Harmelen
(en Woerden) - uitstraling naar (potentiele) ouders - een IKC-achtige
omgeving inclusief peutervoorziening (door KMN Kind en Co)
gerealiseerd.

•

Integraal Huisvestingsplan gemeente Woerden
Vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden In november 2018.

8.5 Treasury beleid

Kalisto hanteert het in november 2018 vastgestelde Kalisto treasurystatuut. In dit statuut is
opgenomen binnen welke kaders Kalisto haar financierings- en beleggingsbeleid inricht.
Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheersen van financiële risico’s, secundair het
reduceren van financieringskosten en waarborgen dat alleen bevoegde personen namens de
stichting kunnen handelen. Naast de algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn er
uitvoeringsactiviteiten opgenomen.
Cursief is aangegeven wat in 2018 gerealiseerd is:
a. het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige
beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities
In 2018 hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. De omvang van de liquide middelen zijn
ruim voldoende en er is afdoende zicht op de ontwikkeling van de liquide middelen tot 2023.
b. het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen
Gebruik wordt gemaakt van schatkist bankieren.
c. het minimaliseren van de kosten van leningen
De organisatie heeft als uitgangspunt om geen langlopend vreemd vermogen aan te trekken. Er zijn
in 2018 geen beleggingen en beleningen.
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d. het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de
geldstromen van de organisatie zijn verbonden
De financiële logistiek (zoals aan te houden banken en bankrekeningen) is in 2018 verder
geoptimaliseerd. Daarnaast is het kasstroomoverzicht geheel geïntegreerd met de begroting,
meerjarenbegroting, investeringsbegroting en de softcloses. Hiermee is voldoende zicht op de
liquiditeitsontwikkeling.
8.6 AVG

De uitvoering om te voldoen aan de privacy wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming per 25 mei 2018) is adequaat aangepakt. Een projectteam is inmiddels 1,5
jaar met de uitvoering en implementatie aan het werk. De stand van zaken is dat de opzet (o.a. van
het privacy beleid, het privacyreglement, de inrichting van procedures en het zicht op de risico's)
nagenoeg is afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het verder afhandelen van de
verwerkersovereenkomsten en het dataregister en het verhogen van de bewustwording onder de
medewerkers, waarbij de ontwikkelde procedures en maatregelen -die voor
voldoende privacybescherming moeten zorgen- onder de aandacht worden gebracht. Door zowel
een rondgang op de scholen als een enquête naar het verwerken van persoonsgegevens vanuit
locaties buiten de scholen bestaat er een goed inzicht in de risico's. De functionaris
gegevensbescherming (extern ingekocht) heeft geconstateerd dat de aanpak van Kalisto
bovengemiddeld is vergeleken met andere PO-instellingen. Vóór de zomervakantie van 2019 zal de
FG een audit naar het niveau van AVG compliance uitvoeren. Bij de incidentenregistratie zijn in 2018
5 incidenten geregistreerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Bij de beoordeling van deze
incidenten is vastgesteld dat zij -getoetst aan de criteria van de autoriteit persoonsgegevens- niet
kwalificeren als datalek. Er is derhalve geen melding aan de autoriteit persoonsgegevens of aan de
betrokkene gedaan. Er zijn maatregelen genomen om de gevolgen van de incidenten zoveel mogelijk
te beperken en om herhaling van een vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.
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1. FINANCIËLE VERANTWOORDING
1.1 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand is de (verkorte) balans opgenomen per 31 december 2018. De balans is een
momentopname van de vermogensstructuur van Kalisto. Ter vergelijking is de balans van 31
december 2017 opgenomen.
Activa
31-12-2017

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

Materiële vaste activa

2.965.463

3.355.708

Eigen vermogen

6.721.823

6.831.588

Financiële vaste activa

11.809

11.809

Voorzieningen

2.221.586

2.025.121

1.387.450

Kortlopende
schulden

2.189.651

2.344.688

Totaal

11.133.060

11.201.397

Vorderingen

1.242.685

Liquide middelen

6.913.103

6.446.430

Totaal

11.133.060

11.201.397

1.2
Toelichting op de balans
Activa
De materiële activa is ten opzichte van 2017 toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt doordat
de investeringen in 2018 in het algemeen hoger zijn dan de afschrijvingen. Totaal is voor € 1.173.000
geïnvesteerd (zie verder paragraaf investeringen).
De financiële activa betreft een borg t.b.v. een ICT-toepassing.
De liquide middelen zijn per saldo met € 466.673 afgenomen. Een resultante van een positieve
kasstroom uit operationele activiteiten van € 561.885 en een negatieve investeringskasstroom van
€ 1.028.558.
Passiva
Door het positieve exploitatieresultaat is het eigen vermogen met € 109.765 toegenomen naar totaal
€ 6.831.588. De voorzieningen zijn afgenomen met € 196.465 (met name voorziening groot
onderhoud).
De kortlopende schulden zijn met € 155.037 toegenomen. De crediteuren zijn toegenomen en de te
betalen belastingen en sociale verzekeringen namen af.
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1.3
Toelichting op de exploitatierekening
De realisatie over 2018 geeft een positief resultaat van € 109.765. Begroot is een negatief resultaat
van € 72.866. Het verschil wordt hieronder op hoofdlijnen toegelicht.

Realisatie

Begroot

Realisatie

2017

2018

2018

20.409.343

20.041.073

21.649.201

68.493

38.000

51.020

Baten
3.1 Rijksbijdrage OC&W
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige Baten

430.446

331.800

363.204

20.908.282

20.410.873

22.063.425

16.960.594

16.519.212

17.881.558

571.206

590.759

638.313

4.3 Huisvestingslasten

1.410.344

1.413.625

1.665.244

4.4 Overige materiële lasten

1.560.901

1.860.143

1.768.400

20.503.045

20.383.739

21.953.515

405.237

27.134

109.910

0

0

-145

405.237

-72.866

109.765

Totaal Baten
Lasten
4.1 Personele Lasten
4.2 Afschrijvingen

Totaal Lasten
Saldo baten en lasten
Totaal financiële baten en
lasten
Saldo Exploitatie

lasten relatief t.o.v. baten
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2015

2016

2017

2018

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

4.1 Personele Lasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige materiële lasten
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Toelichting op 4.1 v.w.b. de aantallen personeel

bezetting per
31-12-2017
aantal %

bezetting per
31-12-2018
aantal %

Directie
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel

24 8,5%
288 79,7%
46 11,7%

26 8,4%
297 78,0%
58 13,6%

Totaal aantal personeel

358

381

relatief verschil tov voorgaand jaar

-4%

6%

Totaal aantal vrouwen

303

relatief verschil tov voorgaand jaar

-3%

Personeel in dienst

Totaal aantal mannen

326

55

-5%

0%

Totaal aantal parttimers

277

77%

305
276

relatief verschil tov voorgaand jaar

-6%

Totaal aantal fulltimers

81

relatief verschil tov voorgaand jaar

7%

86%

8%

15%

relatief verschil tov voorgaand jaar

55

85%

14%

78%

0%

76

23%

22%

-6%

*Bron: Rapportage Youforce R-ON-12800-a Personeelssterkte
N.B.: Omdat Kalisto steeds meer vaste vervangers (talent- en bestuurspoolers) in reguliere loondienst
heeft, neemt het aantal en de fte onderwijzend personeel toe ondanks de lichte krimp in leerlingen. De
kosten inhuur flexibele vervangers nemen daarmee vanzelfsprekend af.
N.B. Omdat de overheid extra financiële middelen beschikbaar heeft gesteld (per 1-8-2018) voor de
werkdrukvermindering neemt het personeelsbestand, met name qua ondersteunend personeel, toe
m.i.v. 2018.
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Voor- en nadelen op hoofdlijnen (realisatie versus budget)
Voordelen t.o.v. budget (per saldo 2.538.000)

Nadelen t.o.v. budget (per saldo 2.457.000)

Rijksbijdrage
1.401.469
Verhoging rijksbijdrage a.g.v. aanpassing CaoPo in 2018

Personele lasten
1.809.116
Saldo van hogere personele lasten mede a.g.v.
cao-aanpassing en lagere lasten vervanging
(1.775.995)
Personele lasten vervanging (164.000)
Kosten uitbesteding. Inhuur Dyade advies,
interim-directeuren (Scolix /Maandag), AVGexpertise (292.162)

Uitkeringen e.d.
456.837
Hogere uitkeringen (181.236) a.g.v.
zwangerschap, nabetaling risicofonds (88.738)
en hogere vergoeding vervangingsfonds
(74.427)

ICT gerelateerd
135.408
Hogere ICT, afschrijvingen a.g.v. hogere
aanschaf devices (47.059)
Post ICT, optelsom van diverse (kleine)
overschrijdingen w.o. hogere licentiekosten
op de meeste scholen (79.349)

Diverse lasten
458.192
Post leerlingbegeleiding, lagere realisatie dan
begroot aangezien deels van de lasten bij de
post personele lasten zijn verwerkt (266.567)
Post huur, lagere realisatie a.g.v. te hoog
begroot (48.500)
Post nascholing, lagere realisatie dan begroot
(77.107)
Overige personele kosten realisatie lager dan
begroot (66.018)

Huisvesting
191.894
Post dagelijks onderhoud, optelsom van
diverse (kleine) overschrijdingen op de meeste
scholen) (70.111)
Post kosten groot onderhoud zijnde
afrekening VVE Harmelen 2016 en 2016
(dotatie groot onderhoud) (28.859)

Diverse opbrengsten
97.124
Hogere vergoeding gemeentes (29.909) en
hogere subsidies (67.215)

Leermiddelen
69.820
Post verbruiksmateriaal, optelsom van diverse
(kleine) overschrijdingen op de meeste
scholen) (69.820)

Buiten begroting
125.000
Vordering opgenomen transitie uitkeringen
periode 2015-2018 (125.000)

Innovatiefonds
35.860
Uitvoeringskosten van vernieuwingsprojecten
t.l.v. vermogen (35.860)
Buiten begroting
215.848
Aanpassing onderwijsruimtes e.d. school
BAVO (70.000)
Vervroegde afschrijving activa (a.g.v. niet
meer aanwezig) (144.848)
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Investeringen
Gezien de liquiditeitspositie van Kalisto is het beleid om investeringen uit eigen middelen te voldoen.
Het aangaan van leningen, leaseconstructies e.d. is momenteel financieel ongunstig.
De investeringen vinden plaats op basis van de meerjaren investeringsbegroting, welk onderdeel is
van de meerjarenbegroting van Kalisto. In 2018 is € 930.000 aan investeringen begroot en
€ 1.173.000 gerealiseerd.
Investeringen

Realisatie Realisatie Realisatie Begroot Realisatie
2015

2016

2017

2018

2018

Gebouwen en terrei nen

135

195

104

135

69

Inventa ri s s en

469

128

90

311

488

Appa ra tuur

115

521

339

278

433

Leermi ddel en

-

139

87

206

183

Totaal

719

983

620

930

1.173

45

61

39

58

73

Gemid per school

600
500
400
300
200
100
2015

2016

2017

Realisatie
Realisatie
Realisatie
Gebouwen en terreinen
Inventarissen

2018

2018

Begroot
Realisatie
Apparatuur
Leermiddelen

Uitgangspunt is dat de dekking van de investeringen jaarlijks uit de positieve kasstroom van de
operationele activiteiten moet kunnen worden betaald. Voor 2018 is dit principe overschreden voor
een bedrag van € 391.000 (grotendeels conform begroting). Gezien de hoogte van liquide middelen
en de benodigde liquiditeiten in de komende jaren is deze overschrijding verantwoord.
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2. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
2.1 Tabel A Gegevens set
Tabel A1
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de prognose van het aantal leerlingen.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.756

3.718

3.650

3.553

3.511

3.508

3.485

3.463

3.427

3.404

136

161

188

187

181

180

180

180

180

180

3.892

3.879

3.838

3.740

3.692

3.688

3.665

3.643

3.607

3.584

Leerlingen aantal per 1-10
Totaal regulier BAO
Leerlingen Keerkring SBO
Totaal Stichting

Voor de komende jaren (tot en met 2023) wordt er een afname van 3% van het aantal leerlingen
geprognotiseerd (= 104 leerlingen). De financiële impact van het lagere leerlingaantal is op te vangen
met grotendeels reductie van het aantal fte’s en deels verlaging van overige lasten.
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Tabel A2 Meerjarenbalans
Stichting Kalisto

Realisatie

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Activa

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Materiële vaste activa

3.355.708

3.743.747

3.412.717

3.056.672

2.711.334

2.357.356

Financiële vaste activa

11.809

11.809

11.809

11.809

11.809

11.809

Vorderingen

1.387.450

1.387.450

1.387.450

1.387.450

1.387.450

1.387.450

Liquide middelen

6.446.430

4.985.394

5.174.243

5.570.579

6.060.996

6.571.569

Totaal activa

11.201.397

10.128.400

9.986.219

10.026.510

10.171.589

10.328.184

Passiva

31-12-2018

Eigen vermogen

31-12-2019

6.831.588

31-12-2020

6.601.591

31-12-2021

6.466.410

6.556.701

31-12-2022

31-12-2022

6.827.780

7.134.375

Voorzieningen

2.025.121

1.182.121

1.175.121

1.125.121

999.121

849.121

Kortlopende schulden

2.344.688

2.344.688

2.344.688

2.344.688

2.344.688

2.344.688

Totaal passiva

11.201.397

10.128.400

9.986.219

10.026.510

10.171.589

10.328.184

Er is rekening gehouden in de materiele vaste activa met een totaal van ca. € 600.000 aan jaarlijkse
investeringen dat gelijk is aan de ca. jaarlijkse vrije kasstroom van de operationele activiteiten.
Het totaal vermogen zal naar verwachting op basis van de prognoses met per saldo € 0,28 mlj. t/m
2021 teruglopen en daarna weer toenemen.

vermogen en resultaat verloop
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2.000.000
Totaal vermogen

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Eigen vermogen

Voorzieningen
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Tabel A3 Meerjarenbegroting en meerjarenformatiebegroting
Realisatie

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

21.649.201

21.458.393

21.335.275

21.416.780

21.433.616

21.402.184

51.020

29.000

10.000

0

0

0

Baten
3.1 Ri jks bi jdra ge OC&W
3.2 Overi ge overhei ds bi jdra gen
3.5 Overi ge Ba ten
Totaal Baten

363.204

387.063

302.963

275.296

275.296

267.296

22.063.425

21.874.456

21.648.238

21.692.076

21.708.912

21.669.480

-0,9%

-1,0%

0,2%

0,1%

-0,2%

18.422.968

18.126.653

18.018.404

17.922.782

17.888.094

Lasten
4.1 Pers onel e La s ten
4.2 Afs chri jvi ngen
4.3 Hui s ves ti ngs l a s ten
4.4 Overi ge ma teri ël e l a s ten
Totaal Lasten
Saldo baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten
Saldo Exploitatie

17.881.558
638.313

629.961

605.030

542.045

469.338

427.978

1.665.244

1.421.442

1.412.304

1.403.404

1.403.804

1.404.404

1.768.400

1.630.082

1.639.432

1.637.932

1.641.909

1.642.409

21.953.515

22.104.453

21.783.419

21.601.785

21.437.833

21.362.885

109.910

-229.997

-135.181

90.291

271.079

306.595

-145

0

0

0

0

0

109.765

-229.997

-135.181

90.291

271.079

306.595

Op basis van het strategische meerjarenplan en de leerling prognose is in het najaar van 2018 een
meerjarenbegroting 2019-2023 gemaakt. De inkomsten zijn berekend op basis van leerlingaantallen
en de uitgaven zijn taakstellend. Hierbij is het uitgangspunt jaarlijks een sluitende begroting te
realiseren. Daarboven worden jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld (€100.000) t.b.v.
onderwijsvernieuwing.
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Meerjaren formatieontwikkeling
Formatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

23,32

23,32

23,32

23,32

23,32

23,32

189,90

184,64

180,38

176,42

173,51

170,80

20,36

20,36

20,36

20,36

20,36

20,36

Administr

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

ICT

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

Functie
Directie
OP
OOP

Totaal scholen

Totaal

236,89

231,63

227,37

223,41

220,50

217,79

Gezamenlijk en bestuur

Totaal

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Totaal stichting
Totaal
(excl BAPO/OSV en ziekte)

241,39

236,13

231,87

227,91

225,00

222,29

In de komende jaren zal er sprake zijn van natuurlijk verloop (over 2018 t/m 2020 12,85 fte). Verloop
in 2019 is 3,75 WTF, in 2020 6,16 WTF en in 2021 2,96 WTF. Per jaar wordt bekeken welke mutatie
dan gewenst is. Dit verloop is vooralsnog afdoende om de geprognosticeerde terugloop van
leerlingaantallen (lees lagere lumpsum), indien nodig, te kunnen compenseren.
2.2 Tabel B Overige rapportage
B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Binnen Kalisto wordt periodiek aandacht besteed aan het in kaart brengen en beheersen van risico’s.
Dit heeft onder andere vorm gekregen in een SWOT-analyse. Tevens wordt gewerkt hoe met risico’s
zoals omvang personeel ten opzichte van leerlingendaling, wordt omgegaan. Daarnaast worden er
risicoanalyses gemaakt voorafgaande aan omvangrijke beslissingen of belangrijke wijziging in de wet
en regelgeving. Structureel wordt door middel van de planning en control cyclus, risico’s analyses e.d.
zo veel mogelijk geanticipeerd en risico’s ingeperkt.
B2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Vanuit het model Toetsingskader en de uitkomsten van het rapport De Financiële Staat van het
Onderwijs 08-2018 (zie o.a. grafiek) beschikt Kalisto anno 2018 over een ruime financiële ruimte en
een goede liquiditeitspositie. In meerjarenperspectief tot 2023 geldt deze conclusie vooralsnog ook.

In het algemeen kan worden gesteld dat er momenteel geen grote risico’s aanwezig zijn. Maar wel
potentiele risico’s zoals:
-

aantrekken van nieuwe leerkrachten
leerlingaantallen
snelheid van vernieuwing
communicatie
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Kalisto heeft redelijk tot goed zicht op haar risico’s en geeft hieraan opvolging.
Daarnaast is er sprake van een adequaat begrotings- en budgetteringssystematiek. Informatie over
de voortgang en resultaten van activiteiten en de zgn. “uitputting” van de budgetten (waaronder ook
de formatie (WTF)) is georganiseerd en geeft voldoende inzicht voor tijdige bijsturingen.
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan
De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie Kalisto, in het bijzonder
op het college van bestuur, en zorgt bij het toezicht voor een evenwichtige balans tussen het
organisatiebelang en het publieke belang. Het gaat hierbij om toezicht op het besturen van de
kwaliteit van het onderwijs en van de kwaliteitszorg en alle faciliteiten (financieel, organisatieinrichting, personeel, gebouwen enz.) en interne en externe communicatie die daarvoor vereist zijn.
Naast de rol van toezichthouder is de RvT werkgever van het bestuur en staat deze als klankbord met
raad terzijde (zie ook deel 1 bestuursverslag algemeen hoofdstuk 4).
2.3
Treasury statuut
Kalisto hanteert het in november 2018 vastgestelde Kalisto treasury statuut. In dit statuut is
opgenomen binnen welke kaders Kalisto haar financierings- en beleggingsbeleid inricht.
Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheersen van financiële risico’s, secundair het
reduceren van financieringskosten en waarborgen dat alleen bevoegde personen namens de
Stichting kunnen handelen.

Naast de algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn er uitvoeringsactiviteiten opgenomen.
In cursief is aangegeven hoe in 2018 daarmee is omgegaan:
e. het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige
beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities
De omvang van de liquide middelen zijn ruim voldoende en er is afdoende zicht hoe de liquide
middelen zich zouden kunnen ontwikkelen tot 2023
f.

het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen

Gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren.
g. het minimaliseren van de kosten van leningen
De organisatie heeft als uitgangspunt om geen langlopend vreemd vermogen aan te trekken Er zijn in
2018 geen beleggingen en beleningen.
h. het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de
geldstromen van de organisatie zijn verbonden
De financiële logistiek (zoals aan te houden banken en bankrekeningen) is in 2018 geoptimaliseerd.
Daarnaast is het kasstroomoverzicht geïntegreerd met de begroting, meerjarenbegroting,
investeringsbegroting en de 4-maandelijkse softclose. Dit geeft voldoende zicht op de
liquiditeitsontwikkeling.
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2.4 Kasstroomoverzicht in perspectief
Een beeld van de liquiditeitsontwikkeling t/m 2023 o.b.v. het meerjarenperspectief.

TOTAAL Kasstroom overzicht
Exploitatieresultaat
w.o. lasten innovatie fonds

Realisatie

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

109.765
-

-229.997
-100.000

-135.181
-100.000

90.291
-100.000

271.079
-100.000

306.595
-100.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen materiele vaste activa
- Desinvesteringen
- Afschrijvingen materiele vaste activa
- Mutaties voorzieningen
Overige voorzieningen

638.313

629.961

605.030

542.045

469.338

427.978

-196.465
44.584

-843.000

-7.000

-50.000

-126.000

-150.000

Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoudsinvesteringen

550.000
-791.049

550.000
-1.393.000

550.000
-557.000

550.000
-600.000

550.000
-676.000

550.000
-700.000

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

144.765
155.037

-

-

-

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

561.885

-443.036

462.849

582.336

614.417

584.573

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Investeringen in materiele vaste activa
- Desinvesteringen
- Overige investeringen in financiele vaste activa

-1.173.439
144.881
-

-1.018.000
-

-274.000
-

-186.000
-

-124.000
-

-74.000
-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.028.558

-1.018.000

-274.000

-186.000

-124.000

-74.000

Kasstroom uit overige balansmutaties

-

-

-

Mutatie liquide middelen

-466.673

-1.461.036

188.849

396.336

490.417

510.573

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

6.913.103
-466.673
6.446.430

6.446.430
-1.461.036
4.985.394

4.985.394
188.849
5.174.243

5.174.243
396.336
5.570.579

5.570.579
490.417
6.060.996

6.060.996
510.573
6.571.569

-

-

-

2.5 Kengetallen t.o.v. signaleringsnormwaarden
Om de financiele positie per ultimo 2018 en in meerjarenprognose te kunnen toetsen, zijn
kengetallen op een aantal gebeiden afgezet tegen normwaarden. In het algmeen vallen alle scores
onder de kwalificatie goed.
Ontwikkeling Kalisto kengetallen 2018 en op basis van de Meerjarenbegroting 2019 - 2023
Soort kengetal

Signalering Streefwaarde Realisatie Realisatie Begroting Pognose
Inspectie

Kalisto

2017

2018

Pognose

Pognose

Pognose

2019

2020

2021

2022

2023

Weers ta nds vermogen excl . MVA

< 5%

> 25%

32,15%

30,96%

32,97%

32,47%

33,51%

35,55%

37,15%

Sol va bi l i tei t 2 (i ncl . voorzi en.)

30%

> 70%

80,33%

79,07%

76,85%

76,52%

76,62%

76,95%

77,30%

Hui s ves ti ngs ra ti o

> 10%

< 10%

7,04%

7,78%

6,59%

6,67%

6,68%

6,73%

6,76%

Li qui di tei t

< 0,75

> 1,5

3,72

3,34

2,72

2,80

2,97

3,18

3,39

< -10%

< -1,0%

1,94%

0,50%

-1,05%

-0,62%

0,42%

1,25%

1,41%

Renta bi l i tei t (1-jari g)
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Weerstandsvermogen ratio
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)
Omschrijving

31-12-2018
€

Eigen vermogen

31-12-2017
€

6.831.588

- Totaal baten
- Financiële baten

22.063.425
0

Som totaal baten inclusief
financiële baten

6.721.823
20.908.282
0

22.063.425
Kengetal

30,96%

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.
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Solvabiliteit ratio
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale balanstotaal
Omschrijving

31-12-2018
€

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

6.831.588
2.025.121

Som eigen vermogen en
voorzieningen
Totaal balanstotaal
Kengetal

31-12-2017
€
6.721.823
2.221.586

8.856.709

8.943.409

11.201.397

11.133.060

79,07%

80,33%

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd
vermogen. De solvabiliteitspositie is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
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Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan tussen dehuisvestingslasten
en de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen
gedeeld door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Omschrijving

31-12-2018
€

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en
terreinen

1.665.244

1.410.344

42.631

33.759

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

31-12-2017
€

1.707.875

21.953.515
145

Som totale lasten en financiële
lasten

1.444.103

20.503.045
0

21.953.660

Kengetal

7,78%

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 10.
De huisvestingsratio is voor 2018 kleiner ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
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Liquiditeit ratio
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de
Omschrijving

31-12-2018
€

- Liquide middelen
- Vorderingen
- Voorraden

6.446.430
1.387.450
0

31-12-2017
€
6.913.103
1.242.685
0

Vlottende activa

7.833.880

8.155.788

Kortlopende schulden

2.344.688

2.189.651

Kengetal

3,34

3,72

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,20 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.
De Stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 6.446,430 aan liquide middelen en heeft daarnaast
€ 1.273.018 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
De kortlopende schulden zijn binnen één jaar opeisbaar. Hieraan kan voldaan worden.
De liquiditeitspositie is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
In de berekening is geen rekening gehouden met in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.
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Rentabiliteit ratio
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale
baten.
Omschrijving

31-12-2018
€

31-12-2017
€

109.765

Resultaat
22.063.425
0

- totaal baten
- financiele baten
Totaal baten

20.908.282
0
22.063.425

Kengetal 1- jarig

405.237

20.908.282

0,50%

1,94%

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan onder -0,10.
De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke
resultaat.
De rentabiliteitspositie is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Naam Rechtspersoon:
Stichting
Rechtsvorm:
Woerden
Zetel rechtspersoon:
30154088
Nummer Kamer van Koophandel:
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
(RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn
referen7es opgenomen. Met deze referen7es wordt verwezen naar de toelich7ng.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op
basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
afschrijvingstermijn in
maanden

Categorie

Verbouwing
Installataties

afschrijvingspercentage per
jaar

activeringsgrens in €

Verbouwingen
Verwarming
Alarm
Zonnepanelen

240
144
120
120

5
8,3
10,0
10,0

500
500
500
500

Kunstgrasveld,speeltoestellen
Bureau's
Stoelen
Kasten

180
180
120
240
60
180
180
300
300
60
120
48
48
120
120
60
96
180

6,7
6,7
10,0
5,0
20,0
6,7
6,7
4,0
4,0
20,0
10,0
25,0
25,0
10,0
10,0
20,0
12,5
6,7

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Terreinen
Kantoormeubilair

Huishoudelijke apparatuur
Schoolmeubilair/inv

Onderwijsk. apparatuur
ICT

Leermiddelen

Docentensets
Leerlingensets
Schoolborden
Garderobe
Audio/video installatie
Projectiemiddelen
Servers, printers
Computers
Netwerk
Telefooncentrale
Beamer
Leermethodes
Spel-/sportmateriaal

Gebouwen
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het
geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden initieel
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen de gearmotiseerde kostprijs. Omdat de
goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen
voor oninbaarheid. Restant terug te betalen borg Snappet bedraagt in totaal € 6.900. In 2016 is het bestuurskantoor
verhuist naar Pelmolenlaan 12 te Woerden. Hiervoor is een borg betaald aan de verhuurder NSI Kantoren BV.
Vlottende Activa
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 en worden op basis van de effectieve
rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserve publiek en bestemmingsreserve privaat.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum 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.
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 voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente
welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde uren per
einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is overeengekomen voor
een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met
de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening wordt onder
meer rekening gehouden met de opnamekans.
Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke
werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Bij de berekening van de voorziening groot onderhoud is geen rekening gehouden met de gemiddelde looptijd van een
component. Kalisto Boeiend Onderwijs! maakt gebruik van de overgangsregeling die ingesteld is tot 2020.
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Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
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.
Grondslagen 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.
De baten en lasten worden 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.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
·
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
·
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%
·
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€
1

ACTIVA

1.1
1.1.2
1.1.3

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2018
€

3.355.708
11.809

Totaal vaste activa
1.2
1.2.2
1.2.4

TOTAAL ACTIVA

2.1
2.2
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.965.463
11.809

1.387.450
6.446.429

Totaal vlottende activa

PASSIVA

31-12-2017
€

3.367.517

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2

€

1.242.685
6.913.103
7.833.879

8.155.788

11.201.396

11.133.060

6.831.587
2.025.121
2.344.688

TOTAAL PASSIVA

6.721.823
2.221.586
2.189.651
11.201.396
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017

€
3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
Overige baten

2018
€

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

363.204

331.800

430.446

22.063.425

17.881.558
783.292
1.665.244
1.623.421

20.410.873

16.519.212
590.759
1.412.625
1.861.143

20.908.282

16.960.594
571.206
1.410.344
1.560.901

21.953.515

20.383.739

20.503.045

109.910

27.134

405.237

145

-

Saldo financiële baten en lasten *
Totaal resultaat

2017
€
20.409.343
68.493

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële lasten

€

20.041.073
38.000

Totaal lasten

6
6.2

Begroot 2018
€

21.649.201
51.020

Totaal baten
4
4.1
4.2
4.3
4.4

€

-

-145

-

-

109.765

27.134

405.237

Bestemming van het resultaat
Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017

Ref.

€

2018
€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting
met het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

109.910

4.2
2.2

638.313
-196.465

571.206
17.759

441.848
1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

588.965

-144.765
155.037

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

405.237

6.2.1-/-2.4.18

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-2.487
-344.318

10.272

-346.805

562.030

647.397

145

-

561.885

647.397

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

1.1.2

-1.173.440

-619.573

Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

1.1.2

144.881

-844

1.1.3

0

15.150

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.028.559

-605.267

-466.674

42.130

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

2018
€

€

6.913.103
-466.674

Stand liquide middelen per 31-12

6.870.973
42.130
6.446.429
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2

Materiële vaste activa

1.1.2.1
Gebouwen

1.1.2.2
Terreinen

1.1.2.3
1.1.2.4
Inventaris en Overige
apparatuur materiële
vaste activa

Totaal
materiële
vaste activa

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
536.589

42.261

5.820.626

4.168.774

10.568.250

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

174.255

12.554

3.849.911

3.566.067

7.602.787

Materiële vaste activa
per 01-01-2018

362.335

29.706

1.970.716

602.707

2.965.463

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

687
123.882
37.321

68.850
3.035
5.309

920.664
2.736.831
450.465

183.239
3.062.877
145.218

1.173.440
5.926.624
638.313

123.882

1.838

2.631.831

3.024.192

5.781.743

36.633-

62.343

365.200

664-

390.246

413.395

108.076

4.005.284

1.289.135

5.815.890

87.694

16.026

1.669.369

687.092

2.460.182

325.701

92.049

2.335.915

602.043

3.355.708

Mutatie gedurende 2018
Stand per 31-12-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa
per 31-12-2018
Materiële vaste activa

In 2018 is er meer geïnvesteerd in meubilair, ict en leermiddelen ten opzichte van de vrijgevallen
afschrijvingslasten. Hierdoor is de boekwaarde per 31-12-2018 toegenomen.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.3

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2018
€

1.1.3.8

€

Waardeverandering Resultaat
2018
2018
€
€

€
-

-

-

-

11.809

Totaal Financiële vaste activa

11.809

-

-

-

-

11.809

1.2.2

Vorderingen
€
OCW
Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
Overige vorderingen

31-12-2018
€
977.496
157.705
-

Subtotaal vorderingen

€

31-12-2017
€
1.031.323
5.382
125.077

1.135.201

Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

1.161.782

50.042
202.207

6.059
74.844

Overlopende activa

252.249

80.903

Totaal Vorderingen

1.387.451

1.242.685

Overige vorderingen
In 2018 geen vorderings vervangingsfonds. Met ingang van 1 januari 2018 is Kalisto eigen risicodrager geworden.
Overige overlopende activa
In 2018 vordering compensatie reeds uitbetaalde transitievergoeding opgenomen.
1.2.4

Liquide middelen
€

1.2.4.2

Boekwaarde
31-12-2018
€

11.809

Vlottende activa

1.2.2.12
1.2.2.15

Desinvesteringen
2018

Overige vorderingen

1.2

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.10

Investeringen
2018

Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2018
€
6.446.429

Totaal liquide middelen

€

31-12-2017
€
6.913.103

6.446.429

6.913.103

Kalisto doet aan schatkistbankieren. Er is een intradag limiet afgesproken van maximaal
€ 2.000.000 ter dagelijkse afroming naar een nihil stand van de rekeningcourant van de Stichting.
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Stand per
Resultaat
01-01-2018
2018
€
€

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.1.2

Overige
mutaties
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

5.907.369
217.779
596.675

41.496
68.269

-

5.948.864
217.779
664.944

Totaal Eigen vermogen

6.721.823

109.765

-

6.831.587

Bestemmingsreserve (publiek)
Stand per
Resultaat
01-01-2018
2018
€
€

2.1.1.2.6

2.1.1.3

Overige
mutaties

2.2

Reserve BAPO

217.779

-

-

217.779

Totaal bestemmingsreserve publiek

217.779

-

-

217.779

Bestemmingsreserve (privaat)

2.2.3

2.2.1

2.2.1.2

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2018
€

€

Algemene reserve privaat

596.675

68.269

-

664.944

Totaal bestemmingsreserve privaat

596.675

68.269

-

664.944

Voorzieningen
Stand per
Dotatie
01-01-2018
2018
€
€

2.2.1

Stand per
31-12-2018
€

€

Stand per
Resultaat
01-01-2018
2018
€
€
2.1.1.3.1

Stand per
31-12-2018
€

Onttrekking 2018

Overige
Vrijval 2018
mutatie
€
€

€

Stand per
Bedrag
31-12-2018
< 1 jaar
€
€

Bedrag 1
t/m 5 jaar
€

Bedrag
> 5 jaar
€

Personele
voorzieningen
Voorzieningen voor
groot onderhoud

463.882

74.380

28.805

991

-

508.466

151.483

193.189

163.794

1.757.704

550.000

791.049

-

-

1.516.655

38.876

227.086

1.211.261

Totaal
Voorzieningen

2.221.586

624.380

819.854

991

-

2.025.121

190.359

420.275

1.375.055

Personele
voorzieningen

2.2.1.4

Duurzame
inzetbaarheid
Voorziening jubilea

2.2.1.6

Stand per
Dotatie
01-01-2018
2018
€
€

Onttrekking 2018

Overige
Vrijval 2018
mutatie
€
€

€

Stand per
Bedrag
31-12-2018
< 1 jaar
€
€

Bedrag 1
t/m 5 jaar
€

Bedrag
> 5 jaar
€

68.234

10.065

-

-

-

78.299

3.472

74.827

-

Langdurig zieken

296.279
99.369

64.315
-

28.805
-

991

-

331.789
98.378

49.633
98.378

118.362
-

163.794
-

Totaal personele
voorzieningen

463.882

74.380

28.805

991

-

508.466

151.483

193.189

163.794
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2.4

Kortlopende schulden
€

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Kortlopende overige schulden

31-12-2018
€
572.992
713.865
205.290
11.325

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14
2.4.16
2.4.17
2.4.19

€

31-12-2017
€
233.822
747.890
190.362
185.209

1.503.471

Vooruit ontvangen subsidies OCW
Vooruit ontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva

14.108
33.051
552.295
241.763

Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

1.357.283
14.659
54.427
505.360
257.923

841.217

832.369

2.344.688

2.189.651

Kortlopende schulden
Kortlopende overige schulden lager in 2017 door afrekening vervangingsfonds poollers en medegebruik Howiblo.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

2018
€

3.1.1
3.1.1.1

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

€

€

19.949.619

3.1.4

19.949.619

Overige subsidies
Overige subsidies OCW

2017
€

€

18.611.695

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2
3.1.2.1

Begroot 2018
€

18.907.057
18.611.695

718.693

18.907.057

651.478

609.615

Totaal Rijksbijdragen

718.693

651.478

609.615

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage
SWV

980.889

777.900

892.671

21.649.201

20.041.073

20.409.343

Totaal Rijksbijdragen
Totaal Rijksbijdragen

Rijksbijdrage is toegenomen door afrekening bekostiging 2017/2018, extra uitkering werkdrukvermindering en aanpassing
tarieven vanwege nieuwe cao. Stijging niet geoormerkte subsidies doordat bedrag per leerling prestatieboxgelden vanaf
schooljaar 2017/2018 gestegen is. Rijksbijdrage SWV is gestegen door hogere vergoeding ondersteuningsbudget en bekostiging de Keerkring.
3.1.2.1

Overige subsidies OCW

2018
€

3.1.2.1.1
3.1.2.1.2

€

€

24.737
693.956

Geoormerkte subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies OCW

718.693

3.2.2
3.2.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden
Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen en -subsidies

€

2017
€
24.840
584.775

651.478

2018

Overheidsbijdragen en -subsidies overige
€
overheden

€

2.500
648.978

Totaal overige subsidies OCW

3.2

Begroot 2018
€

€

51.020

Begroot 2018
€

609.615

€

38.000

2017
€

68.493

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

3.5

Verhuur
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige

38.000

68.493

51.020

38.000

68.493

2018

Overige baten
€

3.5.1
3.5.4
3.5.5
3.5.10

51.020

€

€

136.149
28.912
59.975
138.168

Begroot 2018
€
139.000
8.000
53.000
131.800

363.204

Totaal overige baten
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€

2017
€
154.730
40.661
66.376
168.679

331.800

430.446
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

2018
€

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenpremies

€

€

13.149.167
1.766.495
578.676
21.959
1.679.945
17.196.242

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige

Ontvangen uitkeringen personeel
Uitkeringen van het Vervangingsfonds

4.1.3.3

Overige uitkeringen personeel

2017
€

12.426.462
1.635.846
419.356
514.793
1.656.994
15.650.014

73.389
19.610
1.088.055

16.653.451

50.000
2.500
855.598

Totaal overige personele lasten
4.1.3
4.1.3.2

€

15.650.014
-

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Begroot 2018
€

1.181.054

108.957
20.783
789.423
908.098

75.528
420.210

919.163

-1.100
40.000

416.481
195.539

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

495.738

38.900

612.020

17.881.558

16.519.212

16.960.594

Totaal personele lasten
Als gevolg van Cao PO 2018 zijn de lonen en salarissen aanzienlijk gestegen. Overige personele lasten zijn gestegen. Er is voornamelijk meer
uitgegeven aan scholingskosten en inhuur personeel.
Vanaf 1 januari is de Stichting niet meer aangesloten bij het vervangingsfonds. Daardoor zijn de uitkeringen fors gdaald. De
uitkeringen in 2018 zijn nabetalingen over 2017.
Stijging overige uitkeringen personeel. Hogere uitkering UWV ZW gelden en Risicofonds. Opname compensatie transitievergoeding.
Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 371 in 2018 (2017: 367). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal
werknemers.
2018
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

26
295
50

29
295
43

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2

371

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.2

Boekverlies vaste activa

367

2018
€

4.2.2

2017

€

€

638.313
144.979

Begroot 2018
€

590.759
783.292

Totaal afschrijvingen
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€

2017
€

571.206
590.759

571.206
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4.3

Huisvestingslasten

2018
€

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Verzekeringen
(Kleine) onderhoudslasten
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

€

€

23.724
218.371
250.169
484.454
41.629
550.000
96.897
1.665.244

Overige huisvestingslasten

4.3.8.1
4.3.8.2
4.3.8.3

Tuinonderhoud
Bewaking/beveiliging
Overige huisvestingslasten

€

€

9.392
6.721
80.784

38.274
220
134.194
227.480
433.480
34.421
525.996
16.279

Begroot 2018
€

1.410.344

€

9.800
5.750
-

2017
€
10.573
5.706
-

96.897

Totaal huisvestingslasten

2017
€

1.412.625

2018
€

€

83.800
300
97.800
218.150
408.975
38.050
550.000
15.550

Totaal huisvestingslasten

4.3.8

Begroot 2018
€

15.550

16.279

Overige huisvestingslasten
Overige huisvestingslasten betreft onderhouds/interne gebouwaanpassing bij de Ludgerusschool en St. Bavo, waarvan voor circa de helft privaat
geld beschikbaar is.

4.4

Overige lasten

2018
€

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.5

Administratie en beheerlasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige
Overige

€

€

502.151
21.347
747.250
497.653
352.674

Begroot 2018
€

€

533.000
10.250
602.500
715.393
715.393
1.623.422

Totaal overige lasten

2017
€
514.988
16.087
735.633
294.193
294.193

1.861.143

1.560.901

Overige
Overige lasten zijn ten opzichte van 2017 gestegen door afboeking restwaarde vaste activa die niet meer in gebruik zijn en hogere uitgaven
leerlingbegeleiding.
4.4.1

Administratie en beheerlasten

2018
€

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5

Administratie en beheerslasten
Reis- en verblijfkosten
Telefoon- en portokosten
Kantoorartikelen
Overige administratie- en beheerslasten

€

€

Begroot 2018
€

€

2017
€

468.800
543
22.128
3.212

506.000
500
25.000
1.500

478.116
3.380
25.525
1.424

7.468

-

6.543

Totaal administratie- en beheerslasten
502.151
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Seperate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht:

2018
€
4.4.1.1.1
4.4.1.1.2
4.4.1.1.3
4.4.1.1.4

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

€

€

21.217
-

Begroot 2018
€

€

18.000
21.217

2017
€
28.860
-

18.000

28.860

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

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en
omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.
6

Financiële baten en lasten

6.2

Financiële lasten

2018
€

6.2.1

Rentelasten en soortgelijke lasten

€

€

145

Begroot 2018
€

€

145

Totaal financiële lasten

63

2017
€
-

-

-
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.3.1

Algemene reserve privaat

Resultaat 2018
€
41.496

68.269

Totaal bestemmingsreserve privaat

68.269

109.765

Totaal resultaat
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische vorm
2018

Statutaire
zetel

Code
activiteiten

Stichting Passenderwijs

Stichting

Woerden

4

Deelnamepercentage
nvt

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1-B Uitgebreid gespecificeerd
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing
€

Lerarenbeurs 2017/2018
Lerarenbeurs 2018/2019

2017/2/541316
2018/2/945081

Ontvangen t/m
Lasten t/m
2017
2017
€
€

Stand
1-1-2018
€

Ontvangen in
2018
€

Lasten in
2018
€

Vrijval niet
Stand
besteed in 2018 ultimo 2018
€
€

Prestatie
afgerond?

Ja
Nee

22-08-2017
20-09-2018

25.130
24.186

25.130
-

10.471
-

14.659
-

24.186

14.659
10.078

-

14.108

Totaal

49.316

25.130

10.471

14.659

24.186

24.737

-

14.108
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening,
ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm
overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke
instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de func7e van de topfunc7onaris gebaseerd op
functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende
bestuursfunctie.
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het
totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk
bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de
complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2018

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

4
3
2

Totaal aantal complexiteitspunten

9

Bezoldigingsklasse

D

Bezoldigingsmaximum

€

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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WNT-VERANTWOORDING 2018
12
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of
zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met
dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e
maand van de functievervulling zijn in de tabel hieronder
opgenomen.
Leidinggevende topfunctionaris
Dienstbetrekking
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

4
Ja
Mevrouw
M.E.J.
van der
Starre

Functievervulling in verslagjaar (2018)
Functie(s)

Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling

Voorzitter College
van Bestuur
01-01
31-12
1,000

Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige instelling(en)

Nvt

Bezoldiging in verslagjaar (2018)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

114.995
17.974
132.969

132.969

146.000
Nvt

Nvt

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Dienstbetrekking
Functie(s)

Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

WAAR
Ja
Voorzitter College
van Bestuur
01-01
31-12
1,000
113.779
16.896
130.675
141.000
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WNT-VERANTWOORDING 2018
8
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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WNT-VERANTWOORDING 2018
16
Toezichthoudend topfunctionaris
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Toezichthouder

4

3

2

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Mevrouw
P.E.M.

De heer
P.C.M.

De heer
P.C.M.

Bruin

Dekkers

Voorzitter
01-01
22-04

1
De heer
E.J.T.
van den
Berg

De heer
W.

Mevrouw
S.

Mevrouw
J.C.A.

Dekkers

De heer
H.C.
van
Lingen

Tjalsma

Josephi

Prinsen

Voorzitter
22-04
31-12

Lid
01-01
22-04

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
22-04

Lid
21-04
31-12

Lid
21-04
31-12

0
-

4.000
4.000

1.667
1.667

5.000
5.000

5.000
5.000

0
-

3.333
3.333

3.750
3.750

-

4.000

1.667

5.000

5.000

-

3.333

3.750

6.720

15.240

4.480

14.600

14.600

4.480

10.200

10.200

WAAR
Voorzitter
01-01
31-12
6.000
6.000

WAAR
-

Lid
01-01
31-12
5.000
5.000

WAAR
Lid
01-01
31-12
5.000
5.000

Lid
01-01
31-12
5.000
5.000

Lid
01-01
31-12
5.000
5.000

-

WAAR
-

21.150

-

14.100

14.100

14.100

14.100

-

-

Functievervulling in verslagjaar (2018)
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging in verslagjaar (2018)
Bezoldiging
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging in
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Toelichting bezoldiging van Lingen
In jaarrekening 2017 was er voor de bezoldiging voor van Lingen een te betalen bedrag van € 5.333 opgenomen. Het definitieve bedrag wat over 2017 uitbetaald is € 5.000.
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WNT-VERANTWOORDING 2018
8
Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten
Kalisto-Boeiiend Basisonderwijs! verhuurt diverse schoolgebouwen aan organisaties voor kinderopvang. Hieraan liggen huurovereenkomsten ten grondslag voor
onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten zijn met een termijn van èèn jaar comform die overeenkomsten opzegbaar.
In 2018 is in totaal € 136.149 aan huursommen ontvangen. De huurbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

1
2
3
4
5

Dyade Financieel
Dyade Personeel
Dyade Youforce
Dyade landelijke regeling
Schoonmaakbedrijf Meerwijk BV

Periode van t/m

1-1-2019 31-12-2019
1-1-2019 31-12-2019
1-1-2019 31-12-2019
1-1-2019 31-12-2019
Onbepaalde tijd

Looptijd
Mndn

Bedrag per
maand
€

12
12
12
12

11.662
11.662
25
3.830
1.502
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Bedrag
Bedrag
verslag-jaar
< 1 jaar
€
€
135.993
135.993
303
44.281
20.312

139.938
139.938
303
45.959
18.020

Bedrag
1 - 5 jaar
€

Bedrag
> 5 jaar
€

72.080

Bedrag
totaal
€

-

139.938
139.938
303
45.959
90.100
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ONDERTEKENING

Aldus naar waarheid,
Woerden,

Woerden,

M.L. Metselaar
Waarnemend Voorzitter College van bestuur

Drs. P.C.M. Dekkers
Voorzitter Raad van Toezicht

Woerden,

Woerden,

J.C.A. Prinsen
Lid Raad van toezicht

S. Josephi
Lid Raad van Toezicht

Woerden,

Woerden,

Drs. E.J.T. van den Berg MBA
Lid Raad van toezicht

E. van Lingen
Lid Raad van Toezicht

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Pelmolenlaan 12-14
3447 GW Woerden.
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

76

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden

Jaarverslag 2018

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam:

Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

Adres:

Pelmolenlaan 12, 3447 GW Woerden

Telefoon:

0348-408985

E-mailadres:

info@kalisto-basisonderwijs.nl

Internetsite:

www.kalisto-basisonderwijs.nl

Bestuursnummer:

70002

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

M.E.J. van der Starre
0683245197
vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl

BRIN-nummers:

03SY
03UB
03YM
05BK
06LL
07RK
08XT
10OE
10QE
11EW
11QY
12BS
24ZB
11QY
01KJ
03TP

Pius School
Willibrordus
St. Ludgerus school
De Notenbalk
Paulus school
St. Bavo
Howiblo
Heeswijk
Franciscus school
De Molenwiek
De Schakel
De Wegwijzer
De Regenboog
De Wijde Blik
SBO De Keerkring
De Ridderhof
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring
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Pagina voor de controleverklaring
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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BIJLAGEN
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OCW-BIJLAGE
1.2.2.2 Ministerie van OCW

Overlopende post lumpsum

Personeel
Prestatieboxgelden
Verrekening uitkeringskosten

Bekostigings
jaar

2018/2019
2018/2019
2018/2019

Beschikking
(nummer
en datum)

2018/2/1002714 13-04-2018
2018/2/1002714 13-04-2018
2019/2/1084439 20-02-2019

Totaal OCW

84

Bedrag
beschikking
€

Toegerekend
Ontvangen
t/m jaar
t/m jaar
2018
2018
€
€

Te vorderen
31-12-2018
€

14.363.028
716.659
-17.918

5.984.595
298.608
-17.918

4.962.426
325.363
-

1.022.169
-26.755
-17.918

15.061.769

6.265.285

5.287.789

977.496

