
Jaarverslag 2020



Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 5

1. Het schoolbestuur 7

1.1 Profiel 7

1.2 Beleid 8

1.3 Organisatie 9

2. Verantwoording van het beleid 12

2.1 Onderwijs & kwaliteit 12

2.2 Personeel & professionalisering 18

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 21

2.4 Financieel beleid 21

2.5 Corona Crisis 23

2.6 Risico’s en risicobeheersing 23

3. Verantwoording van de financiën 26

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 26

3.2 Staat van baten en lasten en balans 28

3.3 Financiële positie 33

Bijlagen 35

Jaarverslag 2020 Schoolvereniging De Nijepoort 2



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag over het jaar 2020. Dit jaarverslag
bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Met dit jaarverslag legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de beschikbaar gestelde
middelen over het kalenderjaar 2020.

Het jaarverslag bestaat uit drie delen, te weten: Een algemeen hoofdstuk met
informatie over onze school, een tweede hoofdstuk met een toelichting en
verantwoording over het gevoerde beleid en een derde hoofdstuk waarin een
samenvatting wordt gegeven van het financieel beleid en resultaten. Als bijlage is
de volledige jaarrekening toegevoegd. Deze bestaat uit de balans, de staat van
baten en lasten en het kasstroomoverzicht van 2020. De jaarrekening van de
Groenekanse schoolvereniging De Nijepoort Bijzonder Onderwijs op Algemene
Grondslag is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.; het
administratiekantoor dat De Nijepoort ondersteunt. De jaarrekening is
gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V..

Het jaarverslag zal worden toegelicht en ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 juni 2021.

Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor leerlingen, leerkrachten en ouders van
De Nijepoort waar we in het eerste hoofdstuk kort op terug zullen blikken. Het
bestuur is blij dat deze turbulentie slechts een geringe impact heeft op de
onderwijskundige en financiële resultaten. We hechten eraan op deze plaats
hiervoor de leerkrachten (nogmaals) te complimenteren. Ook alle ouders hebben
een pittig jaar gehad waarin ze, naast eigen werk en verantwoordelijkheden, voor
hun kinderen het onderwijs thuis moesten verzorgen. Het is geweldig om te merken
hoe dit aan al die keukentafels is opgepakt.

In 2021 pakken we na een onrustige tijd de draad weer op en maken we de
gewenste stappen richting toekomstbestendig onderwijs.

Het bestuur
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Terugblik 2020

De start van het kalenderjaar 2020 stond in het teken van een een goede start voor
de nieuw aangestelde directeur Erwin Versluis. Hij startte op 1 januari na een
zorgvuldig selectieproces en volgde Marjan van Grieken op die jarenlang naar volle
tevredenheid de directierol vervulde en van wie voor de kerstvakantie uitgebreid
afscheid was genomen.

Eén van de eerste gesprekken die tussen het bestuur en de nieuwe directeur
plaatsvond ging over de onderwijsstaking door leerkrachten in het primair
onderwijs die gepland stond voor 30 en 31 januari. Deze tweedaagse staking volgde
op eerdere acties en stakingen in 2019 en had als doel aandacht te vragen voor
meer loon en vermindering van de werkdruk. Het team van de Nijepoort besloot
zich in goed overleg bij de staking aan te sluiten.

Op 21 januari 2020 vond de algemene ledenvergadering plaats waar de overgang
naar een digitaal betalingssysteem voor de ouderbijdrage en de meerjaren-
begroting werden besproken en vastgesteld. Daarnaast werd de veranderende
verkeerssituatie rond de Nijepoort besproken en was het een goede gelegenheid
voor de nieuwe directeur om zich aan de aanwezige ouders voor te stellen.

In deze periode waren we ook op twee thema’s in gesprek met de gemeente De Bilt.
Het bestuur heeft zich in nauwe samenwerking met de verkeerscommissie
ingespannen om de herinrichting van de Versteeglaan aan te grijpen de
veiligheidssituatie rond de school te verbeteren. Dit is ondanks aanhoudende
inspanningen maar deels gelukt, door verlichting op de kruising, een iets bredere
stoep, meer ruimte voor fietsen en verbeterde markeringen bij de
oversteekplaatsen. Een ander dossier dat ook al in 2019 speelde was de situatie
van de Groene Daan, waar onze kinderen gebruik maken van de gymzaal. Samen
met andere belanghebbenden, waaronder de Vereniging Groenekan, spant de
Nijepoort zich in om de Groene Daan voor het dorp te behouden. Anno 2021 is
daar nog geen duidelijkheid over.

In maart werd met enige vertraging de vrijwillige ouderbijdrage voor het eerst
digitaal geïnd via WisCollect. Dit systeem, geïntegreerd met Social Schools, maakt
betalingen voor ouders én school een stuk gemakkelijker. Tegelijkertijd werd de
systematiek iets anders. Onder andere verviel de sta�elkorting voor meerdere
kinderen uit een gezin en werd de hoogte vastgesteld op €270,- per kind per jaar.
De overgang ging gepaard met ruime communicatie over dit onderwerp naar alle
ouders via Social Schools. De introductie verliep vlekkeloos. De betalingsverzoeken
voor het tweede deel volgden in mei 2020.

Op 15 maart 2020 besloot de overheid om alle scholen en kinderopvang te sluiten
in de strijd tegen de verdere uitbreiding van het coronavirus. De impact hiervan
was enorm. Ineens zaten alle kinderen thuis en was het aan de ouders om het
thuisonderwijs vorm te geven. Hierbij werden ze ondersteund door de leerkrachten
die er alles aan deden om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Een goede
randvoorwaarde hierbij was de reeds ruime aanwezigheid van Chromebooks
waarop kinderen thuis door konden werken en contact konden houden met hun
leerkracht en klasgenoten. Snel na de afkondiging van de schoolsluiting is
versneld besloten extra laptops aan te scha�en voor alle kinderen vanaf groep 3
en voor alle leerkrachten. Het is de Nijepoort gelukt, dankzij grote inspanningen
van het team, om binnen de beperkingen snel en slagvaardig het maximale
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mogelijk te maken. Dat verdient ook op deze plaats een groot compliment. Het
duurde tot 11 mei voordat De Nijepoort de deur weer mocht openen.

In deze heftige periode bleek dat de match met Erwin Versluis, het team en het
bestuur niet was wat we ervan gehoopt hadden. In mei is door het bestuur
besloten het tijdelijke contract met hem niet te verlengen. We hebben
oud-directeur Marjan van Grieken bereid gevonden om vanaf juli de honneurs
tijdelijk waar te nemen en onszelf de tijd te geven met extra zorg en ondersteuning
van een gespecialiseerd wervingsbureau op zoek te gaan naar een nieuwe
directeur. Dit proces is voor de zomervakantie uitgedacht en in werking gezet. Eind
september werd door het bestuur besloten Peggy van Holst - Pellekaan aan te
stellen als nieuwe directeur per 1 januari 2021. Marjan heeft de periode tot 1 januari
als interim-directeur naar volle tevredenheid overbrugd.

De ALV van 22 juni 2020 vond digitaal plaats. In deze vergadering werd het
jaarverslag van 2019 goedgekeurd en een uitgebreide toelichting gegeven op het
afscheid van Erwin Versluis en de vervolgstappen. Door team en commissies
werden updates gegeven over het afgelopen half jaar, de impact van Corona en
werd vooruitgekeken op de rest van het kalenderjaar.

Als gevolg van de pandemie en de onrust op directieniveau is het team helaas
nauwelijks toegekomen aan de start met de initiatieven die volgen uit het
strategische plan. Onder de titel ‘Leerling aan het roer’ heeft De Nijepoort de
ambitie het onderwijs een vernieuwingsslag te geven richting meer zelfsturing van
kinderen en leerkrachten, oa. door meer thematisch werken te introduceren. Deze
plannen en bijbehorende investeringen zijn in 2020 uitgesteld om volledige
aandacht te kunnen hebben voor continuïteit van het onderwijs.

Ondanks een turbulent laatste half jaar namen we in juli afscheid van groep 8.
Dankzij grote inspanningen van deze geweldige groep, hun ouders en leerkrachten
is het gelukt het schoolkamp en de musical door te laten gaan. We zullen ze
missen!

In september startte het schooljaar weer met de nodige coronamaatregelen in en
om de school. Door het team werd de balans opgemaakt wat de impact van het
eerste periode thuisonderwijs was op de resultaten op de kernvakken. Dat viel
gelukkig mee. Direct werd met ca. 15 kinderen een individueel plan gemaakt met
behulp van leerkrachten, remedial teachers en ouders om opgelopen
achterstanden weg te werken. Deze extra inspanning werd gefinancierd met extra
middelen die vanuit het Rijk beschikbaar kwamen.

Het najaar kregen we te maken met de zgn. tweede golf van Corona-besmettingen.
Met steeds weer aanpassingen aan de regels en plannen en gedisciplineerd
gedrag van leerkrachten en ouders lukte het De Nijepoort om een uitbraak op
school te voorkomen. Aan het einde van het jaar besloot het kabinet echter
opnieuw tot een sluiting van alle basisscholen. Dit duurde uiteindelijk tot 8 februari
2021.
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Vooruitblik 2021

Helaas is ook in 2021 de Corona-pandemie nog aan de orde van de dag. Het jaar is
begonnen met een maandenlange schoolsluiting. De impact daarvan is groot. Op
het team en op de leerlingen en hun ouders. In het voorjaar werken we aan een
plan, gekoppeld aan een grote investering vanuit het Rijk, om opgedane
achterstanden door Corona versneld in te lopen en tevens een extra impuls te
geven aan de ambities van de Nijepoort op onderwijskundig vlak (leerling aan het
roer).

Anticiperend op een einde van de pandemie zullen in 2021 de eerste
voorbereidingen getro�en worden voor het vieren van het 50-jarig bestaan van
onze school in september 2022. Daarnaast is het de ambitie om stappen vooruit te
kunnen zetten op aan een aantal dossiers dat al langer onze aandacht heeft,
zoals de kwaliteit van de BSO, ontwikkelingen rond de Groene Daan, verdere
ontwikkeling van de professionaliteit op de Nijepoort en een stabiele en
toekomstgerichte organisatie.
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1. Het schoolbestuur

In dit eerste hoofdstuk wordt toegelicht hoe De Nijepoort georganiseerd is en wie
daarin een rol spelen. Ook staan de hoofdpunten van het beleid vermeld.

1.1  Profiel

De vereniging stelt zich ten doel het stichten en in stand houden van een school
voor basisonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op neutrale grondslag. Onder
het bevoegd gezag van de Groenekanse schoolvereniging De Nijepoort, een school
met Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag, met bevoegd gezag nummer
79952 en brinnummer 07BF.

De Nijepoort is gevestigd op de Versteeglaan 144 in Groenekan. Gedetailleerde
informatie is te vinden via de website of het profiel op Scholen op de Kaart.

De Nijepoort heeft als doel om als zelfstandige Groenekanse dorpsschool haar
kinderen een veilige en plezierige omgeving te bieden waarin zij het beste uit
zichzelf kunnen halen en goed voorbereid zijn op de toekomst.

Dit doel wordt nagestreefd door te sturen op een onderwijsklimaat:

- waar kinderen zich met plezier ontwikkelen tot zelfbewuste individuen;
- waar medewerkers de ruimte ervaren om maximaal bij te dragen aan de groei

van elk kind;
- waar ouders lid zijn van de schoolvereniging én actief betrokken zijn bij de

school;
- met een gezond fundament (financieel, organisatorisch én kwalitatief).

Het Bestuur doet dit door:

- Het adviseren en faciliteren van directie en team bij activiteiten die het geven
van goed onderwijs en het welzijn van de kinderen bevorderen;

- De betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen;
- Het borgen dat De Nijepoort voldoet aan haar wettelijke onderwijstaak.

Missie
De Nijepoort biedt als zelfstandige Groenekanse dorpsschool haar kinderen een
veilige en plezierige omgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen en
goed voorbereid zijn op de toekomst.

Visie
Werken aan een goede kennis van lezen, taal en rekenen zien wij als basis. Vanuit
veiligheid jezelf ontwikkelen, dat is voor ons de belangrijkste drijfveer. Aandacht
voor sociaal-emotionele ontwikkeling en goede samenwerking is in het verlengde
hiervan de tweede drijfveer. Op De Nijepoort groeien kinderen om vanuit
vertrouwen in zichzelf en de ander aan het roer te staan van hun ontwikkeling. Dit
gebeurt in een leeromgeving die kinderen zowel veiligheid biedt als stimuleert om
hun kwaliteiten te ontdekken en te benutten. In deze ontwikkeling worden zij
begeleid door leerkrachten, samen met ouders, verzorgers en medeleerlingen.
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Kernwaarden

Betrokken
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich gezien en gehoord voelen.
Leerkrachten, ouders en kinderen samen maken het verschil. Ook de
verbondenheid met de Groenekanse gemeenschap is hierbij van belang. Op deze
wijze borgen wij een veilige omgeving voor de persoonlijke ontwikkeling van onze
kinderen.

Zelfsturend
Wij geloven dat als onze kinderen in staat zijn om zelfstandig en zelfbewust keuzes
te maken én ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien, zij optimaal voorbereid zijn
op de toekomst.

Ontwikkelen
Wij bieden onze kinderen en leerkrachten een omgeving waarin zij zich met plezier
kunnen ontwikkelen en elke dag worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen uitstekend basisonderwijs krijgen en
de leerkrachten trots zijn om op De Nijepoort te werken. Daarom investeren wij
dagelijks in de professionaliteit van onze leerkrachten en in ons onderwijs.

Ondernemend
Wij waarderen dat onze kinderen, leerkrachten en ouders zich nieuwsgierig
opstellen, initiatieven tonen en durven te vernieuwen. Wij vinden het daarbij
belangrijk dat iedereen de ruimte ervaart om mee te doen, mee te denken en mee
te beslissen.

1.2 Beleid

Sinds medio 2020 wordt in nauwe afstemming met stakeholders (directie, LR, MR)
gewerkt aan de ambities in het hierboven omschreven bestuurlijk kader / beleid
2020 - 2024 (missie, kernwaarden, visie en strategische doelen). Daarin is, naast het
borgen van een gezond organisatorisch fundament, ook nadrukkelijk aandacht
voor het behouden en het ontwikkelen van de medewerkers en het betrekken van
ouders en de Groenekanse gemeenschap bij onze school.

Onderwijs aan kinderen staat bij De Nijepoort centraal. Dat betekent dat alles wat
we doen, op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige
ontwikkeling van hun persoonlijkheid. In 2019 is er daarom extra aandacht besteed
aan de toekomstige inrichting van ons onderwijs waarin nog meer aandacht zal
zijn voor het stimuleren van zelfsturing door de leerlingen. Onder het motto
‘Leerling aan het roer’ wordt daar komende jaren op voortgebouwd.

In 2020 zijn er ook extra investeringen gedaan in de kwaliteit van het onderwijs
waaronder de inzet van moderne leermiddelen, ICT-toepassingen en aanschaf van
extra chromebooks.

Dat kwaliteit bij De Nijepoort voorop staat blijkt tevens uit de positieve feedback in
het inspectierapport (vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen, Ministerie OCW)
dat op 12 april 2019 is vastgesteld. Adviezen omtrent onafhankelijkheid van de rol
van MR en een nadere specificatie van uitgaven in de continuïteitsparagraaf zijn
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direct opgepakt. Tevens is structurele afstemming tussen LR, MR en bestuur
aangescherpt.

Toegankelijkheid & toelating
De Nijepoort staat voor alle kinderen wonend in Groenekan open, mits de school
de juiste zorg kan bieden. Voor kinderen die niet in Groenekan woonachtig zijn,
wordt jaarlijks een aannamebeleid opgesteld. Het aannamebeleid en de procedure
is via de website van de Nijepoort transparant gemaakt.

1.3 Organisatie

Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. Groenekanse
Schoolvereniging De Nijepoort Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag is in
1972 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40476503.

Organisatiestructuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes leden, allen ouders van leerlingen.
De school heeft een directeur die namens het bestuur het dagelijks management
van de school voor zijn rekening neemt. De directeur heeft een aanstelling van vier
dagen per week (0,8 FTE). Ter ondersteuning van de directie is een parttime
administratief medewerker (0,19 FTE) en een conciërge (0,5 FTE) in dienst.

De ledenraad (LR) is een afvaardiging van de algemene ledenvergadering (ALV) en
bestaat uit vier leden (ouders) van de vereniging. De LR is het toezichthoudend
orgaan van onze school.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders
van de school. Deze raad heeft regelmatig overleg en op gezette tijden ook met de
directie en met het bestuur.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes leden. De samenstelling van het
bestuur per 1 januari 2020 was als volgt:

Voorzitter: dhr. W.M. Schipperheijn

Secretaris: dhr. J. Groenendijk

Penningmeester: dhr. B.J.G. van Hienen

Overige bestuursleden: mevr. E.E.J. Schi�er-Boerrigter (juridisch & huisvesting)
mevr. R. Klerk-Oprel (personeel & organisatie)
mevr. S. van der Raaij (kwaliteit & communicatie)

Geen van de bestuursleden heeft vermeldenswaardige nevenfuncties. Aan de
samenstelling is in het verslagjaar 2020 niets gewijzigd.
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Ledenraad Samenstelling
De ledenraad bestaat uit vier leden. De samenstelling van de ledenraad per 1
januari 2020 was als volgt:
Voorzitter: dhr. M. Jongens
Secretaris: mw. Y. Nagtegaal

Overige ledenraadsleden: dhr. A. Bodegraven (portefeuille Kwaliteit en P&O)
mw. M. van Dongen-Velting (portefeuille Financiën)

Van de ledenraadsleden bekleed dhr. Bodegraven een nevenfunctie in het bestuur
van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Hij neemt zitting in dat bestuur als
persoon zonder last of ruggespraak. Dit is op voordracht van de AOb, zijn
werkgever, maar niet 'namens' deze organisatie (https://www.vfpf.nl/bestuur). De
samenstelling van de LR is in 2020 niet gewijzigd.

Zie de bijlage bij dit jaarverslag voor het Verslag Intern Toezicht.

Klachtenbehandeling
Voor de afhandeling van eventuele klachten is er een klachtenprotocol. In 2020 zijn
er geen formele klachten ingediend.

Governance ontwikkelingen
Naast verantwoording in de ALV deelt het bestuur alle besluiten na iedere
bestuursvergadering met de LR. De LR vergadert tenminste vier keer per jaar
waarbij terugkoppeling aan het bestuur plaatsvindt. Voorafgaand aan deze
bijeenkomsten toetst de voorzitter van de LR bij het bestuur of er nog relevante
onderwerpen spelen waarop advies gegeven of toezicht gehouden dient te worden.
De LR zorgt ook zelf dat zij de juiste informatie ontvangt en feedback geeft op het
gevoerde beleid (o.a. begroting, bestuursverslag, impactvolle beleidskeuzes). Tevens
is de LR in 2020 extra betrokken bij het besluit afscheid te nemen van de nieuw
aangestelde directeur en de vormgeving en toetsing van het werving- en
selectieproces van onze nieuwe directeur die per 1 januari 2021 in dienst is
gekomen.

Code Goed Bestuur
Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. Deze code wordt
door ieder bestuurslid getekend. Het bestuur vergadert maandelijks, in
aanwezigheid van de directeur en volgt daarbij de bestuurskalender, die ieder
schooljaar opnieuw wordt vastgesteld. Tijdens iedere vergadering wordt
stilgestaan bij eventuele financiële bijzonderheden en elk kwartaal wordt de
financiële situatie door de penningmeester toegelicht. In geval van bijzonderheden
wordt de directeur gevraagd deze nader toe te lichten en wordt indien
noodzakelijk besloten om financieel bij te sturen. De directeur rapporteert aan het
bestuur middels maandelijkse managementrapportages die in de
bestuursvergaderingen worden besproken.

Functiescheiding vindt plaats via het zgn. two-tier model waarbij scheiding van
bestuur en toezicht (LR) wordt gerealiseerd zoals hierboven beschreven. Het
bestuur bestaat uit zes personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
aansturing van de directie. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Ledenraad
die de functie van intern toezicht op het bestuur op zich nemen.
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Het bestuur heeft haar eigen functioneren over schooljaar 2019-2020 formeel
geëvalueerd aan de hand van bereikte resultaten op speerpunten en onderlinge
samenwerking. Het bestuur en de raad van toezicht (LR) zullen jaarlijks een
zelfevaluatie doen gericht op realisatie van de beoogde doelstellingen rondom
samenwerking en de verschillende inhoudelijke thema’s. Deze evaluatie vindt
plaats in de zomerperiode en betreft het afgeronde schooljaar.

Horizontale verantwoording
Elk schooljaar wordt tweemaal verslag gedaan voor het bestuur in de Algemene
Ledenvergadering. Onderhavig bestuursverslag is daarvan de formele en
schriftelijke uitwerking waarin het bestuur voor leden (ouders) en medewerkers
verantwoordelijk aflegt over het voorgenomen en uitgevoerde beleid. Dit
bestuursverslag verschijnt in aanloop naar de ALV die elk jaar in juni wordt
gehouden. Via Social Schools worden de ouders op klassen- en schoolniveau door
directie en bestuur geïnformeerd over actuele zaken op school.

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact
Nagenoeg het hele team van De Nijepoort heeft gestaakt op 30 en 31 januari 2020.
Vanaf maart heeft de Covid-19 pandemie de hele maatschappij, en dus ook het
onderwijs, beheerst. Met name de schoolsluiting van 15 maart heeft een grote
impact gehad op het onderwijs. Via afstandsonderwijs hebben de lessen een
periode digitaal plaats moeten vinden en zijn ouders ook onmisbaar geweest bij
het waarborgen van de continuïteit. In het voorjaar van 2021 lopen we, na 2
periodes van afstandsonderwijs, weer in de pas met de (onderwijs)
kwaliteitskalender. Er is van september 2020 tot zomer 2021 intensieve begeleiding
geweest van leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden vanwege de
schoolsluiting.
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2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting
& facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan
gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het
beleid rond risico’s en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijs
2020 was een onrustig jaar voor De Nijepoort. De normale gang van zaken op
school qua onderwijs, kwaliteit en ontwikkeling stond onder druk door de
pandemie en door wisselingen in de schoolleiding. Toch is het gelukt in deze
moeilijke tijd om tijdig een jaarplan 2020-2021 op te stellen.

Een deel van de speerpunten uit de jaarplannen 2019-2020 en 2020-2021 hebben we
ondanks de twee lockdowns kunnen uitvoeren. Een deel is doorgeschoven naar
2021. Hieronder een toelichting.

Speerpunten van het jaarplan 2019-2020:
1. Zelfregulerend leren - de leerling aan het roer
2. Thematisch werken- verder uitwerken vanaf groep 4 t/m 8
3. Het jonge kind - doorontwikkeling leerlijn groep 2 naar 3 en herijken visie op

het jonge kind
4. Engels - optimaliseren van het Engels groep 1 t/m 8
5. Sociaal emotionele ontwikkeling - soem, continuering gouden regels, ZIEN en

scholing
6. ICT - ontdekken van programmeren, mediawijsheid en ICT

Speerpunten van het jaarplan 2020-2021:
1. Zelfregulerend leren - ontwikkeling vaardigheden leerlingen, scholing

leerkrachten
2. Thematisch werken - verder vormgeven eigen thema’s met aandacht voor de

kerndoelen en voor een leerlijn vaardigheden
3. Het jonge kind - aanpassingen in het onderwijs in groep 1 t/m 3 o.b.v.

sensomotorische ontwikkeling en hersenrijping jonge kinderen
4. Engels - aanpassen aanbod in groep 1 t/m 4 in omvang en vorm, aansluiting bij

groep 5 t/m 8 behouden
5. Sociaal emotionele ontwikkeling - certificaat relaties en seksualiteit behalen

(gezonde school)
6. Meer- en hoogbegaafdheid - vergroten kennis bij leerkrachten in signaleren en

handelen, aansluiten bij wereldoriëntatie
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De volgende speerpunten stonden het afgelopen jaar centraal.

1. Zelfregulerend leren 'leerling aan het roer'

Het team heeft zich het afgelopen jaar verdiept in eigenaarschap bij leerlingen.
Leerkrachten hebben samen met de leerlingen gewerkt aan het vergroten van de
metacognitie. Er is teamscholing geweest op het gebied van I-self (zelfsturend
leren). Met deze aanpak wordt in alle groepen gewerkt.

2. Thematisch werken

In de periodes in 2020 waarin de school gesloten was en er afstandsonderwijs werd
gegeven stond het thematisch werken op een laag pitje. In de periodes dat de
school wel open was zijn er verschillende thema’s wereldoriëntatie uitgevoerd met
oog voor de ontwikkeling van een kerndoeldekkend aanbod. Keuze voor een nieuwe
methode gemaakt en lijnen uitzetten voor de komende jaren is doorgeschoven
naar voorjaar 2021.

3. Het jonge kind

Herijking van de visie op onderwijs in de onderbouw heeft geresulteerd in de focus
op sensomotorische ontwikkeling en hersenrijping bij jonge kinderen.
Leerkrachten onderbouw hebben scholing gevolgd op dit gebied en er zijn
aanpassingen gedaan in de inrichting van de lokalen zodat deze beter geschikt
zijn voor spelend- en bewegend leren.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs vinden we belangrijk en meten we gedurende het
schooljaar (anoniem) onder leerkrachten, ouders en leerlingen. Hiervoor gebruiken
wij het landelijke kwaliteitszorgsysteem WMK PO1. Aan de hand van verschillende
online vragenlijsten (over o.a. de kwaliteit van het onderwijsproces, kwaliteitszorg
en ambitie en schoolklimaat en opbrengsten) krijgen wij inzicht in wat goed gaat
en wat nog beter kan. Door cyclisch te werken en de verbeterpunten op te nemen
in ons jaar- en schoolplan werken we structureel aan een betere kwaliteit van ons
onderwijs.

1 https://www.mijnschoolkwaliteit.nl/wmk
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Ook in 2020 hebben ouders van De Nijepoort een enquête kunnen invullen over de
tevredenheid op school. Uit de enquête bleek dat ouders de school het
rapportcijfer 8,2 geven en de school aanraden aan anderen2.

Verschillende deelonderwerpen werden gemeten met een vierpuntsschaal. Daar
kwam het volgende beeld uit naar voren:

- Kwaliteitszorg: 3,43 (goede regels, ouders bevelen de school aan)
- Tijd: 3,41 (weinig lesuitval, aandacht voor leerlingen die ondersteuning of extra

uitdaging nodig hebben)
- Pedagogisch handelen: 3,36 (leraren tonen belangstelling, school zorg ervoor

dat er niet gepest wordt)
- Didactisch handelen: 3,47 (leraren zijn vakbekwaam, dagen uit en

ondersteunen)
- Schoolklimaat: 3,36 (goede sfeer, goede informatie)
- Zorg en begeleiding: 3,34 (voldoende gesprekken, goede begeleiding)
- Opbrengsten: 3,38 (goede informatie over de opbrengsten)
- Thuisonderwijs: 3,46 (goede communicatie, gevarieerd onderwijsaanbod,

voldoende lesstof en contactmomenten)

Het onderwerp ‘verkeerssituatie rond de school’ krijgt met 2,33 de laagste score
(matig). De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn besproken op
een studiedag. Het team heeft ingezoomd op het thema verkeersveiligheid en heeft
concrete afspraken gemaakt om dit ontwikkelpunt aan te pakken.

De veiligheidsbeleving van leerlingen was dit jaar iets hoger dan de
benchmarkgegevens, terwijl het gevoel van welbevinden iets lager was. Dit zijn
overigens minimale verschillen. Onze scores op welbevinden, pestbeleving en
veiligheidsbeleving zijn goed en wijken dit jaar iets af, maar binnen de toegestane
standaarddeviatie. De enquête is zoals gewoonlijk net voor de herfstvakantie
afgenomen omdat dan de groepsvorming net heeft plaatsgevonden.

De vragen uit de leerlingvragenlijsten van ZIEN die gaan de veiligheidsbeleving
van leerlingen zijn

Thema 2019 2020
1. Andere kinderen doen mij pijn. 0,00% 1,27%
2. Andere kinderen schelden mij uit. 1,27% 0,00%
3. Andere kinderen sluiten mij buiten. 0,00% 0,00%
4. Andere kinderen lachen mij uit. 0,00% 1,27%

Hierbij moet eenieder zich realiseren dat 1,27% staat voor 1 leerling. Leerkrachten
kunnen de vragenlijsten inzien en weten dus wie deze antwoorden hebben gegeven
en hebben met deze kinderen gesproken en indien nodig actie ondernomen.

In 2020 is er i.v.m. de Corona situatie geen medewerkers enquête afgenomen. Dit zal
in 2021 wel weer gebeuren.

2 Bron: het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit)
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Onderwijsachterstanden en de impact van Covid-19

De Nijepoort heeft over 2020 geen additionele financiering ontvangen voor de
aanpak van onderwijsachterstanden. Wel zijn er middelen beschikbaar gekomen
voor de aanpak van achterstanden in relatief tot Covid-19.

Bijna het hele kalenderjaar 2020 is de impact van de corona-crisis een serieuze, als
het gaat om de wijze waarop het onderwijs tijdelijk georganiseerd moest worden.
Dit leidt echter niet tot ernstige twijfel over de financiële en organisatorische
continuïteit van De Nijepoort.

In de periode van 15 maart tot 11 mei 2020 is sprake geweest van (thuis)onderwijs op
afstand. Vanaf 11 mei tot 8 juni 2020 was er een combinatie tussen thuisonderwijs
en onderwijs op school. Na de Pinkstervakantie (15 juni) is het onderwijs met
volledige groepen weer gestart. Vlak voor de Kerstvakantie is er een nieuwe
lockdown afgekondigd waardoor De Nijepoort voor de tweede keer heeft moeten
overschakelen naar afstandsonderwijs.
Dankzij de goede organisatie, de juiste ICT faciliteiten en maximale inspanning van
de medewerkers zijn de sleutelprocessen (zoals het geven van lessen en het
waarborgen van de kwaliteit) het hele jaar onder controle gebleven. Een financiële
impuls door de Steunstichting van onze school heeft mogelijk gemaakt dat alle
leerkrachten over een eigen chromebook konden beschikken om
afstandsonderwijs mogelijk te maken. Bovendien zijn er extra financiële middelen
beschikbaar gekomen om onderwijsachterstanden weg te werken. Deze middelen
zijn in de tweede helft van 2020 ingezet en er is gekozen voor hoogwaardige
individuele remedial teaching, een bewezen e�ectieve interventie bij
achterstanden. In de trendanalyse van het voorjaar 2021 hebben we kunnen zien
dat de inzet van deze middelen het gewenste e�ect heeft gehad, we zijn tevreden
over de resultaten.
Op de kernvakken is de impact van Corona dus beperkt gebleven tot een beperkt
aantal leerlingen met achterstanden die snel inzichtelijk waren en met de juiste
aandacht nagenoeg allemaal weggewerkt konden worden. Het is lastig in te
schatten en meetbaar te maken wat de impact is geweest van de verminderende
aandacht voor niet-kernvakken zoals gym, wereldoriëntatie en Engels. Deze vakken
zijn nagenoeg volledig komen te vervallen in de periodes van thuisonderwijs. Ook
de impact op verminderde groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling
moet in 2021 blijken en mogelijk worden ingehaald.

Resultaten

Wat betreft de resultaten op organisatie- en schoolniveau zijn we gestart met een
nieuwe beleidsperiode 2020-2024. Dit wordt weergegeven in het schoolplan. De
strategische doelstellingen vanuit het bestuur zijn vertaald naar onderwijsdoelen.
Deze onderwijsdoelen zijn het fundament voor de schoolontwikkeling voor de
komende vier jaar.
De Nijepoort streeft ernaar uitstekend onderwijs te combineren met een positief en
prettig leerklimaat. Ons onderwijs vertaalt zich naar goede cognitieve
opbrengsten. Er is een constante uitstroom van 70-80 % naar HAVO en VWO. De
tussentijdse monitoring door middel van methodetoetsen helpt bij het tijdig
opmerken van behoefte aan ondersteuning.
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Uitstroom Aantal leerlingen per advies VO

2011 /
2012

2012
/

2013

2013
/

2014

2014
/

2015

2015
/

2016

2016
/

2017

2017
/

2018

2018
/

2019

2019
/

2020

2020
/

2021
Totaal % van

totaal

VWO 7 9 9 4 9 10 10 8 6 5 77 34,5%

HAVO t/m VWO 3 5 3 6 7 1 4 3 4 3 39 17,5%

HAVO 7 5 2 8 4 9 3 3 2 4 47 21%

VMBO TL t/m HAVO 2 3 2 3 2 2 4 18 8%

VMBO GL t/m VMBO TL 1 2 3 1,5%

VMBO KL t/m VMBO TL 1 1 2 1%

VMBO TL 2 3 2 4 4 4 5 1 25 11%

VMBO TL, met LWOO 1 1 0,5%

VMBO BL, met LWOO 1 1 0,5%

VMBO BL t/m VMBO KL 1 1 0,5%

VMBO BL t/m VMBO KL,
met LWOO 1 1 0,5%

VMBO GL, met LWOO 1 1 0,5%

VMBO KL 1 1 1 1 1 1 1 7 3%

Totaal 19 22 16 24 30 29 26 22 16 19 223

De Nijepoort neemt sinds 2018 deel aan de IEP eindtoets. De score ligt in 2018 en
2019 ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. In 2020 is er geen
eindtoets afgenomen vanwege de schoolsluiting in het voorjaar. Hieronder de
gegevens van voorgaande jaren.
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In plaats van de gegevens van de eindtoets hieronder de schooladviezen groep 8:

Adviezen groep 8 2020/2021 ( 19 lln) 2019/2020 ( 16 lln)

VWO 5 ( 26%) 6 ( 38%)

HAVO/VWO 3  ( 16%) 3  (19%)

HAVO 4 ( 21%) 4  (25%)

TL/HAVO 4 ( 21%) 1  (6%)

TL 2 ( 11%) 2  (12%)

Kader 1 ( 5%) -

Overig - -

De samenwerking met externe remedial teachers is in 2020 geïntensiveerd bij de
besteding van de extra financiële middelen i.v.m. corona. Drie remedial teachers
werken op school met individuele kinderen. De intern begeleider coördineert deze
ondersteuning die in nauw overleg met de leerkrachten en ouders wordt
uitgevoerd. De lijnen zijn kort en daardoor lukt het ons kinderen mee te laten doen
met het onderwijs in de groep die zonder die hulp een eigen leerlijn zouden
moeten volgen.
Meer informatie over de onderwijsresultaten op De Nijepoort is te vinden via de
schoolwebsite of via scholenopdekaart.nl.

Passend onderwijs en Samenwerkingsverbanden

Leerlingaantal d.d. 10/1/2019 160
Toegekende middelen 2020 per leerling
A. Middelen basisondersteuning € 125,00 € 20.000,00
B. Middelen extra ondersteuning € 100,00 € 16.000,00
C. Impulsmiddelen € 15,83 € 2.532,80
D. Extra uitkering Corona € 15,00 € 2.400,00

De Nijepoort is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht: SWV
ZOUT. Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende financiële
middelen die wij voor ondersteuning, impuls en Corona hebben ontvangen. De ter
beschikking gestelde middelen dienen te worden ingezet voor zowel
basisondersteuning als extra ondersteuning. De Nijepoort besteedt de middelen
van het SWV ZOUT aan de inzet van de intern begeleider die in vaste dienst is en
aan het bekostigen van ondersteuning en remedial teaching, deels in een flexibele
schil.

De gelden worden als volgt verdeeld:

- Formatieruimte voor extra ondersteuning
- Formatieruimte voor de intern begeleider
- Aanvragen en uitvoeren (dyslexie)onderzoeken door GZ-psycholoog (evt.

doorverwijzing naar dyslexiebehandelaar of extra begeleiding in de groep).

Op De Nijepoort bieden wij extra ondersteuning aan voor meer- en/of
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hoogbegaafde leerlingen. Dit doen wij door het volgende aan te bieden:

- Livingstone (leerlingen van groepen 3 t/m 8 werken aan extra projecten)
- Compacten en verrijken

Door de impact van de Corona pandemie op de dagelijkse onderwijspraktijk is de
begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op een laag pitje komen te
staan in 2020. In 2021 gaan wij ons focussen op een verdere verdieping in het
onderwijs aan meer- en/of hoogbegaafdheid. Hiervoor hebben wij extra formatie
vrijgemaakt.

Er zijn geen andere noemenswaardige andere samenwerkingsverbanden van het
Samenwerkingsverband ZOUT.

2.2 Personeel & professionalisering

Doel & Resultaten

Vanuit de gezamenlijk ontwikkelde koers ’Leerling aan het roer’ wordt gestuurd op
een onderwijsklimaat waarin medewerkers de ruimte ervaren om maximaal bij te
dragen aan de groei van elk kind. Dit moet worden mogelijk gemaakt door:

- een eerlijke en door het team gedragen werkverdeling;
- een inzet van werkdruk middelen waarmee de leerkrachten zoveel mogelijk

leerling-centraal werken;
- professionalisering binnen de studiedagen door passend aanbod, met name

door samen te leren;
- leerkrachten te stimuleren zich te ontplooien door cursussen en scholing.

Beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
De Nijepoort is aangesloten bij het Participatiefonds en houdt voldoende reserves
aan om eventuele transitievergoedingen op te vangen.

In geval van ontslag volgt De Nijepoort de eisen van het Participatiefonds om te
voorkomen dat de school zelf de kosten van uitkering voor haar rekening zou
moeten nemen. Daarbij hoort dus zorgvuldige dossiervorming, duidelijkheid in de
gesprekkencyclus, uiterste inspanning om ontslag te voorkomen (coaching, inzet
mediator, scholing, zoeken mogelijk ander werk binnen of buiten de vereniging etc).

Ontwikkelingen

Directie
Per 1 januari 2020 is er een nieuwe directeur aangesteld als opvolger van Marjan
van Grieken, met een tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2020 (met uitzicht op
vast dienstverband bij goed functioneren). In mei 2020 heeft het bestuur besloten
dit tijdelijke dienstverband niet te verlengen. Begin 2021 is de instroomtoets bij het
Participatiefonds gedaan en hebben we bericht gekregen dat we de kosten van
uitkering niet zelf hoeven te dragen.

Na de zomervakantie is Marjan van Grieken teruggekeerd als interim directeur en
is er een nieuwe werving- en selectieprocedure gestart. Het team en de MR hebben
actief deelgenomen in de verschillende stappen van de procedure. Met dit grote
draagvlak, en onder toezicht van de Ledenraad, is per 1 januari 2021 een nieuwe
directeur aangesteld: Peggy van Holst Pellekaan. Zij is benoemd in een tijdelijk
dienstverband tot 31 december 2021 (met uitzicht op vast dienstverband bij goed
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functioneren).

Bezetting onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel
In 2020 is er één leerkracht vertrokken en heeft één leerkracht een jaar onbetaald
verlof genomen i.v.m. zorgtaken. Zittend personeel heeft deze vacatureruimte
ingevuld. Er is een nieuwe gymleraar aangetrokken met een tijdelijk dienstverband
tot 1 augustus 2021 (met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren).

Professionalisering
Het gehele team is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe
strategische kaders voor De Nijepoort (missie, visie, strategie) en bij de opstelling
van het schoolplan 2020-2024. Gezamenlijk hebben de leerkrachten de
mogelijkheden van vernieuwde onderwijsinrichting onderzocht met als kern
‘leerling aan het roer’ ofwel zelfsturend leren. Het samen optrekken, deels per bouw,
geeft ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaringen die de individuele
leerkracht en het team versterken.
Studiedagen waren gewijd aan het vormgeven van vernieuwend onderwijs en
voorlichting over nieuwe leerling-centrale onderwijsmethoden zoals De
Noordwijkse methode en toepassing iSelf (zelfsturend leren), bewegend leren en de
sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind. In december stond er een
studiedag in het teken van onboarding van de nieuwe directeur.

Cursussen & opleidingen:
- Theo Schaafsma heeft de masteropleiding ‘Onderwijs & Innovatie’ afgerond.
- Inge van Eijden en Loes Franken hebben een 5-daagse opleiding ‘Het

hoogbegaafde kind’ gevolgd.
- Kleuterleerkrachten volgen in januari en februari 2020 een 5 daagse opleiding

‘Kleuteronderwijs en sensomotorische ontwikkeling’ bij Hanneke Poot.

Aanpak werkdruk en verantwoording middelen
Het werkverdelingsplan dat in 2019 in samenspraak met het team is opgesteld is
ook in 2020 van kracht geweest. Kernpunten van dit plan:

- een duidelijk inzicht over het aantal te werken uren en taken
- een eerlijke verdeling van taken
- een passende invulling voor iedere leerkracht
- een middel om oog te hebben voor de verschillen tussen medewerkers
- geen prikklok en bijhouden en controleren van indeling van tijd.
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Bestedingscategorie Besteed bedrag
(kalenderjaar)

Eventuele toelichting

Personeel 0,2 fte €11.711,-
0,2 fte €15.409,-

€8.833,- per 0,2 fte

Vakleerkracht gym
Leerkracht ter
ondersteuning van
combinatiegroepen

Conciërge kost €8.833,- per
0,2 fte
Een deel hiervan is ingezet
voor het pauzerooster.

Materieel -

Professionalisering -

Overig -

Ook zijn er niet-financiële maatregelen genomen. Doordat op De Nijepoort een
vakleerkracht Lichamelijke Oefening actief is, geven leerkrachten 2x per week 45
minuten geen les aan hun groep. Die tijd wordt in Cupella Taakbeleid niet in
mindering gebracht, deze tijd kunnen de leerkrachten daarom gebruiken om
dingen voor hun klas te doen. Leerkrachten hebben aangegeven dat dit werkdruk
verlagend werkt.

Strategisch personeelsbeleid
De onderwijskundige visie van De Nijepoort is gericht op het nu en op de toekomst.
Zo ook het personeelsbeleid waarin goed werkgeverschap centraal staat. We willen
dat onze medewerkers gezond, gemotiveerd en gelukkig blijven.

1. Interessant, betekenisvol werk; ontstaat doordat we stimuleren dat
medewerkers hun talenten en kwaliteiten zelfstandig en met ruimte voor eigen
keuzes inzetten. Hierdoor ontstaat de (wederzijdse) betrokkenheid op leerlingen
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en collega’s waaruit voldoening en vertrouwen ontstaat.
2. Prettige, veilige en gezonde werkomgeving: De Nijepoort streeft ernaar dat

medewerkers in een fijne, schone en inspirerende omgeving kunnen zijn. Hierbij
hebben we aandacht voor het materiële, zoals fijne klaslokalen en teamruimte,
als ook voor immateriële factoren zoals de inzet werkdruk verlagende
middelen, inzet van ambulante leerkrachten en ruime bemensing voor opvang
door ziekte/verzuim.

3. Leren, ontwikkelen en opleiden: de gewenste onderwijsvernieuwingen zijn
helder. En van daaruit ontwikkelt het team en de medewerker zich. Budget
hiervoor is opgenomen in de meerjarenbegroting.

4. Goede arbeidsvoorwaarden: De Nijepoort streeft ernaar om binnen de CAO PO
alle arbeidsvoorwaarden zo goed als mogelijk aan te wenden. Hiervoor worden
wij ondersteund door VBS en Dyade. Nieuwe wet- en regelgeving worden tijdig
ingeregeld en gecommuniceerd.

Bovenstaande wordt geïmplementeerd en gemonitord doordat de onderwerpen 1-4
aan bod komen in teamvergaderingen, studiedagen en individuele
voortgangsgesprekken. Evaluaties vinden plaats middels terugkoppeling in
teamvergaderingen en studiedagen en tijdens individuele HR opvolggesprekken
evenals door middel van enquêtes. Alle monitor- en evaluatiemomenten zijn
periodiek en opgenomen in de medewerkers agenda.

De dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en directeur vindt
plaats bij bespreking van schoolplan en jaarplan tijdens studiedagen in juni/juli.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De Nijepoort is sinds januari 2018 gehuisvest in een modern schoolgebouw aan de
Versteeglaan 144 te Groenekan. In dit schoolgebouw is ruimte voor zeven
klaslokalen en een multifunctioneel speellokaal. Dit speellokaal wordt tevens
aangewend voor buitenschoolse opvang. Kinderopvang De Bilt is onze partner
voor de BSO.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten
Het financieel beleid is gericht op het binnen wettelijke kaders realiseren van de
strategische doelstellingen zoals weergegeven in het Schoolplan 2020-2024. Het
schoolplan en de meerjarenbegroting vormen het kader van waaruit
investeringskeuzes worden gemaakt.Hierbij hanteert de vereniging in principe
jaarlijks een nullijn met een maximale tolerantie van 1% van begroting, mits
zorgvuldig verantwoord. Voor 2020 waren extra middelen vanuit het eigen
vermogen begroot om extra investering te doen in het onderwijs. De vereniging
heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden
worden ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd.
Gezien de liquide positie van de vereniging is er ook geen reden voor het
aantrekken van vreemd vermogen geweest. De investeringen van 2020 zijn dan ook
met eigen middelen gefinancierd.

Jaarverslag 2020 Schoolvereniging De Nijepoort 21



De voorgenomen uitgaven aan “Leerling aan het roer” programma zijn lager
uitgevallen als gevolg van vertraging hierin. De dynamiek rondom het vertrek van
de niet goed functionerende directeur en de impact van Covid-19 hebben
voorgenomen activiteiten vertraagd en tevens extra kosten in 2020 veroorzaakt.
Desondanks is het financiële resultaat over 2020 positief en heeft de kwaliteit van
het onderwijs (zie ook hfst 2.1) hier niet/nauwelijks onder geleden.

Opstellen Begroting
Tijdens het opstellen van de begroting voor 2021 is net als voorgaande jaren medio
november een analyse gemaakte van de realisatie over 2020 en tevens gekeken
naar de voorgenomen extra investeringen en verwachte inkomsten en
kostenstijgingen voor 2021. Hierbij zijn met name extra kosten voorzien als gevolg
van Covid 19 en extra investeringen in ”Leerling aan het roer” programma. De
analyse is gemaakt door de interim directeur samen met Voorzitter en
Penningmeester en afgestemd met de andere bestuursleden. Tevens zijn hierbij MR,
LR en een externe adviseur vanuit VBS betrokken geweest. De financiële data is
verstrekt door Dyade en de onderwijs inhoudelijke plannen en ontwikkelingen zijn
vanuit directie en team aangedragen. Hierbij is ook gekeken naar de ontwikkeling
van leerlingenprognoses en de ontwikkeling van de formatie voor de komende 5
jaar en de impact van de verwachte nieuwe bekostigingssystematiek in 2023.
Vervolgens is de begroting vastgesteld door het bestuur, de MR, de LR en ter
goedkeuring voorgelegd aan de ALV van 21 januari 2021. De financiële
doorvertaling naar de meerjarenbegroting is vervolgens toegelicht aan en
goedgekeurd door de leden van de vereniging tijdens de ALV van 21 Januari 2021.

Toekomstige ontwikkelingen
De toekomstvisie zoals weergegeven in het schoolplan 2020-2024 is doorvertaald in
de meerjarenbegroting. In de meerjarenbalans is een prognose voor de
ontwikkeling van de liquide middelen opgenomen. Hierbij is rekening gehouden
met de voor de komende jaren geplande investeringen in met name “Leerling aan
het roer” programma. Hieruit blijkt dat de omvang van de liquide middelen de
komende jaren van voldoende omvang blijft om alle verplichtingen te voldoen en
de investeringen te kunnen betalen. Hierbij is wel de kanttekening gemaakt dat de
mogelijke impact van een gewijzigde bekostigingssystematiek vanaf 2023 van
invloed kan zijn op de financiële gezondheid van de vereniging. Daarom zal in 2021
met hulp van externe adviseur vanuit VBS een financieel plan worden opgesteld
om tijdig te kunnen anticiperen.

Treasuryverslag
De vereniging hanteert een treasurystatuut, dit is in 2017 aangepast. In dit statuut
is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende
publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Met
verwijzing naar ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. De vereniging
heeft geen belegging, lening of derivaat uitstaan in 2020. T.o.v. 2019 is hier geen
verandering in opgetreden. De vereniging heeft een zeer terughoudend financieel
beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en kwartaal
deposito. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.
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2.5 Coronacrisis

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons
allemaal. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden. De
e�ecten in 2020 van deze crisis op het bestuur van de Nijepoort zijn onder te
verdelen in organisatie, kwaliteit en financiële middelen. Op dit gebied zijn extra
initiatieven genomen om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. De dynamiek
heeft er toe geleid dat we de voorgenomen initiatieven in het kader van ‘Leerling
aan het roer”programma grotendeels naar 2021 hebben doorgeschoven.

Organisatie
De crisis vergde een hoge mate van flexibiliteit van het personeel, de kinderen en
de ouders hetgeen maakte dat nog meer dan voorgaande jaren adequaat gekeken
moest worden naar de inzet van mensen en middelen. Er is heel bewust omgegaan
met het welzijn van leerlingen en medewerkers door het nemen van diverse
veiligheids interventies (o.a. hygiëne, toegang afspraken, continue communicatie
en informatieoverdracht, logistieke zaken als looproute bewijzering en aanschaf
van veiligheidsmiddelen). De crises vergde dat het noodzakelijk was om in een snel
tempo digitaal afstandsonderwijs te ontwikkelen en dat zowel de leerlingen als
leerkrachten het volledig digitaal werken op afstand moesten eigen maken.
Daarnaast is er continue extra tijd en aandacht gestoken in het volgen en
anticiperen op het voorkomen van leerachterstanden o.a. door de inzet van extra
leerkrachten.

Kwaliteit
Het lesgeven digitaal en op afstand heeft ook consequenties gehad op de kwaliteit
van leerprestaties van onze kinderen. De impact hiervan staan
weergegeven in hfst. 2.1. “onderwijsachterstanden en de impact van Covid-19”.

Financiële middelen
Naast de extra investeringen in ICT middelen (met name chromebooks en licenties),
printkosten voor huiswerk, extra inzet van leerkrachten ter voorkoming
leerachterstanden €10.960, zijn er ook extra kosten a €3.998 gemaakt voor hygiëne
(zeeppompjes handen spray, extra schoonmaakdiensten en materialen) en
veiligheid (o.a. mondkapjes, schermen, looproute bewijzering). De extra kosten zijn
deels gefinancierd uit extra rijksbijdrage (€14.400) en SWV ZOUT-gelden (€2.400) en
het resterende deel uit eigen middelen.
De extra kosten in 2020 hebben niet geleid tot een continuïteitsrisico. De
liquiditeits- en solvabiliteitspositie is nog steeds solide genoeg gezien de omvang
van de eerste geldstroommiddelen van de totale baten. Met de hiervoor genoemde
(en eventuele andere) mogelijke financiële e�ecten als gevolg van COVID-19 in 2021
is in meerjarenbegroting deels rekening gehouden door met name op hygiëne en
veiligheid meer middelen te begroten.

2.6 Risico’s en risicobeheersing

Interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het bestuur hanteert, samen met de directeur, een duidelijke planning en
controlecyclus om de risico’s in kaart te brengen en de financiën te controleren (zie
onderstaande figuur). De penningmeester, voorzitter en de directeur hebben
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binnen deze structuur regelmatig overleg. Vier keer per jaar worden de
kwartaalrapportages van het extern administratiekantoor Dyade doorgenomen en
geanalyseerd. Op basis hiervan worden bevindingen en eventuele corrigerende
acties in de bestuursvergaderingen toegelicht en goedgekeurd.

Eén keer per jaar presenteert het bestuur de meerjarenbegroting alsook het
bestuursverslag en de jaarrekening aan de toezichthouder (Ledenraad), de
medezeggenschapsraad en de ALV. Deze moeten vervolgens door de betre�ende
gremia worden goedgekeurd. In 2021 zal het bestuur, samen met de directie deze
planning en controlecyclus verder professionaliseren door deze uit te breiden met
een risicobeheersingssysteem. Binnen dit systeem worden op gestructureerde wijze
risico’s in kaart gebracht, gewaardeerd en waar nodig acties gedefinieerd.
Risicomitigerende maatregelen zullen vervolgens binnen de huidige planning en
controlecyclus worden gemonitord. Implementatie hiervan staat gepland voor
schooljaar 2021/’22.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Jaarlijks worden in de zomerperiode de kansen en uitdagingen (SWOT) voor onze
school in kaart gebracht en besproken binnen het bestuur bij het bepalen van
onze speerpunten voor het komend jaar. Hierbij wordt gestart met een evaluatie
van wat het voorgaande jaar goed ging en beter kon en welke trends en
ontwikkelingen we op ons af zien komen. Op basis van deze jaarlijkse strategische
sessie worden acties of noodzakelijke beheersmaatregelen met de directie
besproken en in gang gezet. Hierbij is ook aandacht voor verschillende soorten
risico's (Onderwijs en identiteit, Personeel en organisatie, Financiën, Gebouw en
materieel en Communicatie en kwaliteit). Dit wordt o.a. geborgd door de
bestuurlijke inrichting in portefeuilles en de planning en controlecyclus
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De belangrijkste risico's waarop geanticipeerd is in 2020 zijn:

Risico’s Mitigerende maatregelen

1. Het voortduren van de Corona
crisis

a. Alle leerlingen beschikken over een
chromebook om onderwijs op afstand
mogelijk te maken

b. Lespakketten voor de eerste dagen
thuisonderwijs liggen klaar

c. Inregelen extra schoonmaak
d. Volgen beleid RIVM

2. Het teruglopen van de
ouderbijdrage o.a. als gevolg
van de Corona crisis

a. Duidelijke uitleg in de ALV over
hoe/wat/waarom van de ouderbijdrage

b. Duidelijke communicatie rond de
betalingsmomenten

3. het overgaan naar
eigenrisicodragerschap

a. Opnemen van een extra voorziening in
de begroting

b. Er is binnen de formatie ruimte om
kortstondig ziekteverlof zelf op te
vangen

4. Het vertrek van medewerkers in
combinatie met de krapte op
de arbeidsmarkt

a. Aandacht houden voor goed
werkgeverschap

5. Het op peil houden van het
aantal leerlingen in relatie tot
de bekostiging

a. Monitoren van de aanmeldingen
b. Inzetten lokale media (Vierklank e.d.)
c. Nieuwe bewoners actief benaderen
d. Wervingsactie inzetten indien

noodzakelijk

In 2021 zal het onderwerp risicomanagement middels een gedocumenteerd
risicobeheerssysteem opgenomen worden binnen de planning en controlecyclus
van de vereniging. Op deze wijze zal nog beter geborgd worden dat risico’s
cyclisch onderkend en beheerst worden, waardoor het verwezenlijken van de
(onderwijskundige) doelstellingen niet in gevaar komen.
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3. Verantwoording van de financiën

In dit laatste hoofdstuk van het jaarverslag verantwoorden wij de financiële staat
de van de Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort Bijzonder Onderwijs op
Algemene Grondslag. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig
perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en
lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie aan de
hand van kengetallen aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

Het leerlingaantal is voor onze school van groot belang om tot een gezonde
bekostiging vanuit de overheid te komen. Het leerlingaantal is daarom een
indicator die door bestuur en directie nauwlettend wordt gevolgd. In het
verslagjaar telde De Nijepoort 162 leerlingen.

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Aantal leerlingen
per 1 oktober 160 162 158 156 156

De komende jaren voorzien wij op dit moment voor onze school een lichte daling
doordat de toestroom van gezinnen met (jonge) kinderen in de directe omgeving
lijkt te stagneren. Met aandacht voor het verder verbeteren van de
onderwijskwaliteit en actieve communicatie, wil De Nijepoort deze trend in
positieve zin sturen en verwachten wij het aantal leerlingen stabiel te houden op
minimaal 156 leerlingen. Dit aantal is niet alleen de basis voor een gezonde
meerjarenbegroting, maar ook voor een door ons gewenst ratio van het aantal
leerlingen per leerkracht. De prognose voor 2021 is gebaseerd op het aantal
inschrijvingen per mei 2021.

FTE
De realisatie 2020 met betrekking tot het aantal onderwijzende FTE’s lag hoger dan
in het jaar 2019, maar wel in lijn met de prognose voor 2020. Op grond van de
leerlingenprognose zal ook in de komende jaren de personele bezetting van zowel
management als onderwijzend personeel stabiel blijven. De totale bezetting vanaf
2020 bedroeg 10,4 fte. 0,1 FTE meer dan in 2019.
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Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Bestuur/Management 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Personeel primair proces 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8

Ondersteunend
personeel 0,8 0,8 1,4 1,4 0,8

Alleen voor het ondersteunende personeel zien we de komende twee jaar een
stijging. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verwachte extra inzet van
onderwijsassistent(en). De extra kosten die dit met zich meebrengt zullen worden
gefinancierd uit de extra gelden vanuit het Nationale Programma Onderwijs (NPO)
dat door het ministerie van Onderwijs beschikbaar wordt gesteld. Het NPO heeft
primair tot doel om eventuele achterstanden die zijn ontstaan door het
thuisonderwijs i.v.m. Corona, weg te werken. De inzet van onderwijsassistent(en) is
één van de maatregelen die De Nijepoort voor dit doel zal inzetten. De exacte
bedragen die aan De Nijepoort zullen worden toegekend zijn op het moment van
publicatie nog niet bekend en daarom zijn deze bedragen nog niet meegenomen
in dit jaarverslag.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

De onderstaande tabel bevat de samenvatting van de baten en lasten over het
boekjaar 2020. Tevens is hierin het vergelijk gemaakt tussen de realisatie van 2020
met de begroting en de resultaten van 2019. Ook is de prognose voor de baten en
lasten voor de komende 3 jaar weergegeven.
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Activa Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Verschil
verslagjr

t.o.v.
begrotin

g

Verschil
verslagjr
t.o.v. vorig

jaar

Baten

Rijksbijdragen OCW 941.741 961.828 937.900 949.000 952.100 985.500 23.928 20.087

Overige
overheidsbijdragen 40.760 40.933 32.800 35.000 34.800 35.400 8.133 173

Overige baten 37.369 59.115 42.100 39.800 40.900 41.200 17.015 21.746

Totaal baten 1.019.870 1.061.876 1.012.800 1.023.800 1.027.800 1.062.100 49.076 42.006

Lasten

Personele lasten 802.328 846.530 829.300 822.000 844.600 873.500 -17.230 -44.202

Afschrijvingen 31.227 32.032 32.558 29.300 31.400 31.400 526 -805

Huisvestingslasten 70.277 70.555 63.200 63.400 63.600 63.800 -7.355 -278

Overige lasten 109.840 111.641 99.100 98.900 99.200 99.200 -12.541 -1.801

Totale lasten 1.013.672 1.060.758 1.024.158 1.013.600 1.038.800 1.067.900 -36.60
0 -47.086

Saldo baten en
lasten 6.198 1.118 -11.358 10.200 -11.000 -5.800 12.476 -5.080

Financiële baten en
lasten

Financiële baten 52 5 500 500 500 500 -495 -47

Financiële lasten - 500 500 500 500

Totale baten en
lasten 52 5 - - - - -495 -47

Totale resultaat 6.250 1.123 -11.358 10.200 -11.000 -5.800 11.981 -5.127

Ondanks een negatief begroot resultaat voor 2020 is de realisatie licht positief
uitgevallen. De belangrijkste reden hiervoor is terug te vinden in de tegenvallende
lasten waarvan in het bijzonder de personele lasten (ook deels verantwoord in de
overige lasten). Hieronder zullen de belangrijkste verschillen kort worden toegelicht
alsmede de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

Rijksbijdrage OCW
De rijksbijdragen OCW zijn toegenomen met €20.087 t.o.v. 2019. De belangrijkste
verklaring voor dit verschil is een niet begrote nabetaling van €15.500 voor het
schooljaar 2019/2020.  Verder is er een extra SWV ZOUT bijdrage geweest van
€2.400 i.v.m. Corona.
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Overige overheidsbijdragen en overige baten
Er is vanuit OCW een extra subsidie van €10.960 ontvangen voor het inhaal- en
ondersteuningsprogramma in relatie tot het thuisonderwijs i.v.m. Corona. Vanuit
het vervangingsfonds is een bonus/malus ontvangen van €5.582 omdat er minder
is gedeclareerd in relatie tot de betaalde premie.

Personele lasten
De meerkosten voor personele lasten worden verklaart door een nieuwe
directiewissel en de inhuur van een tijdelijk interim directeur.  Het verschil tussen
de wegvallen salariskosten van de directeur met de interim directeur en extra
dagen van enkele vaste medewerkers bedraagt €39.200. Ook is er €6.775 meer
uitgegeven aan extra schoolbegeleiding ten gevolge van Covid. Doordat de
vereniging  sinds 2020 eigenrisicodrager is voor ziektekosten, zijn de
personeelskosten ook hoger uitgevallen omdat er meer inzet is geweest ivm met
ziekte. Als gevolg van de Covid-crisis is de begrote uitgave voor scholing van het
personeel (o.a. in het kader van het ‘leerling aan het roer’ programma) grotendeels
(€17.775) niet besteed. Tevens is er vanuit het UWV een transitievergoeding
ontvangen van €11.761 ten gunste van de personele lasten in 2020.

Huisvestingslasten
De huisvestingskosten zijn €7.355 hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste
oorzaak hiervan zijn de extra schoonmaakkosten i.v.m. corona. Als gevolg hiervan
waren de schoonmaakkosten €9.299 hoger dan begroot. Omdat de school om
dezelfde reden een langere periode gesloten is gebleven, zijn de energiekosten
€2.645 lager uitgevallen.

Overige lasten
De reden dat de overige lasten hoger zijn uitgevallen dan begroot, is tweeledig. Er
is €6.111 extra uitgegeven aan bestuurs- en managementondersteuning als gevolg
van de directeurswissel. Ook is in dit proces €8.927 uitgegeven aan niet begrote
werving- en selectiekosten. Daarnaast vielen de kosten voor de accountant en het
administratiekantoor €4.904 hoger uit als gevolg van corona. In 2020 hebben
nauwelijks bijzondere activiteiten plaatsgevonden en ook is het geplande ‘leerling
aan het roer’ programma niet opgestart. Hierdoor zijn de overige lasten €14.182
lager uitgevallen dan begroot.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten zijn voor de vereniging negatief. De hoogte van ons eigen
vermogen maakt dat we rente moeten betalen in plaats van dat we die ontvangen.
Ook nemen de kosten voor bancaire diensten jaarlijks iets toe.

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2020 is licht positief (€1.123) en wijkt af van het negatief
begrote resultaat over 2020 (-€11.358). De belangrijkste oorzaken van deze afwijking
zijn:
- De totale baten zijn € €49.076 hoger dan begroot. Dit verschil betreft met name

de nabetaling van OCW over het schooljaar 2019/2020 en de bijzondere
bekostiging in het kader van corona die niet zijn begroot.

- De totale personele lasten zijn €17.230 hoger dan begroot. €23.255 lagere
salariskosten, maar €40.758 hoger overige personeelskosten dan begroot.
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- De huisvestingskosten vielen €7.355 hoger uit dan begroot met als
belangrijkste oorzaak extra schoonmaakkosten ivm corona.

- De overige kosten zijn €13.018 hoger dan begroot door niet begrote bestuur- en
directie ondersteuning.

Algemeen
De komende jaren wordt een stijging van de baten verwacht, met name door de
ontwikkeling in de bekostiging vanuit de overheid. Met een gelijkblijvend aantal
FTE stijgen de loonkosten in deze periode ook waardoor het e�ect per saldo
gering blijft. Dit e�ect is ook meegenomen in de nieuw opgesteld meer jaren
begroting voor 2021 t/m 2025 (goedgekeurd in de ALV van 21 januari 2021). De
geplande extra investeren in onderwijs o.a. in scholing leerkrachten/directie en
“Leerling aan het roer” programma, in lijn met het bestuurlijk kader 2020-2024, is
hierin weer meegenomen.

Per 1 januari 2020 is de vereniging eigenrisicodrager geworden voor vervanging
van leerkrachten tijdens ziekte. Er is een nieuwe verzekering afgesloten die na 3
maanden de vervangingskosten overneemt, maar tot die tijd dragen wij zelf de
kosten. Voor deze situatie is een aparte post  ‘Salariskosten vervanging’ begroot.

Voor de komende jaren is in de meerjaren begroting een negatief resultaat
begroot, de aandacht die elke jaarbegroting krijgt met betrekking tot de baten en
lasten zal de komende jaren gecontinueerd worden. Het uitgangspunt van de
jaarbegroting blijft dat er wordt begroot naar een nulresultaat.

Als gevolg van Corona zal er voor het schooljaren 2021/2022 en 2022/2023, naar
verwachting, extra geld beschikbaar komen via het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) vanuit het ministerie van onderwijs. Dit geld dient primair ingezet
te worden om achterstanden als gevolg van thuisonderwijs weg te werken. Deze
gelden zijn nog niet meegenomen in de getoonde begroting voor die jaren.

Balans in meerjarig perspectief
Onderstaande tabel toont de balans van Schoolvereniging De Nijepoort in
meerjarig perspectief. De verschillende onderdelen worden onder de tabel nader
toegelicht.
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Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa - - - - -

Materiële vaste activa 189.495 165.775 145.600 153.600 149.400

Financiële vaste activa - - - - -

Totale vaste activa 189.495 165.775 145.600 153.600 149.400

Voorraden

Vorderingen 82.519 68.352 78.200 78.200 78.200

Kortlopende e�ecten

Liquide middelen 344.080 410.598 406.400 408.500 412.000

Totale vlottende activa 426.599 478.950 484.600 486.700 490.200

Totale activa 616.094 644.725 630.200 640.300 639.600

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 240.851 241.997

Bestemmingsreserve 201.567 201.544

Overige reserves en
fondsen - - - - -

Totaal eigen vermogen 442.418 443.541 410.600 399.600 377.600

Voorzieningen 87.286 110.493 141.300 166.300 191.300

Langlopende schulden - - - - -

Kortlopende schulden 86.390 90.691 78.300 74.400 70.700

Totaal Passiva 616.094 644.725 630.200 640.300 639.600
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Toelichting op de balans
Vanaf 2020 is er een verwachting van een vrij constante waarde van de totale
activa omdat er geen grote wijzigingen van de vaste activa, de vorderingen en
liquide middelen zijn voorzien. Het eigen vermogen zal in de komende jaren
afnemen van €443.541 in 2020 naar €377.900 in 2023. Dit is het gevolg van de
verwachte afname in de algemene reserve door begrote negatieve resultaten. De
voorzieningen zullen jaarlijks stijgen als gevolg van de voorziening voor groot
onderhoud van het schoolgebouw van €25.000. Echter dit wordt naar verwachting
pas in een later stadium aangewend. Mutaties op de activa en passiva-zijde van de
balans zullen hieronder worden toegelicht.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn afgenomen met €23.720 t.o.v. 2019. Er is voor een
bedrag van €8.312 geïnvesteerd in schoolmeubilair (inrichting kleutergroepen) en
ICT (Chromebooks). De afschrijvingslasten in 2020 bedragen €32.032. Ook de
komende jaren zal de post materiële vaste activa afnemen tot €149.400 in 2023.

Vorderingen
De vorderingen zijn afgenomen met 14.167 t.o.v. 2019. De vordering ouderbijdragen is
afgenomen met €5.263. In 2020 is de vereniging overgestapt op het digitaal innen
van de ouderbijdrage via WisCollect. Deze overstap lijkt een positief e�ect te
hebben gehad. De overige vorderingen zijn afgenomen met €21.056 (o.a.
huurbijdragen, borg Snappet). De vooruitbetaalde kosten zijn toegenomen met
€9.374.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met €66.518 t.o.v. 2019. Zie het
kasstroomoverzicht voor een toelichting hierop.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is toegenomen met €1.123 door toevoeging van het resultaat
2020.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn toegenomen met €23.207. Aan de voorziening voor groot
onderhoud is €25.000 toegevoegd, er is niets onttrokken. Aan de voorziening
jubilea is €1.790 onttrokken. Ook de komende jaren zullen de voorzieningen op de
balans stijgen met als belangrijkste post de dotatie van €25.000 voor groot
onderhoud. De onttrekkingen zullen nihil zijn omdat het schoolgebouw nog nieuw
is er nog geen groot onderhoud uitgevoerd hoeft te worden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen met €4.301 t.o.v. 2019. De overige
schulden zijn toegenomen met €11.975. Dit betreft onder andere nog te betalen
facturen voor accountantskosten en bijlessen. De vooruitontvangen bijdragen
OCW zijn afgenomen met €3.366 (studieverlof). Deze zullen over de komende jaren
naar verwachting afnemen.
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3.3 Financiële positie

Kengetallen
Alle kengetallen voor de financiële positie van De Nijepoort zitten ruim boven de
door de onderwijsinspectie gedefinieerd signaalwaarden. Dit betekend dat De
Nijepoort financieel een gezonde vereniging is.

Kengetallen Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023 Signalering

Solvabiliteit 2 0,86 0,86 0,88 0,88 0,89 Ondergrens:
<0,3

Weerstands-
vermogen 0,43 0,42 0,40 0,39 0,36 Ondergrens:

<0,05

Liquiditeit 4,94 5,28 6,19 6,54 6,93 Ondergrens:
<0,75

Rentabiliteit 0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,02
Afhankelijk

van de
reservepositi

e

Reservepositie 58% Bovengrens:
>0%

Solvabiliteit
De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. De waarde van 0,86 geeft aan
dat 86% van het vermogen van De Nijepoort bestaat uit eigen vermogen ofwel
reserve en voorzieningen. 30% is hiervoor vanuit de onderwijsinspectie de
ondergrens. De komende jaren zien we de solvabiliteit nog iets stijgen.

Weerstandsvermogen
Beschrijft het vermogen van De Nijepoort om niet voorziene risico’s die bij een
reguliere bedrijfsvoering horen op te vangen. Het eigen vermogen dient hierbij als
risicobu�er. De waarde 0,42 in 2020 geeft aan dat de waarde van het eigen
vermogen 42% bedraagt van de totale baten in 2020. De ondergrens vanuit de
onderwijsinspectie is 5%. We zien deze waarde de komende jaren dalen omdat we
met een negatief begroot resultaat interen op ons eigen vermogen.

Liquiditeit
De mate waarin De Nijepoort op korte termijn haar verplichtingen kan voldoen ligt
ruim boven de signaalwaarde doordat wij beschikken over een gezond eigen
vermogen in liquide middelen. Deze positie zien we in de komende jaren nog verder
versterken.
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Rentabiliteit
Geeft aan hoeveel van de totale opbrengst omgezet wordt in resultaat. Het getal
0,01 geeft aan dat van elke ontvangen euro 0,99 cent wordt besteed en 0,01 cent
toegevoegd wordt aan het resultaat van het jaar een daarmee aan het eigen
vermogen.  De onderwijsinspectie monitort de rentabiliteit om zeker te zijn dat
onderwijs gelden ook besteed worden.

Reservepositie
De onderwijsinspectie heeft dit kengetal nieuw geïntroduceerd om te kijken of het
publieke deel van het vermogen niet hoger is dan noodzakelijk, dus (mogelijk)
bovenmatig. Er is in het geval van De Nijepoort geen sprake van bovenmatig eigen
vermogen omdat het normbedrag hoger is dat het feitelijk eigen vermogen. Het
totale eigen vermogen ligt wel in lijn met het normatief eigen vermogen doordat
€178.683 van het totaal eigen vermogen, privaat eigen vermogen is dat door de
stichting los van publieke gelden is opgebouwd. Omdat het totaal eigen vermogen
in lijn ligt met het normatief eigen vermogen beoordeeld het bestuur de huidige
reservepositie van de Vereniging ‘op niveau’. Op dit punt is ook advies ingewonnen
van een financieel adviseur van VBS (vereniging van eenpitter-scholen). Zijn
oordeel was dat het eigen vermogen van De Nijepoort op een wenselijk niveau zit.

Reservepositie 2021

Totaal eigen vermogen 443.541

Privaat eigen vermogen 178.683
--

Feitelijk eigen vermogen 264.858
Normatief eigen vermogen 455.092

--
Mogelijk bovenmatig eigen
vermogen 0

Ratio eigen vermogen 58%

Eerder in dit jaarverslag is al benoemd dat het resultaat in de begroting voor de
komende jaar negatief is, maar dat er in de jaarbegroting altijd gestreefd zal
worden naar een nulresultaat. Met deze achtergrond is de verwachting dat ook de
reservepositie de komende jaren op het huidige niveau gehandhaafd zal blijven.

Omdat dit kengetal nieuw is, is voor dit kengetal nog geen prognose gemaakt en is
er ook geen realisatie voor 2019 berekend.

De volledige jaarrekening is in te downloaden via de website van de Nijepoort via
deze link: https://www.nijepoort.nl/praktisch/downloads/.
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Bijlagen

Verklaring Toezichthoudend orgaan

Door de Ledenraad (LR) wordt toezicht gehouden op de financiën, de kwaliteit van
het onderwijs, de strategie en het algemeen bestuur. De LR legt verantwoording af
aan de ALV, deelt bevindingen en geeft (on)gevraagd advies. Daartoe neemt de LR
zelf het initiatief om informatie op te vragen bij het bestuur, andere commissies of
externe organisaties. De LR komt in ieder geval 4 keer per jaar samen. Een deel van
het bestuur is doorgaans bij (een deel van) deze vergaderingen aanwezig voor de
informatievoorziening.

De informatievoorziening aan de LR is goed. Het bestuur zet zich in om de vragen
van de LR volledig te beantwoorden en neemt de adviezen van de LR ter harte. Ook
wordt de LR actief om advies gevraagd bij belangrijke onderwerpen op de agenda.
De LR is in 2020 onder andere om advies gevraagd aangaande het besluit afscheid
te nemen van de nieuw aangestelde directeur en de vormgeving en toetsing van
het werving- en selectieproces van onze nieuwe directeur die per 1 januari 2021 in
dienst is gekomen. De conclusie hierin is dat in vergelijking met de werving van de
voorgaande directeur de vastgestelde verbeterpunten voor een groot deel zijn
uitgevoerd en er met name positieve ervaring was door de inzet van een ervaren
wervingsbureau. Wel was er nog ruimte voor verbetering in het proces met
betrekking tot de communicatie met alle betrokkenen.

Ook aangaande de Covid-19 situatie en maatregelen is uitgebreid overlegd.
Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn; inzicht in de extra kosten, de
kwaliteit van het thuisonderwijs, de aanspraak op eventuele extra subsidies en
aandacht voor het extra werk voor bestuur zelf, dat veel taken heeft opgepakt. De
jaarrekening van 2020, begroting van 2021 en de meerjarenbegroting zijn
gecontroleerd door de LR en uitgebreid toegelicht door het bestuur. Betre�ende
de jaarrekening van 2020 zijn door de LR onder andere vragen gesteld over de
kosten van de formatie, de nieuwe bekostigingssystematiek vanuit de overheid en
de kosten van het programma: Leerling aan het roer. De meerjarenbegroting werd
door de LR goedgekeurd onder voorbehoud dat het voorziene structurele tekort
wordt aangepakt, wat door het bestuur is bevestigd. Tot slot heeft de LR getoetst of
de uitgaven in 2020 doelmatig zijn geweest. Per kostenpost heeft de LR getracht te
beoordelen of:
- De uitgaven binnen het onderwijsdoel pasten.;
- Er een zakelijk belang was.
- Er gepaste soberheid is betracht.
- Er gemotiveerde keuzes voor de kosten zijn gemaakt.
- De kosten proportioneel zijn in relatie tot de activiteiten.

Voor alle uitgaven konden deze punten wat de LR betreft worden bevestigd. Ook
voor de begroting voor het nieuwe jaar, zullen de begrote uitgaven aan de hand
van deze lijst worden beoordeeld.

Maurits Jongens
Voorzitter Ledenraad
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