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In dit jaarverslag kunt u de verantwoording lezen van het bestuur over het jaar 2020. 

 
Natuurlijk heeft 2020 in het teken gestaan van COVID-19. Naast alle moeilijkheden en 

uitdagingen die dit met zich meebracht, heeft het ook tot trotse momenten geleid. We 

hebben ons op onderwijskundig-, financieel-, personeel gebied en de staat van het 

gebouw, goed staande kunnen houden. Het thuis-onderwijs was snel en goed geregeld. 

De financiën zijn binnen de marges gebleven. Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage 

is teruggegeven aan de ouders, omdat er minder uitgaven zijn gedaan op de gebieden 

waarvoor we de ouderbijdragen gebruiken door COVID-19 beperkingen. Het gebouw 

heeft nieuwe dakbedekking gekregen. In dit bijzondere jaar heeft het personeel zich 

zeer flexibel getoond; daar zijn we enorm trost op.  
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1.1 Profiel 

 
Doel 

 
Montessorischool Wassenaar (MSW) biedt onderwijs aan kinderen vanaf 2 jaar (de 

peutergroep) t/m eind van de basisschool groep 8 in hoofdzaak naar de beginselen en 

werkwijze van Dr. Maria Montessori. 

Ambitie 

 
Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zelfstandig, 

evenwichtig en breed ontwikkelde kinderen die op het gebied van kwalificatie, 

socialisatie en subjectwording voorbereid zijn voor het leven als wereldburger na de 

basisschool. 

Onze uitgangspunten 

 
Om onze ambitie te bereiken werken we met elkaar vanuit de volgende 

uitgangspunten: 

• De visie van Maria Montessori is onze basis, gekoppeld aan hedendaagse 

wetenschappen en inzichten. 

• De MSW biedt een doorlopende leerlijn vanaf de peutergroepen tot en met 

groep 8. 

• In ons onderwijs staat naast de ontwikkeling van kwalificaties ook de fysieke 

ontwikkeling, socialisatie en subjectwording centraal. We helpen de kinderen 

hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, we leren de kinderen om te gaan 

met de omgeving, de ander en zichzelf. 

• Doelen voor de kinderen zijn zichtbaar en verantwoording gebeurt door een 

evenwichtige mix van formatieve en summatieve evaluatie. 

Onze kernwaarden 

 

Als rode draad door onze school werken wij vanuit de volgend kernwaarden: 

 

• Vrijheid in gebondenheid 

• Eigen verantwoordelijkheid voor leren 

• Begeleiden naar zelfstandigheid 

• Ontwikkeling tot sociaal verantwoordelijke mensen 
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Onze vormgeving 

 
Voor de vormgeving van ons onderwijs gebruiken we verschillende ‘bouwstenen’ om 

ons onderwijs verder vorm te geven en om alle ‘nieuwe’ keuzes tegen af te zetten. 

Ons verhaal 
 

In ons schoolplan beschrijven we hoe we deze bouwstenen verder vorm willen geven. 

We doen dit door onze ambitie om te zetten in concrete doelstellingen. Ook beschrijven 

we daarin hoe dit zich verhoudt tot onze ambitie. De aankomende vier jaar zullen deze 

bouwstenen ons houvast geven om op koers te blijven. Uiteindelijk vormt dit ons 

verhaal over onze school, ons aanbod en onze verantwoording. 

Missie, visie en kernactiviteiten 
 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van onderwijs van 2 tot 12 jarigen, in 

hoofdzaak naar de beginselen en werkwijze van Dr. Maria Montessori. 

Strategisch beleidsplan 

De belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn: 

 
1) Vergroten eigenaarschap leerlingen en medewerkers. 

2) Kwalitatief goed onderwijs. We hebben minimaal voldoende 

eindopbrengsten. er wordt geïnvesteerd in onderwijs op maat. 

3) Werven en behouden van kwalitatief goed personeel. Een goede begeleiding 

van startende leerkrachten. Personeel wordt gestimuleerd om zich te 

ontwikkelen, o.a. door scholing, coaching, intervisie, collegiale consultatie. 

Ontwikkelen van een nieuwe gesprekkencyclus en gebruiksvriendelijk systeem 

voor het bijhouden van bekwaamheids- en personeelsdossiers. 

4) Zichtbaar verduurzamen van het gebouw, zodat het ook aansluit bij het 

onderwijs over duurzaamheid volgens de sustainable development goals van 

de Unesco. 

5) Borging van Tribantverantwoorden. 

 

Toegankelijkheid & toelating 

 

Montessorionderwijs voor ieder kind. De groepsgrootte in acht houdend. 
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1.2 Organisatie 

 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. 

 
Vereniging tot exploitatie Montessorischool Wassenaar is op 16 december 1936 

opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Den Haag onder 

dossiernummer 40408521. 

Onder het bevoegd gezag van de Vereniging tot exploitatie Montessorischool 

Wassenaar, met bevoegd gezag nummer 98255, valt alleen Montessorischool 

Wassenaar (05WS). 

 

Contactgegevens 

Vereniging tot exploitatie Montessorischool Wassenaar 

Bestuursnummer 98255 

Zanderijpad 10, 2242 GW Wassenaar 

070 5113388 

bestuur@montessorischoolwassenaar 

www.montessorischoolwassenaar.nl 

Bestuur 

 
 

Naam 

 
 

Functie 

 
Nevenfuncties (betaald en    

onbetaald) 

Dhr. J. v.d. Bos Voorzitter 
 

Dhr. A. Sutiono Penningmeester 
Voorzitter vereniging tot steun 
montessorionderwijs wassenaar 

Mevr. M. v. Ooijen Secretaris Lid programmacommissie 

soroptimistclub Wassenaar-

Voorschoten 

Dhr. G. Lopes  Cardozo Algemeen lid Bestuurslid buurtvereniging Burgwey, 

vertrouwenspersoon    scouting de Pauw 

Dhr. J. Bloemarts Algemeen lid 
 

Mevr. A. Hoevers Directeur -

Bestuurder 
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Organisatiestructuur 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 leden. De directeur-bestuurder is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van 

beleid. De      directie doet achtmaal per (school)jaar schriftelijk verslag, voorafgaand 

aan de bestuursvergadering over de voortgang van de uitvoeringsbesluiten. In de 

bestuursvergaderingen vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de 

beleidskaders. 

Verantwoordingsinstrumenten: 

 

• 6-Wekelijkse MARAP (verslag directeur aan bestuur)  

• Schoolplan 

• Schoolgids 

• Jaarplan School ondersteuningsprofiel 

• Kwaliteitsonderzoeken (inspectie, NMV, oudertevredenheid) 

 

Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen bespreekt het bestuur de 

meerjarenbegroting en het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan en verleend 

daarop goedkeuring. De penningmeester houdt in eerste instantie toezicht op de 

rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming van middelen, 

vervolgens houdt ook het collegiale bestuur toezicht daarop en wordt er 

verantwoording afgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. 

De Vereniging tot steun aan montessorionderwijs in Wassenaar is een vereniging met 

als doel: door middel van donaties, sponsoring, subsidies en vrijwillige bijdragen extra 

geld in te zamelen voor de school. Niet voor structurele zaken (zoals de bekostiging van 

noodzakelijk personeel of schoolmaterialen), maar wel voor alle extra's. In het verleden 

heet de VtS kunnen steunen in de aanschaf van buitenspeelgoed, projecten, renovatie 

van de school en investeringen in de schoolbibliotheek en ICT-materiaal. 
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Intern toezichtsorgaan 

 

 
 

Naam 

 
 

Functie 

 
 

Aandachtsgebied en/of  commissies (optioneel) 

Dhr. J. v.d. Bos Voorzitter 
 

Personeel 

Dhr. A. Sutiono Penningmeester  Financieel 

Mevr. M. v. Ooijen Secretaris  PR en communicatie 

Dhr. G. Lopes 

Cardozo 

Algemeen lid  Onderwijs en kwaliteit 

Dhr. J. Bloemarts Algemeen lid 
 

Gebouw 

 

 

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 

De medezeggenschap is geregeld in een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat 

uit twee personeelsleden en twee ouders. De MR vergadert een keer per twee 

maanden of meer wanneer dat nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 
 

 
Organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de vorm van de (horizontale) 

dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin 
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samenwerkingsverband 

PPO 

Het schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband 

PPO. De schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs werken 

samen om voor alle kinderen in de regio Leiden het recht op 

onderwijs waar te maken. Het gaat altijd in de eerste plaats om de 

ontwikkeling van een kind binnen de context van een groep. Dat is 

het uitgangspunt bij de inrichting van het onderwijs. 

Dyade Met ons administratiekantoor Dyade hebben we veel overleg over 

personeelsaangelegenheden, financiële aangelegenheden e.d. 

NMV We zijn lid van de Nederlandse Montessorivereniging en nemen 

actief deel aan regiobijeenkomsten, ALV's en andere 

bijeenkomsten. 

VBS We zijn lid van de Nederlandse Montessorivereniging en nemen 

actief deel aan regiobijeenkomsten, ALV's en andere 

bijeenkomsten. 

voortgezet onderwijs Onze leerlingen gaan na de basisschool naar een school voor 

voortgezet onderwijs. De school geeft in groep 8 advies over een 

schooltype dat het meest geschikt is. Elke vertrekkende leerling 

krijgt een onderwijskundig rapport mee. Het VO krijgt een digitaal 

overdrachtdossier. Alle kinderen worden daarnaast nog telefonisch 

(warm) over gedragen aan de ontvangende school. Op de 

studiemiddag waaraan leerkrachten van de bovenbouw PO en 

docenten uit de onderbouw van het VO deelnemen is regelmatig 

aandacht voor doorlopende leerlijnen. 

Norlandia Met Norlandia hebben we een samenwerkingsovereenkomst voor 

de naschoolse opvang. 

Bibliotheek We hebben goede contacten met de plaatselijke bibliotheek in 

verband met het lenen van boeken, de Kinderboekenweek en 

andere activiteiten. 

WOR De Wassenaarse onderwijsraad is een gremium waarin alle 

besturen van het Wassenaarse onderwijs en de gemeente 

(ambtelijk en politiek) elkaar treffen. Hier vindt afstemming 

plaats van onderwijszaken op lokaal niveau. 

Sterrenbad We hebben nauw contact met het Sterrenbad over de inhoud van 

het curriculum. Alle kinderen van groep één tot en met groep 

acht hebben een half uur zwemles per week. 

 

 
 

 

 

Klachtenbehandeling 

In 2020 zijn er geen klachten binnen gekomen. 
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Code Goed Bestuur 

In 2010 hebben het bestuur en de directie uitvoerig opties geanalyseerd voor de 

implementatie van de wetswijziging primair onderwijs t.a.v. scheiding van bestuur en 

toezicht. MSW heeft gekozen voor het feitelijke model waarbij functie van intern 

toezichthouder ligt bij het bestuur van de vereniging MSW. De functie uitvoerend 

bestuur ligt bij de in dienst zijnde directeur op basis van mandaat/delegatie. Dit model is 

nog steeds van kracht. In 2019 heeft de ALV besloten dat het mogelijk moet zijn dat de 

directeur van de school benoemd kan worden als lid van het bestuur, specifiek als 

uitvoerend-bestuurder. Het bestuur voldoet als volgt aan de volgende toezichthoudende 

verplichtingen: 

• Goedkeuring begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan – maandelijkse 

bestuursvergadering, jaarlijks ALV; 

• Toezien op naleving code goed bestuur – controle middels checklist; 

• Toezien op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming 

en aanwending van middelen verkregen op grond van wet primair onderwijs – 

maandelijkse analyse van financiële positie; 

• Aanwijzen van accountant – jaarlijks; 

• Jaarlijks afleggen van verantwoording t.a.v. taken in jaarverslag; 

• Benoemen, schorsen, ontslaan, vaststellen beloning bestuurders (directeur) – 

jaarlijks functioneringsgesprek. 

In het kader van deze wetswijziging primair onderwijs (code goed bestuur) is het 

volgende profiel voor toezichthoudend bestuurder opgesteld: 

Van een lid van het toezichthoudend schoolbestuur wordt verwacht dat hij/zij: 

 

• Doel en grondslag van de school onderschrijft en loyaal meewerkt aan de 

realisatie van de geformuleerde doelstellingen; 

• In staat is de directie te ondersteunen bij de uitoefening van zijn/haar functie; 

• Zich betrokken voelt bij het primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd is 

met de ontwikkelingen in het onderwijs; 

• In contact blijft met de leden van de vereniging en openstaat voor een dialoog 

met de achterban; 

• Bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft met het besturen van een organisatie 

of instelling; 

• In staat is de rol van toezichthoudend bestuur te onderscheiden van de rol van 

management; 

• Kan functioneren in teamverband; 

• Beschikt over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de toezichthoudend 

bestuurder. 
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Van een penningmeester van het schoolbestuur wordt verder verwacht dat hij/zij: 

 

• Kennis heeft van en ervaring met financiële administratie (begroting, 

maandelijkse exploitatie, kasstromen, balans etc.); 

• Beschikt over voldoende tijd voor de werkzaamheden van penningmeester. 

• Van een voorzitter van het schoolbestuur wordt verder verwacht dat hij/zij:  

• In staat is het bestuur zowel intern en extern te vertegenwoordigen; 

• Over competenties beschikt om effectief een vergadering te kunnen leiden; 

• Een inspirerende persoonlijkheid is, die mensen kan enthousiasmeren en in 

beweging krijgen; 

• In staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken; 

• In staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen te 

bewaken. 

Van een lid van het schoolbestuur met portefeuille personeelszaken wordt verder 

verwacht dat hij/zij: 

• Kennis heeft van en ervaring met managen/aansturen van personeel; 

• In staat is het functioneren van de directie te beoordelen. 

De school heeft een medezeggenschapsraad. Er is constructief overleg met directie, 

team en MR gevoerd. 

 
Intern risicobeheersings- en controlesysteem 
 
Het interne risicobeheersings- en controlesysteem is als volgt ingericht: 

 

• Aan het eind van ieder jaar wordt een begroting voor het volgende jaar 

opgesteld die geaccordeerd wordt door het bestuur. 

• Maandelijks wordt door directie en penningmeester een analyse gedaan van de 

exploitatie, waarbij de werkelijke stand van zaken wordt vergeleken met de 

begroting. Er vindt hierover terugkoppeling plaats in de bestuursvergadering. 

• Er is sprake van een wekelijkse rekeningen-cyclus waarbij uitgaven tot € 1000 

door de directie getekend mogen worden, terwijl bestuur en directie 

gezamenlijk tekenen voor uitgaven boven € 1000. 

• Alle aanstellingen resp. veranderingen in aanstellingen worden door zowel 

bestuur als directie geaccordeerd. 

 

Het bestuursstatuut bevat de checklist code goed bestuur. Zoals in de paragraaf intern 

toezicht aangegeven heeft het bestuur toegezien op de naleving van de code goed 

bestuur en geconstateerd dat er nog steeds voldaan wordt aan de code. PricewaterhouseCoopers 
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Het bestuur meent dat dit systeem adequaat werkt, hetgeen mede blijkt uit de 

versterking van de financiële positie van de school. 

 

Intern toezicht 

 
Het bestuur van de vereniging MSW is de interne toezichthouder als gevolg van de 

keuze voor het feitelijk toezichtmodel gebaseerd op de wetswijziging primair onderwijs 

'goed bestuur, goed onderwijs' t.a.v. scheiding van bestuur en toezicht. Het bestuur 

heeft iedere zes weken vergaderd. De begroting en het jaarverslag zijn gecontroleerd 

en goed gekeurd. Het bestuur heeft toegezien op de code goed bestuur en 

geconstateerd dat er nog steeds voldaan wordt aan de code. De vereniging MSW 

ontvangt middelen op grond van de wet primair onderwijs. Het bestuur heeft toegezien 

op de rechtmatige verwerving, de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van deze middelen. Daartoe is maandelijks aandacht besteed aan de 

actuele positie van de vereniging. 

Klik hier voor het Managementstatuut. 
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2.1 Onderwijs & kwaliteit 

 

Het jaar 2020 heeft voor het grootste deel van het jaar in het teken van flexibiliteit 

gestaan in verband met COVID-19. Veel, ad hoc, nieuwe beleidsplannen en inzet van 

het voltallige personeel, kinderen en ouders. Er is veel aandacht aan het welbevinden 

van kinderen en ouders geschonken door dagelijkse groepsmomenten op zoom, maar 

ook veel individuele gesprekken met kinderen en ouders. 

 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

 

Onderwijskwaliteit is het onderwijsprogramma zo in te richten dat alle kinderen zo goed 

mogelijk tot hun recht komen en een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken, 

ongeacht de verschillende leermogelijkheden. Zo veel mogelijk rekening houden met 

hoe elk kind is en zich ontwikkelt. Het aanbod is afgestemd op de drie cirkels van 

Biesta: kwalificatie, socialisatie en subjectivering, aangevuld met de fysieke 

ontwikkeling. 

Ieder jaar wordt er een sociaal-emotionele vragenlijst afgenomen onder de kinderen 

vanaf groep 5. Om het jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek en het andere 

jaar een personeelstevredenheidsonderzoek afgenomen. Deze onderzoeken worden 

geanalyseerd en waar nodig leidt dit tot een verandering in het strategisch plan. 

Het bestuur legt éénmaal per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de ALV. 
 
 

Doelen & resultaten 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Kwaliteitscyclus onder de loep nemen Proces loopt 

nog 

Dit heeft vertraging opgelopen door 

COVID-19 

Ouderenquette 2020 alsnog afnemen Doel is 

gehaald 

door de eerst lockdown is dit niet 

gebeurd in het schooljaar 2019-2020, 

maar over de vakantie heen getild 
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Doel/thema Status Toelichting 

Mogelijke middelen aanvragen en 

inzetten om kinderen die 

doorCOVID-19 een achterstand 

hebben opgelopen deze in te laten 

lopen. 

Doel is 

gehaald 

Dit doel is gehaald voor de eerste 

lockdown, loopt nog voor de tweede 

tranche. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

COVID-19 is van grote invloed geweest. Het gaat voor leerkrachten om een totaal 

nieuwe manier van lesgeven, toch moeten voldoen aan het bestaande curriculum, en 

een bestaande organisatiestructuur. 

Het personeelsbeleid en het beleid over de dagelijkse gang van zaken, 

overlegstructuren, ouderparticipatie zijn hierdoor veranderd. 

 

Onderwijsresultaten 

 

De onderwijsresultaten vallen na een schooljaar met veel uitdagingen nog steeds niet 

tegen. Voornamelijk de niet Nederlandstalige kinderen hebben een achterstand 

opgelopen door de lockdown. 

 

 montessorischool Wassenaar landelijk 

2015 541,6 535,3 

2016 540,1 534.9 

2017 543,3 535,6 

2018 542,4 535,6 

2019 539,4 536,1 

 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/wassenaar/12402/montessorischool/resultaten 

 

 

Inspectie 

Het was een 'compact' digitaal bezoek. 

 

De inspecteur zag geen indicaties van risico's bij het bestuur en de school. 
 

Klik hier voor het Inspectierapport. 
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Passend onderwijs 

 

De middelen van vanuit de lumpsum en van het samenwerkingsverband zijn 

uitgegeven aan personele inzet: Intern begeleider, extra leerlingbegeleiding bij 

leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek en uren voor het verwezenlijken van 

ons programma voor kinderen met extra uitdagingsbehoeften. En een klein deel aan 

materiële inzet: digitaal dyslexieprogramma voor kinderen met leesproblemen. 

 

2.2 Personeel & professionalisering 

 

Het personeelsbeleid van de school is gericht op een goede werksfeer en een goed 

werkklimaat. Zo ook het aantrekken en behouden van personeel. 

Bij het opstellen van de personele formatie 2020 zijn ondergenoemde uitgangspunten in 

acht genomen. 

A) T.a.v. de groepsinvulling 

 

• 1e verantwoordelijkheid: invulling groepsbezetting met gekwalificeerde mensen 

(Pabo bevoegd) bij voorkeur montessoribevoegd / c.q ervaringen hebbende 

binnen het montessori onderwijs wanneer bereid tot behalen diploma 

montessorileid(st)er 

• Maximaal twee leid(st)ers in de groepen, uitzondering als ziekte / cursus 

daargelaten 

• Stabiliteit in de groepen behouden 

 
 

B) T.a.v. “overig” 

 

• Handhaving van bestaande functies: directeur / leerkracht / onderwijsassistent 

• Handhaving van bestaande vaste aanstellingen van de mensen 

• Handhaving vaklesdocenten (muziek/gym/handvaardigheid) 

• Handhaving van bestaande taakinvullingen: remedial teacher / intern begeleider 

/ ict-coördinator 

• Handhaving uren administratie (werkdrukverlaging) 

• Handhaving losgekoppelde taken IB en RT 

• Handhaving ambulante Intern Begeleider tijd voor een dag 

• Handhaving Remedial Teacher voor een dag 

• Handhaving ondersteuning bij middenbouwgroepen (werkdrukverlaging) 
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• Handhaving vervanging voor ‘administratiemiddag leerkrachten 2x p/3weken 

(werkdrukverlaging) 

• Invoering flexibele schil; leerkracht in de hal (werkdrukverlaging) 

Belangrijke randvoorwaarden vanuit het bestuur 

Personeel aanstellen op werkdrukverlagingsgelden. 

In 2020 is voldaan aan alle uitgangspunten bij het invullen van de formatie. 

Het aantal werknemers is als volgt: 

Aantal personen 

Leraren (OP) & directie 12 

Ondersteunend personeel (OOP) 4 

Dit is een hoger aantal dan FTEs (Full-time Equivalents) omdat sommige 
werknemers part-time werken. 

Organisatiestructuur en taakverdeling 

 
Directie  
Directeur  - 40 uur 
 
Onderwijzend  
Groepsleerkrachten  - 6 x 40 uur 

 
Halleerkracht  - 25 uur  
 
Leerlingenzorg  
Remedial teacher  - 8 uur 

 
Intern begeleider - 12 uur 

 
ICT  
ICT-coördinator - 4 uur 
 
Vakdocenten 
Gym  - 6 uur (MB en BB) 

 
Muziek - 8 uur 

 
Kunstzinnige vorming - 24 uur  
 
Onderwijsondersteunend personeel  
Secretaresse - 22 uur 

 
Hoofdpeuterleidster - 22 uur 
Peuterleid(st)er - 31 uur  
 
Onderwijsassistente - 6 uur 
 
Overblijfleid(st)er  - 2,25 uur 

 - 2 uur 
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Doelen & resultaten 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Andersverantwoorden Proces loopt 

nog 

Dit is een teamscholingtraject uitgezet 

over 5 jaar, we zitten nu in jaar 4. Het 

jaar van de kindverslagen aan ouders en 

borging. 

IB/ zorgstructuur Proces loopt 

nog 

Dit is was afgerond, maar weer opgestart 

door een wisseling van personeel 

implementeren WMBO Doel is gehaald De methode is geïmplementeerd, nu de 

borging 

updaten van de gesprekkencyclus Proces loopt 

nog 

Ligt ter goedkeuring aan de MR  

Individuele scholing parallel aan 

schoolontwikkeling 

Proces loopt 

nog 

Op basis van individuele interesse 

 

Uitkeringen na ontslag 

 

In 2020 hebben we geen kosten gehad aan uitkeringen na ontslag. 
 
 

Aanpak werkdruk 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 ontving de school € 36.198,72 om de werkdruk te 

verminderen. Procedure: Op meerdere teamvergaderingen vanaf maart 2018 brengen 

we de werkdruk steeds in kaart. Wat hebben de maatregelen die we eerder getroffen 

hebben bij gedragen aan de werkdrukvermindering en hoe kan het beter. Ons plan voor 

de besteding van de middelen wordt jaarlijks bijgesteld en ter goedkeuring voorgelegd 

aan de MR. 

Een onderwijsassistente wordt twee middagen per week ingezet voor de vervanging van 

een groep, zodat de groepsleerkracht tijd heeft voor administratieve en overleg taken. 

Dit resulteert in één middag in de drie weken de handen vrij voor administratie en 

overleg. 

We hebben een event manager aangesteld voor hulp bij regelzaken naast de 

onderwijskundige taken; feesten, excursies, etc. 

We hebben een flexibele schil gecreëerd door een extra leerkracht aan te nemen voor 5 

dagdelen per week. Deze leerkracht is gestationeerd op het onderwijs-leer-plein in de 

hal. 
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Digitalisering van het huiswerk door aanschaffen rekentuin en taalzee  

 
Bestedingscategorie besteed bedrag toelichting  

Personeel € 45.250 WTF 0,2 

  WTF 0,18 

WTF 0,5 

 

Materieel € 600 rekentuin en taalzee     abonnement 

 
Professionalisering € 0  
 
Niet financiële maatregelen: 

• Gespreksavonden naar de middag/vroege avond 

• Bepaalde vieringen en bijzondere dagen/avonden reduceren  

• Helder proces voorafgaand aan een te nemen besluit 

•  

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 

Doelen & resultaten 
 

Doel/thema Status Toelichting 

zichtbare verduurzaming 

van het gebouw 

Proces loopt 

nog 

De ledverlichting door de gehele school is geplaatst, 

het dak is vernieuwd met een hogere isolatiewaarde. 

In 2021 worden de ramen vervangen voor HR+ glas 

en worden er zonnepanelen en een groen dak 

geplaatst. 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

We hebben lang weinig financiële middelen besteed aan het groot onderhoud. We 

voldoen aan de normen van de 'frisse school', maar zouden voor onszelf die lat wat 

hoger willen leggen. 

We beginnen met een nieuw meerjarig onderhoudsplan opstellen in 2021/2022 
 
 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

De ledverlichting door de gehele school is geplaatst, het dak is vernieuwd met een 

hogere isolatiewaarde. In 2021 worden de ramen vervangen voor HR+ glas en worden 

er zonnepanelen en een groendak geplaatst. 
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2.4 Financieel beleid 
 

Als gevolg van het positieve resultaat in 2020 is het eigen vermogen van de vereniging 

met €19.028 gestegen. Een toelichting op dit resultaat kan verderop worden gevonden 

in deze jaarrekening. 

 

Coronacrisis 

 

Effect van COVID-19 

 
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons 

allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van 

deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit 

moment nog niet duidelijk. Dit alles heeft een zware druk op de organisatie en het personeel 

gelegd. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal 

van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold hebben veel energie en 

aanpassingsvermogen gevergd van het personeel. Ook het weer terug veranderen naar 

openstelling voor halve groepen heeft weer veel extra inzet en flexibiliteit gevraagd van het 

personeel en de organisatie. Steeds streven we naar een zo adequaat mogelijke uitvoering 

van onze taak als onderwijsinstelling binnen de gezondheidsregels en adviezen van overheid 

en RIVM. 

 
Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het 

niet mogelijk om deze financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te 

kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de 

verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de 

beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen 

continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de 

omvang van de 1e geldstroommiddelen van de totale baten. 

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de 

liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn 

gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke 

financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende meerjarenbegroting 

geen rekening gehouden. 

De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen 

om het virus te bestrijden hebben grote impact op de instelling. Zowel onderwijskundig 

als voor de bedrijfsvoering. Zo hebben we ad hoc veel schoonmaakmiddelen, 

afzetlinten en andere materialen moeten inkopen. De onderwijs-arbeidsmarkt is  
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schaars en de kans op meer uitval hoog. We zijn naarstig op zoek naar meer personeel, 

wat vaak voor een hoger salaris nog is te krijgen. 

De ernst en duur van de coronavirus uitbraak is op dit moment erg onzeker en 

daarmee ook de effecten die het op de instelling zal hebben. Voorop staat dat alle 

mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de medewerkers en leerlingen te 

beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. Hierbij wordt de 

continuïteit van de instelling zoveel als mogelijk gewaarborgd. Er zijn meerdere 

maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen. 

 
De belangrijkste maatregelen: 

• Sluiten van de school. Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte 

(overheids)maatregelen vanaf 16 maart gesloten. Het onderwijs is sindsdien op 

afstand verzorgd en inmiddels mag de school vanaf 11 mei weer open voor halve 

klassen waarbij de kinderen 2 hele dagen naar school gaan en de andere dagen 

thuis werken. In december zijn we in de tweede lockdown terecht gekomen. 

• Het protocol dat door de sectorraad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend 

in goede afstemming met de medezeggenschapsraad. 

• Digitaal onderwijs. Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan 

gerelateerde aanpassingen en investeringen. 

• Schrappen eindtoets groep 8. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij 

leerlingen in groep 8. Het schooladvies (gebaseerd op de ontwikkeling van het 

kind over de afgelopen jaren) wordt nu het definitieve advies voor de 

middelbare school. Het schooladvies kan niet worden heroverwogen. 

• Thuiswerken. Alle medewerkers hebben zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt 

waar mogelijk. 

• De adviezen die opgelegd worden door het RIVM worden hierbij gevolgd. 

 
 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma 

 
De middelen die we hebben ontvangen in het kader van het inhaal-en 

ondersteungsprogramma hebben wij volledig ingezet in een 'inhaalprogramma' voor de 

niet Nederlandstalige kinderen. Dit was de groep waar de meeste onderwijsschade is 

ontstaan tijdens de lockdown periode. We hebben eerst een analyse gemaakt op basis 

van toetsen en met het team besloten om hierop in te zetten. Zowel personeel als 

materieel. 

 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Wij hebben geen OAB-middelen ontvangen. 
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 

Interne risicosystemen 

 

Het in kaart brengen van de risico's wordt op de verschillende terreinen uitgevoerd 

door de bestuursleden met die specifieke portefeuille in samenspraak met de directeur- 

bestuurder. Op de (liefst voorziene) risico's wordt een plan van aanpak gemaakt in het 

strategischbeleidsplan. 

In dit verslagjaar hebben we te maken gehad met verschillende risico's, te weten: 

COVID-19 

Landelijk leerkrachtentekort, ook bij ons op school heeft dit geleid tot veel interne 

verschuivingen om de groepen bezet te houden. 

Teruglopend aantal peuters, dat de instroom naar de basisschool niet zeker maakte. 
 
 

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Een belangrijk risico voor de school is de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het 

bestuur acht dit risico aanvaardbaar vanwege de meer regionale functie die de school 

vervult alsook op basis van de gemeentelijke projecties van het leerlingenaantal voor 

de komende jaren. Daarnaast neemt het bestuur diverse maatregelen om dit risico te 

mitigeren, zoals het afnemen van tevredenheidsenquêtes en een actief PR & 

communicatiebeleid. 

De zelfstandige status van de school brengt risico’s met zich mee ten aanzien van 

bestuurlijke continuïteit, inkoopkracht en de aanwezigheid van specialistische kennis. 

Deze risico’s worden actief beheerst door samenwerking onder meer via het Scholen 

Collectief Wassenaar, het netwerk van Montessorischolen en door gebruik te maken 

van gekwalificeerde vrijwilligers die zich onder de ouderpopulatie bevinden. 

Het landelijk tekort aan leerkrachten is een groot risico. We zijn op zoek naar bekwame 

mensen met een montessori-diploma of bereid om dit diploma te gaan halen, deze 

leerkrachten zijn helemaal schaars. We hebben extra formatie ingezet om in ieder 

geval de incidentele inval te kunnen garanderen. 
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Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen 501.631 482.604

Materiële vaste activa 127.346 112.866 Voorzieningen 150.696 127.664

Financiële vaste activa - - Langlopende schulden - -

Voorraden - - Kortlopende schulden 112.133 94.033

Vorderingen 166.323 61.987    

Kortlopende effecten - -    

Liquide middelen 470.791 529.448    

Totaal activa 764.460 704.301 Totaal passiva 764.460 704.301

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

- Toelichting op de activa zijde van de balans:

FINANCIEEL BELEID

Ten opzichte van 2019 zijn de liquide middelen met € 58.651 gedaald naar € 470.791 (2019: € 529.448). 

We verwijzen naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening verderop. De afname is voornamelijk het 

gevolg van de voorfinanciering door de school met betrekking tot het vernieuwen van het dak van € 

103.000, in afwachting van de ‘warme overdracht’ / vordering op de gemeente, zoals hierboven 

beschreven. De investeringen van € 35.017 (ICT en leermiddelen) zijn uit eigen middelen betaald. 

De materiële vaste activa is toegenomen met € 14.478. In 2020 bedroegen de investeringen in materiële 

vaste activa € 35.017. Hier vallen de volgende uitgaven op: ICT investeringen van € 13.097 in grote 

digitale schermen voor de klassen en tablets en € 21.920 in leermiddelen, waaronder een nieuw 

rekenprogramma, mede ontwikkeld door de Montessorischool Wassenaar. De totale afschrijvingen zijn 

€20.538, wat resulteert in een netto toename. Er hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden.

De vorderingen zijn gestegen met circa € 105.000 tot € 166.323. Deze mutatie is voor het grootste deel 

veroorzaakt door de vordering op de Gemeente Wassenaar betreffende de ‘warme overdracht’ a € 

103.000 ter financiering van het nieuwe dak. Overige vorderingen zijn nagenoeg gelijk gebleven en 

betreffen de vordering op het ministerie OCW (€ 40.802) in verband met het reguliere betalingsritme, een 

vordering op het Vervangingsfonds (€ 10.654) en de jaarlijks te ontvangen gemeentesubsidie van € 

9.000. Alle vorderingen zijn volledig inbaar.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019. Na de 

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

In de balans per 31 december 2019 is de herziene stand na stelselwijziging opgenomen. Nadere 

informatie omtrent de stelselwijziging is te vinden in het hoofdstuk Grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling.
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Eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:

De vereniging heeft geen vreemd vermogen. Kortlopende schulden  zijn licht toegenomen met € 18.773 

tot € 112.113, bestaande uit o.a. crediteuren, te betalen belastingen en te betalen vakantiegeld. 

Het eigen vermogen van de Montessorischool Wassenaar is in 2020 gestegen door het positieve 

exploitatieresultaat van € 19.028 tot een bedrag van € 501.631 (2019: € 482.604) op een balanstotaal 

van € 764.460 (2019: € 704.301). Het weerstandsvermogen (eigen vermogen ten opzichte van totale 

baten, i.e. de capaciteit om onverwachte tegenvallers in de exploitatie op te vangen) is 0.49, gelijk aan 

2019 en ruim boven de signaleringswaarde van minder dan 0.05.

De voorziening voor groot onderhoud dient als egalisatievoorziening voor de kosten van groot 

onderhoud. Op basis van het Meerjarig Onderhoudsplan wordt aan deze egalisatievoorziening jaarlijks 

gedoteerd, om tot een gelijkmatige verdeling van de kosten van groot onderhoud te komen. Het 

Meerjarig Onderhoudsplan zal worden herzien in 2021/2022.

De voorzieningen zijn toegenomen met € 23.032. Gepland groot onderhoud is de afgelopen jaren 

uitgesteld in afwachting van de realisatie van de vernieuwing van het dak, welke in 2020 is gerealiseerd. 

Derhalve was net als in 2019, de onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud in 2020 lager dan de 

jaarlijkse dotatie voor groot onderhoud (€ 27.900). De onttrekkingen in 2020 bedroegen € 4.546 en 

bestonden uit groot onderhoud van de dakafzuigings-installatie en advieskosten. 
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Realisatie

2020

Begroting

2020

Verschil Realisatie 

2019

Verschil

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 884.303 865.344 18.959 839.592 44.711

Overige overheidsbijdragen 9.902 9.000 902 8.961 941

Overige baten 122.546 133.386 -10.840 141.449 -18.903

Totaal baten 1.016.751 1.007.730 9.021 990.002 26.749

Lasten      

Personele lasten 782.433 787.854 -5.421 734.349 48.084

Afschrijvingen 20.538 22.985 -2.447 22.988 -2.450

Huisvestingslasten 78.818 87.500 -8.682 73.406 5.412

Overige lasten 115.934 114.105 1.829 111.771 4.163

Totaal lasten 997.723 1.012.444 -14.721 942.514 55.209

Saldo baten en lasten 19.028 -4.714 23.742 47.488 -28.460

Financiële baten en lasten      

Financiële baten - - - 116 -116

Totaal financiële baten en lasten - - - 116 -116

Totaal resultaat 19.028 -4.714 23.742 47.604 -28.576

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde 

staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en 

de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.

Betreft een jaarlijks terugkerende gemeente subsidie van circa € 9,000. De gemeente subsidie over 2019 

is in 2020 ontvangen en dusdanig geboekt in 2020. De gemeente subsidie over 2020 is als vordering 

opgenomen, en inmiddels ontvangen in januari 2021.

Overige baten zijn gedaald met € 18.900 ten opzichte van 2019. De Overige baten bestaan uit de 

ouderbijdrage (€ 97.581) en de opbrengsten van de peuterschool (€ 23.854). De ouderbijdragen 2020 

zijn gedaald ten opzichte van 2019 door de zgn. covid-19 korting a € 13.000. Deze korting is verleend 

wegens o.a. geannuleerde activiteiten zoals zwemlessen en klassenuitjes door de covid-19 situatie. De 

peutergroep opbrengsten zijn in 2020 licht gedaald door het lagere aantal peuters gedurende 2020.

De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van € 4.714. Uiteindelijk resulteert een positief 

resultaat in boekjaar 2020 van € 19.028 (2019: € 47.604), een verschil van € 23.742 met de begroting.

Analyse resultaat

De Rijksbijdragen OCenW zijn circa € 19.000 hoger dan begroot en € 44.711 hoger dan vorig jaar. De 

toename van de rijksbijdrage wordt veroorzaakt door: (i) de tariefindexatie, i.e. de hogere bekostiging per 

leerling, en (ii) toekenning van de aangevraagde subsidie van € 12.500 voor extra ondersteuning aan 

leerlingen die vanwege de coronacrisis leer- en ontwikkelachterstanden hebben opgelopen.
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Personele lasten

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal resultaat

Treasuryverslag

Een positief exploitatieresultaat is gerealiseerd van € 19.028 (2019: € 47.604), ten opzichte van een 

begroot resultaat van -€ 4.714. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: hogere Rijksbijdragen 

OCenW (tariefindexatie en subsidie) en lagere lasten. 

Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt af van het begrote resultaat over 2020. De belangrijkste oorzaken 

van deze afwijking zijn:

Vanwege de gunstige vermogenspositie en liquiditeitspositie kunnen investeringen uit eigen middelen 

worden voldaan en is er geen noodzakelijke behoefte aan externe financiering of vreemd vermogen. In 

2020 heeft de gemeente vanuit de warme overdracht de vernieuwing van het dak bekostigd a € 103.000 

en hebben investeringen plaatsgevonden in televisieschermen voor in de klas en een nieuw 

rekenprogramma. Voor 2021 zullen er vanuit groot onderhoud de volgende werken plaatsvinden, 

schilderen, nieuwe plafondplaten en nieuwe verlichting, ter verbetering van het onderwijsklimaat. Verder 

staan de volgende investeringen gepland voor 2021/2022: nieuwe kozijnen, zonnepanelen en groen dak, 

allen energiebesparende maatregelen en ook ter verbetering van het klimaat daar de kozijnramen nog 

enkel glas zijn. Deze investeringen zullen worden gefinancierd door middel van een mix van eigen 

middelen en subsidies. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn 

afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. Er is een 

meerjarenbeleid op exploitatie en investeringen door middel van een meerjarenbegroting en een 

meerjarenonderhoudsplan. Deze laatste zal worden herzien in 2021/2022.

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot (€ 8.600) wegens het niet gebruiken van de post onvoorzien 

a € 10.000.

Het beleid voldoet aan de regeling beleggen en lenen. De vereniging hanteert zijn eigen treasury statuut. 

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. De vereniging hanteert een zeer terughoudend 

financieel beleid. Er wordt niets belegd of beleend. Er wordt gebruik gemaakt van spaarrekeningen met 

direct opeisbare tegoeden.

Personele lasten zijn € 5.421 lager dan begroot en € 48.084 gestegen ten opzichte van 2019 als gevolg 

van hogere salarissen en extra ondersteunende uren. Voor 2020 bedraagt het aandeel van de personele 

lasten 91% van de rijksbijdragen (2019: 88%). De inspectie hanteert < 95% als norm om te beoordelen 

of de continuïteit niet in gevaar is. 

Overige lasten zijn in lijn met de begroting en bestaan uit o.a. administratielasten (boekhouding en 

accountantskosten), leer- en hulpmiddelen, schooluitjes en ICT apparatuur. Hierbij dient vermeld te 

worden dat lagere kosten dan begroot van uitjes en werkweek gecompenseerd zijn door gratificaties aan 

leraren vanwege hun inzet en commitment gedurende de covid-19 periode. 

Investeringen en financieringsbeleid
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Kengetallen voor 2020 en 2019

Kengetal 2020 2019

Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 5,68 6,29 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) 0,02 0,05 lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,85 0,87

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,66 0,69 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,49 0,49

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,37 0,37 geen

Ratio Normatief publiek eigen vermogen 1,00 1,04 groter dan 1,00

Kapitalisatiefactor 0,75 0,71 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 

door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte 

signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 

onderwijsinspectie. 

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

KENGETALLEN

0,08 

5,68 

0,02 

0,85 
0,66 

0,49 0,37 

1,00 
0,75 

0,08 

6,29 

0,05 

0,87 
0,69 

0,49 0,37 

1,04 

0,71 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

Kengetallen voor 2020 en 2019 2020 2019

Versie: definitief d.d. 11 juni 2021 versie 1 30

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020

98255 / Vereniging Montessorischool Wassenaar, te Wassenaar

Huisvestingsratio

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 78.818 73.406

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 499 2.899

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 79.317 76.305

- Totale lasten 997.723 942.514

- Financiële lasten - -

Som totale lasten en financiële lasten 997.723 942.514

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 470.791 529.448

- Kortlopende effecten - -

- Vorderingen 166.323 61.987

- Voorraden - -

Vlottende activa 637.114 591.435

Kortlopende schulden 112.133 94.033

Kengetal:
\

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 

de liquiditeitsratio gedaald.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,68 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

31-12-2019

0,08

6,29

- Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2020

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 

schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 112.133.

De vereniging heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 470.791 aan liquide middelen en 

daarnaast € 166.323 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten 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).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2019 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

31-12-2020

0,08

5,68

31-12-2019
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Rentabiliteit

Omschrijving

€ € € €

Resultaat 19.028 47.604

- Totaal baten 1.016.751 990.002

- Financiële baten - 116

Som totaal baten inclusief financiële baten 1.016.751 990.118

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 501.631 482.604

- Voorzieningen 150.696 127.664

Som eigen vermogen en voorzieningen 652.327 610.268

Totaal vermogen 764.460 704.301

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

0,02

- Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 

de rentabiliteitspositie gedaald.

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 

is de solvabiliteitspositie gedaald.

0,05

31-12-2020 31-12-2019

De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 1.016.751, een resultaat behaald van € 19.028. Dit 

houdt in dat 0,02 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die 

wordt ontvangen, wordt € 0,02 behouden en wordt € 0,98 besteed.

31-12-2020

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

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 inclusief voorzieningen:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

31-12-2019

0,85 0,87

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 85% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 15% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.
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Omschrijving

€ €

Eigen vermogen 501.631 482.604

Totaal vermogen 764.460 704.301

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Omschrijving

€ € € €

Eigen vermogen 501.631 482.604

- Totaal baten 1.016.751 990.002

- Financiële baten - 116

Som totaal baten inclusief financiële baten 1.016.751 990.118

Kengetal:

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 501.631 482.604

- Materiële vaste activa 127.346 112.866

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

374.285 369.738

- Totaal baten 1.016.751 990.002

- Financiële baten - 116

Som totaal baten inclusief financiële baten 1.016.751 990.118

Kengetal:

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

- Definitie exclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten)

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.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,49

- Definitie exclusief voorzieningen:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2019

0,37 0,37

Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 

met 2019 is het weerstandsvermogen gelijk gebleven.

0,66 0,69

0,49

31-12-2020
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Ratio Normatief publiek eigen vermogen

Omschrijving

€ € € €

Aanschafwaarde gebouwen 85.846 85.846

- 0,5 x Aanschafwaarde gebouwen x 

bouwkostenindex 2018: 1,27 54.512 54.512

- Boekwaarde resterende materiële vaste activa 125.207 110.230

Totaal baten 1.016.751 990.002

Financiële baten - 116

- Baten x omvangafhankelijke rekenfactor -           -

- Vast risicobuffer (€ 300.000) bij een totaal baten 

kleiner dan €3 mln. 300.000 300.000

Normatief publiek eigen vermogen 479.719 464.742

Publiek eigen vermogen 481.061 481.062

Kengetal:

Het verhoudingsgetal tussen publiek en normatief publiek eigen vermogen. Een getal boven de 1 duidt op 

mogelijk bovenmatig eigen vermogen.

- Definitie:  Het publiek eigen vermogen gedeeld door het normatief eigen vermogen (de som van de helft 

van de aanschafwaarde gebouwen vemenigvuldigd met de bouwkostenindex, de resterende boekwaarde 

materiële vaste activa en de totale baten vermenigvuldigd met de omvangafhankelijke rekenfactor met als 

minimum een normatief publiek eigen vermogen van € 300.000). 

31-12-2020 31-12-2019

1,00 1,04

Het normatief eigen vermogen is het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en 

risico's op te vangen.

De minimale overschrijding is tijdelijk. Het huidige publiek eigen vermogen is grotendeels opgebouwd uit 

private middelen en wij verwachten geen verdere groei van het publiek eigen vermogen. Door geplande 

investeringen is de verwachting dat het normatief eigen vermogen zal stijgen en het publiek eigen 

vermogen onder de signaleringswaarde zal zitten voor de komend jaren.

De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. Als een bestuur 

een goede onderbouwing voor de hogere publieke reserve(s) heeft, kijkt de inspectie of en hoe het geld 

uiteindelijk wordt besteed.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde groter dan 1 (het publiek eigen vermogen is groter 

dan het normatief eigen vermogen).
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Kapitalisatiefactor

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 764.460 704.301

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 2.139 2.638

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 762.321 701.663

- Totaal baten 1.016.751 990.002

- Financiële baten - 116

Som totaal baten inclusief financiële baten 1.016.751 990.118

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2019

0,71

31-12-2020

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 

terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,75
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Kengetallen

Realisatie

2019

Realisatie

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Prognose

2023

Aantal leerlingen per 


1 oktober 142 140 140 140 140

Personele bezetting in fte 

per 31 december      

Bestuur / Management 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Personeel primair proces 7,80 7,49 7,34 7,34 7,34

Ondersteunend personeel 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40

Totale personele bezetting 12,20 11,89 11,74 11,74 11,74

Overige kengetallen

Realisatie

2019

Realisatie

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Prognose

2023

Aantal leerlingen / Totaal 

personeel 11,64 11,77 11,93 11,93 11,93 

Aantal leerlingen / 

Onderwijzend personeel 18,21 18,69 19,07 19,07 19,07 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

- Toelichting op de kengetallen

De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft op 140 leerlingen. De personele bezetting is sinds 

2019 toegenomen van 10 naar 12 fte wat een positieve impact heeft op de ratio aantal leerlingen t.o.v. 

onderwijzend personeel. De personele bezetting wordt verondersteld stabiel te blijven. 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. Hiermee 

willen we een beeld geven over de continuïteit van de vereniging.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
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Balans

Activa Realisatie

31-12-2019

Realisatie

31-12-2020

Prognose

 31-12-2021

Prognose

31-12-2022

Prognose

31-12-2023
Activa      

Materiële vaste activa 112.866 127.346 239.017 214.557 190.570

Totaal vaste activa 112.866 127.346 239.017 214.557 190.570

Vorderingen 61.987 166.323 65.000 65.000 65.000

Liquide middelen 529.448 470.791 359.254 414.062 459.500

Totaal vlottende activa 591.435 637.114 424.254 479.062 524.500

Totaal activa 704.301 764.460 663.271 693.619 715.070

Passiva Realisatie

31-12-2019

Realisatie

31-12-2020

Prognose

 31-12-2021

Prognose

31-12-2022

Prognose

31-12-2023
Passiva      

Algemene reserve 481.062 481.061 476.213 478.660 472.210

Bestemmingsreserves 

(privaat) - 19.028 19.029 19.028 19.028

Bestemmingsfondsen 

(privaat) 1.542 1.542 1.543 1.544 1.545

Eigen vermogen 482.604 501.631 496.785 499.232 492.783

Voorzieningen 127.664 150.696 71.486 99.387 127.287

Kortlopende schulden 94.033 112.133 95.000 95.000 95.000

Totaal passiva 704.301 764.460 663.271 693.619 715.070

- Toelichting op de balans

De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft, evenals de personele bezetting welke sinds 2019 is 

gestegen. De financiële projecties zijn gebaseerd op dit stabiele leerlingenaantal. Zoals eerder aangegeven 

bij investeringen en voorzieningen, zullen er mutaties plaatsvinden in de voorziening goot onderhoud 

vanwege de groot onderhoudswerken: schilderen, nieuwe plafondplaten en vernieuwing verlichting. 
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Staat van baten en lasten

Realisatie

2019

Realisatie

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Prognose

2023

Aantal leerlingen                        142                        140                        140                        140                        140 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 839.592 884.303 884.735 869.583 874.720

Overige overheidsbijdragen 8.961 9.902 9.000 9.000 9.000

Overige baten 141.449 122.546 160.000 180.000 180.000

Totaal baten 990.002 1.016.751 1.053.735 1.058.583 1.063.720

Lasten      

Personeelslasten 734.349 782.433 845.231 843.926 860.433

Afschrijvingen 22.988 20.538 22.103 24.460 23.987

Huisvestingslasten 73.406 78.818 78.000 75.000 73.000

Overige lasten 111.771 115.934 113.250 112.750 112.750

Totaal lasten 942.514 997.723 1.058.584 1.056.136 1.070.170

Saldo baten en lasten 47.488 19.028 -4.849 2.447 -6.450

Financiële baten en lasten      

Financiële baten 116 - - - -

Financiële lasten - - - - -

Totaal financiële baten en 

lasten 116 - - - -

Totaal resultaat 47.604 19.028 -4.849 2.447 -6.450

De prognose is gebaseerd op het stabiele leerlingenaantal van 140. De rijksbijdragen zijn berekend o.b.v. 

de modellen van ons administratiekantoor met de meest recente cijfers van DUO en blijven gelijk aan 2020, 

waarbij we vermelden dat in de rijksbijdrage 2020 een subsidie van € 12.000 zit en de gemiddelde gewogen 

leeftijd van ons lerarenbestand is gedaald, wat een element is in de berekening en resulteert in een ietswat 

lagere rijksbijdrage. De verwachting is dat overige baten zullen stijgen wegens het herziene model 

peutergroep, met meer flexibiliteit en een hoger uurtarief. De personele bezetting blijft stabiel. Echter 

personeelslasten zijn hoger doordat we in 2021 - 2023, minimale uitkeringen begroten uit het UWV ZW en 

vervangingsfonds, welke worden gesaldeerd met personeelslasten. Afschrijvingen stijgen door de geplande 

investeringen zoals hierboven beschreven. Verder zijn er geen significante ontwikkelingen rond 

huisvestingslasten en overige lasten. Het geprognotiseerde resultaat zit rond de nul en is soms licht negatief 

Deze prognose vormt geen risico van de financiële continuïteit van de school. Resultaten uit de afgelopen 

jaren vormen een gezonde buffer om negatieve resultaten te compenseren. 

- Toelichting op de staat van baten en lasten
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Ondertekening namens het bestuur

Datum:

 

 Plaats:

 

 Naam:

 

 Functie:

 

 Ondertekening:

 

Overige rapportages

- Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Risico's en risicobeheersing van het bestuursverslag.

Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Interne risicobeheersings- en controlesysteem van het 

bestuursverslag.
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Ondertekening namens de toezichthouder

Datum:





Plaats:





Naam:





Functie:





Ondertekening:




VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Intern toezicht van het bestuursverslag.
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JAARREKENING
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En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 127.346 112.866

Totaal vaste activa 127.346 112.866

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 166.323 61.987

1.2.4 Liquide middelen 470.791 529.448

Totaal vlottende activa 637.114 591.435

TOTAAL ACTIVA 764.460 704.301

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 501.631 482.604

2.2 Voorzieningen 150.696 127.664

2.4 Kortlopende schulden 112.133 94.033

TOTAAL PASSIVA 764.460 704.301

31-12-2020 31-12-2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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En vergelijkende cijfers 2019

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 884.303 865.344 839.592

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

9.902 9.000 8.961

3.5 Overige baten 122.546 133.386 141.449

Totaal baten 1.016.751 1.007.730 990.002

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 782.433 787.854 734.349

4.2 Afschrijvingen 20.538 22.985 22.988

4.3 Huisvestingslasten 78.818 87.500 73.406

4.4 Overige lasten 115.934 114.105 111.771

Totaal lasten 997.723 1.012.444 942.514

Saldo baten en lasten * 19.028 -4.714 47.488

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten - - 116

Saldo financiële baten en lasten - - 116

Totaal resultaat * 19.028 -4.714 47.604

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en 

lasten.

Bestemming van het resultaat

2020 Begroot 2020 2019
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En vergelijkende cijfers 2019

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 

baten en lasten)

19.028 47.488

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 20.538 22.988

- Mutaties voorzieningen 2.2 23.032 21.285

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 

het bedrijfsresultaat 43.570 44.273

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -104.453 -10.937

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 18.034 10.921

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -86.419 -16

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -23.821 91.745

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 116 129

Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 -65 -69

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -23.640 91.943

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -35.017 -6.059

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.017 -6.059

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -58.657 85.884

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 529.448 443.564

Mutatie boekjaar liquide middelen -58.657 85.884

Stand liquide middelen per  31-12 470.791 529.448

KASSTROOMOVERZICHT 2020

2020 2019

2020 2019
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Algemeen

Kernactiviteiten

Het verzorgen van (openbaar) primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair

Onderwijs.

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

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 referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting.





Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

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. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

120 10,00% 500

180 6,67% 500

300 4,00% 500

120 10,00% 500

300 4,00% 500

180 6,67% 500

180 6,67% 500

300 4,00% 500

120 10,00% 500

240 5,00% 500

60 20,00% 500

60 20,00% 500

96 12,50% 500

Gebouwen

Terreinen

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 er 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.

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.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Categorie

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.

Buitenzonwering

Buitenspeelmateriaal

Audio/video installatie

Verbouwingen

Binnenzonwering

Verwarming

Ventilatiesysteem

Meterkast

Brandmeldinstallatie

Waterleiding/sanitair

ICT

Leermiddelen

Schoolmeubilair & inventaris

Versie: definitief d.d. 11 juni 2021 versie 1 46

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020

98255 / Vereniging Montessorischool Wassenaar, te Wassenaar

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

19.028

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

1.542

Voorzieningen

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.

- Algemene reserve privaat

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 contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden is 

aangebracht.

dekking eventuele 

tekorten op het private 

deel van de exploitatie

door bestuur, alleen 

verwerking resultaat bestuur

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve en/of -fonds. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

- Fondsen (privaat) Financiering Groene 

Plein

Alleen te gebruiken voor de 

kosten van het Groene Plein
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Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud 

Leasing

Operationele leasing

Er wordt verondersteld sprake te zijn van Operational Lease als er sprake is van een geïdentificeerd

actief, de afnemer heeft gedurende de gehele gebruiksperiode het recht op vrijwel alle economische 

voordelen uit het gebruik van het geïdentificeerde actief; en de afnemer heeft gedurende de gehele

gebruiksperiode het recht om het gebruik van het geïdentificeerde actief te bepalen.

Verplichtingen inzake Operational Lease welke de vereniging over langere perioden is aangegaan

als lessee met bedragen van betekenis zijn opgenomen in de Niet in de balans opgenomen

verplichtingen met de looptijdanalyse. De periodiek te betalen leasebedragen worden in dezelfde

periode direct ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht

De vereniging heeft geen leaseovereenkomsten afgesloten als lessor.

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.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 

uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

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.

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. 
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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 Vereniging 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 Vereniging 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 aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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.
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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.

Operationele activiteiten

Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het

verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door

afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen die in Het saldo van de baten en lasten wordt tevens

gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar. 

Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele

activiteiten.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € €

85.846 190.380 45.917 322.143

83.208 109.251 16.816 209.275

2.638 81.129 29.101 112.868

- 13.097 21.920 35.017

499 14.209 5.831 20.539

-499 -1.112 16.089 14.478

85.846 203.477 67.837 357.160

83.707 123.460 22.647 229.814

2.139 80.017 45.190 127.346

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2020

Verloop gedurende 2020

Investeringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2020

Stand per 31-12-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2020
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 40.802 36.491

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 111.398 8.961

1.2.2.10 Overige vorderingen 10.654 13.309

Subtotaal vorderingen 162.854 58.761

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 3.469 3.110

1.2.2.14 Te ontvangen interest - 116

Overlopende activa 3.469 3.226

Totaal Vorderingen 166.323 61.987

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

€ € € €

1.2.2.3.3 Additionele aanvragen 102.403 -

1.2.2.3.4 Overige 8.995 8.961

Totaal Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 111.398 8.961

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 10.654 4.080

1.2.2.10.7 Overige vorderingen - 9.229

Totaal Overige vorderingen 10.654 13.309

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 470.791 529.448

Totaal liquide middelen 470.791 529.448

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2020

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2019
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2

2.1 Eigen vermogen
Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

Stand per 

 01-01-2020

Resultaat

2020

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2020

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 433.457 47.605 - 481.062 481.062 - - 481.062

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) - - - - - 19.028 - 19.028

2.1.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 2.071 -529 - 1.542 1.542 - - 1.542

Totaal Eigen vermogen 435.528 47.076 - 482.604 482.604 19.028 - 501.632

2.1.1.3
Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

Stand per 

 01-01-2020

Resultaat

2020

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2020

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat - - - - - 19.028 - 19.028

- - - - - 19.028 - 19.028

2.2 Voorzieningen
Stand per 

 01-01-2020 Dotatie 2020

Onttrekking 

2020 Vrijval 2020

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2020

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 13.017 - - 323 - 12.694 5.459 726 6.509

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 114.648 27.900 4.546 - - 138.002 15.190 96.010 26.802

Totaal Voorzieningen

127.664 27.900 4.546 323 - 150.696 20.649 96.736 33.311

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen
Stand per 

 01-01-2020 Dotatie 2020

Onttrekking 

2020 Vrijval 2020

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2020

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 13.017 - - 323 - 12.694 5.459 726 6.509

Totaal personele 

voorzieningen 13.017 - - 323 - 12.694 5.459 726 6.509

* bij netto contante waarde

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 

(privaat)

Passiva

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de grondslagen.
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 12.509 18.773

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 32.756 34.894

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 10.445 10.966

2.4.12 Kortlopende overige schulden 21.623 3.667

Subtotaal kortlopende schulden 77.333 68.300

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 9.700 -

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 24.966 25.664

2.4.18 Te betalen interest 134 69

Overlopende passiva 34.800 25.733

Totaal Kortlopende schulden 112.133 94.033

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ € € €

2.4.9.1 Loonheffing 28.460 30.794

2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen 4.296 4.100

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen 32.756 34.894

2.4.12 Overige kortlopende schulden

€ € € €

2.4.12.4 Netto salarissen 1.850 -

2.4.12.8 Overige schulden 19.774 3.667

Totaal Overige kortlopende schulden 21.623 3.667

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020

Alle schulden genoemd onder 2.4 hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

31-12-2019
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Rechten

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

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving Loop-tijd

Bedrag per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 M.R. Schoonmaakservice* 1-1-2021 31-12-2021 12 1.519 19.405 18.223 72.890 - 91.113

2 Green Choice 2-6-2020 1-6-2023 36 1.049 11.584 12.588 25.176 - 37.764

3 BRI Groep (onderhoud techn. installaties)* 1-1-2021 31-12-2021 12 182 2.109 2.189 - - 2.189

4 Sharp 1-4-2017 31-3-2023 72 111 3.784 1.332 1.665 - 2.997

5 ITS* 1-1-2021 31-12-2021 12 310 3.726 3.804 - - 3.804

6 Dyade 1-1-2019 onbepaalde tijd onbepaald 1.465 16.906 17.584 - - 17.584

*Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd.

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 818.282 806.469 779.895

Totaal Rijksbijdragen 818.282 806.469 779.895

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 31.061 27.915 26.672

Totaal Overige subsidies 31.061 27.915 26.672

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 34.960 30.960 33.025

Totaal Rijksbijdragen 884.303 865.344 839.592

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 9.902 9.000 8.961

Totaal Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 9.902 9.000 8.961

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 9.902 9.000 8.961

€ € € € € €

3.5.4 Sponsoring - - 131

3.5.5 Ouderbijdragen 120.885 133.386 139.250

3.5.10 Overige *1 1.661 - 2.068

Totaal overige baten 122.546 133.386 141.449

Overige *1

Ov. Personeelsgebonden 

opbrengsten
1.184 - 512

Overige vergoedingen 476 - 1.557

 1.661 - 2.068

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20203.5 Overige baten Begroot 2020 2019

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 Begroot 2020 2019

2020 Begroot 2020 2019

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 607.846 786.425 574.389

4.1.1.2 Sociale lasten 87.936 - 81.948

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 21.146 - 18.276

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 26.209 - 27.284

4.1.1.5 Pensioenpremies 88.502 - 90.058

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 831.639 786.425 791.955

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -322 - 4.218

4.1.2.3 Overige *2 72.914 47.600 44.996

Totaal overige personele lasten 72.592 47.600 49.214

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het 

Vervangingsfonds 98.420 46.171 106.820

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 23.378 - -

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

121.798 46.171 106.820

Totaal personele lasten 782.433 787.854 734.349

Overige *2

Kosten BGZ en Arbo zorg 14.764 5.000 3.553

(Na)scholing 5.926 10.000 7.441

Kosten uitbesteding derden 35.425 20.000 15.886

Premiediffrentiatie 5.344 - -

Schoolbegeleiding 8.484 10.000 18.109

Overige personeelsgerelateerde 

kosten
2.971 2.600 9

 72.914 47.600 44.996

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 1 1

Personeel primair proces 11 11

Ondersteunend personeel 6 6

Totaal gemiddeld aantal werknemers 18 18

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2020 (2019: 0).

Het gemiddeld aantal werknemers (aantal personen, niet FTE) bedraagt 18 in 2020 (2019: 18). Hieronder is de 

onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

2020 2019

4.1 2020 Begroot 2020 2019Personeelslasten
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€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 20.538 22.985 22.988

Totaal afschrijvingen 20.538 22.985 22.988

€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 6.183 6.000 6.834

4.3.4 Energie en water 12.131 14.100 11.720

4.3.5 Schoonmaakkosten 25.862 21.300 19.683

4.3.6 Belastingen en heffingen 3.519 3.000 1.735

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 27.900 27.900 27.900

4.3.8 Overige 3.223 15.200 5.534

Totaal huisvestingslasten 78.818 87.500 73.406

€ € € € € €

4.3.8.1 Tuinonderhoud 1.949 4.000 4.385

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 1.410 1.200 1.150

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten -135 10.000 -

Totaal huisvestingslasten 3.224 15.200 5.535

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 33.738 33.105 32.127

4.4.2 Inventaris en apparatuur 771 2.050 1.767

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 36.770 34.000 33.267

4.4.5 Overige 44.655 44.950 44.610

Totaal overige lasten 115.934 114.105 111.771

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 31.552 30.455 29.862

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten - - 21

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 1.070 1.900 1.195

4.4.1.4 Kantoorartikelen 52 750 195

4.4.1.5 Overige administratie- en 

beheerslasten 1.063 - 855

Totaal administratie- en 

beheerslasten 33.737 33.105 32.128

Afschrijvingen 2020 Begroot 2020 2019

4.3 Huisvestingslasten

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.2

4.3.8 Overige huisvestingslasten 2020

2020 Begroot 2020 2019

Begroot 2020 2019

4.4

2020 Begroot 2020 2019

Overige lasten 2020 Begroot 2020 2019
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 7.079 6.655 7.139

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

7.079 6.655 7.139

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 1.810 600 235

4.4.5.2 Representatiekosten 10.238 900 978

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 581 1.000 602

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 7.995 18.000 16.828

4.4.5.6 Contributies 3.501 3.200 3.176

4.4.5.7 Abonnementen 87 1.000 1.493

4.4.5.9 Verzekeringen 1.329 1.000 1.344

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 4.720 4.000 4.174

4.4.5.11 Toetsen en testen 323 - 706

4.4.5.13 Overige overige lasten *3 14.071 15.250 15.074

Totaal overige lasten 44.655 44.950 44.610

Overige overige lasten *3

Schoolzwemmen 12.275 12.000 11.954

Kantinekosten 1.371 2.000 1.853

Donaties en giften - 1.000 1.157

Overige algemene kosten 425 250 109

 14.071 15.250 15.073

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten - - 116

Totaal financiële baten - - 116

6.1 Financiële baten Begroot 2020 2019

2020

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het 

resultaat gebracht:

2020 Begroot 2020 2019

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging 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.

Begroot 20204.4.5 Overige lasten

2020

2019
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€ €

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 19.028

Totaal bestemmingsreserves privaat 19.028

Totaal resultaat 19.028

Resultaat 2020

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische vorm 

2020 Statutaire zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

Ver.tot Steun Montessori Onderwijs Vereniging Wassenaar 4 0%

Passend primair onderwijs Vereniging Leiden 4 0%

Het Scholen Collectief Wassenaar Stichting Wassenaar 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Omschrijving Kenmerk Datum

IOP2-98255-PO

IOP2-98255-

PO 16-10-2020

Toewijzing

G1 Verantwoording van subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig 

zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

De activiteiten zijn ultimo 2020 conform de 

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Nee

Versie: definitief d.d. 11 juni 2021 versie 1 63

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020

98255 / Vereniging Montessorischool Wassenaar, te Wassenaar

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2020

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 119.000€   

WNT-VERANTWOORDING 2020

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.

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 functie van de topfunctionaris gebaseerd 

op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de 

betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

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

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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1 Ja

Naam Mw. A.M. Hoevers

Functiegegevens (2020) 4 3 2 1
ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Functie(s) directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging (2020)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 77.686

Beloningen betaalbaar op termijn 12.284

Subtotaal bezoldiging - - - 89.970

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum - - - 119.000

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag N.v.t.

Bezoldiging - - - 89.970

Het bedrag van de overschrijding N.v.t.

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t.

ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR

Gegevens (2019)
ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Functie(s) directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Dienstbetrekking Ja

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 72.285

Beloningen betaalbaar op termijn 11.297

Subtotaal bezoldiging - - - 83.582

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 115.000

Bezoldiging - - - 83.582

WNT-VERANTWOORDING 2020

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de 

tabel hieronder opgenomen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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8 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling.

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
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5 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen

1c. Toezichthoudend topfunctionaris
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Naam Functie

Dhr. J.A.W. van den Bos Voorzitter

Mw. M. van Ooijen Secretaris

Dhr. A.R.V. Sutiono Penningmeester

Dhr. G.G.O. Lopes Cardozo Bestuurslid

Dhr. J. Bloemarts Bestuurslid

WNT-VERANTWOORDING 2020

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 

of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
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12 Nee

1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies 

bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 

jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd 

gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
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8 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 

anticumulatiebepaling van toepassing is.
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Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging 

van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Versie: definitief d.d. 11 juni 2021 versie 1 71

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020

98255 / Vereniging Montessorischool Wassenaar, te Wassenaar

8 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van 

hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.
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8

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Niet-topfunctionarissen boven de norm
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Naam:

Rechtsvorm:

Zetel:

KvK nummer:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Contactpersoon:

Telefoon: 070 - 5113388

E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers: 05WS Montessorischool

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

070 - 5113388

Zanderijpad 10, 2242 GW  Wassenaar

Vereniging Montessorischool Wassenaar

98255

info@montessorischoolwassenaar.nl

www.montessorischoolwassenaar.nl

Vereniging

40408521

Wassenaar

A. Hoevers

info@montessorischoolwassenaar.nl
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Bestuurder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend

Reden niet ondertekend / 

Ondertekening
type bsd naam plaats datum ondertekend reden

Dhr. J.A.W. van den Bos Wassenaar

Mw. M. van Ooijen Wassenaar

Dhr. A.R.V. Sutiono Wassenaar

Dhr. G.G.O. Lopes 

Cardozo

Wassenaar

Dhr. J. Bloemarts Wassenaar

Mw. A.M. Hoevers Wassenaar

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Overlopende post Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 31-dec

lumpsum jaar  en datum) beschikking 2020 2020 2020

€ € € €

Personeel     

Lumpsum 2020/2021 1060847 573.468 238.945 198.133 40.812

PAB 2020/2021 1054985 140.428 58.512 58.512 -

Prestatiebox 2020/2021 1067487 29.330 12.221 12.231 -10

Materiële instandhouding 2020 1039937 123.793 123.793 123.793 -

Totaal OCW 867.018 433.470 392.668 40.802

OCW-BIJLAGE
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