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Voorwoord

Het jaar 2016 was het tweede jaar waarin de verdere uitvoering van onze toekomstplannen
(gebaseerd op het sü-ategisch beleidsplan 2016-2020) geschiedde.

We hebben in 2016 hard gewerkt aan het leggen van een basis voor onze toekomstige organisatie,
zowel op cultuumiveau als op structuurniveau. Uitgangspunt hierbij was het project "Wie het
weet mag het zeggen". Daan'an zijn de eerste resultaten al zichtbaar. Er is in toenemende mate
sprake van een cultuur waarin lerende netwerkeii ontstaan omdat personeel van de scholen elkaar
steeds meer leert kennen en infonnatie, kennis en kunde met elkaar deelt.

Daarnaast hebben we ons ook gericht op de \'erbelering van een aantal interne bedrijfprocessen en
het updaten en vernieuwen van beleid, met name op personeelsgebied.

Deze twee ontv.'ikkelingen: werken aan een nieuv'e, lerende, organisatiecultuur en een continue
verbetering van de bedrijfs- en beleidsprocessen hebben de grootste aandacht gevraagd in 2016.
En tegelijkertijd ging het "primaire proces" oftewel het onderwijs aan onze leerlingen ook
gewoon door.

Dat we er als totale organisatie op alle gebieden goed voor staan is een compliment voor iedereen
die werkt binnen de schol engroep Holland.

Cari Fikenscher MOC

Voorzitter College van Bestuur
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l. Al emene Informatie

1.1 Juridische structuur en organisatfestructuur
Onderstaande scholen maken deel uit van de Stichting Scholengroep Holland.

41488

27KE

07FY
18MC

l UK
25KN

08FS

10DV

18DR
04GH
27JX
28CZ
03EU

10AE

Stichting
Scholengroep
HoUand

DeKlii r

Anne Frank

De Achtbaan

De Ter v

Groenehoek

Keijzerschool
Prins Willem
Alexander

Yuurvp^el

t Reigerbos
De Bonte Tol

De Meander

De Winde

de Tweemaster

Raadhuis ilein 41

Oudelandselaan 141

Dependance: Gouden
uillaan 28

Listerlaan 8

Weidezoom 5a

Do ssto-aat 6

Stampioendreef?
Dependance: Groeaeweg
129
Beatrixlaan 3

Goudmos 67

D èridance: Donge l
Zilvers ar 14

Zaagmolen ad l

Oantellaan 5

Florijnstraat 3

De Poort 6

Dependance: Svtwiade 115

Duivenstein 25

2914 KM

2652 ER

2652 HS
2665 TK
2841 SP

j 2912 CB
2661 SR

2661 KV
2751 XT

2914 AG

2911 CV
2661 AP
2761 TL
2642 JK
2645 HH
2631 PT

2631 GS
2641 LG

Nieuwerkerk aan
den üssel
Berkel en
Rodenrijs

Berkel en

Rodenrijs

Bleiswiik

Moordrecht

Nieuwa-^erk aan
den IJssel

Beoischenfaoék

j^CT^cherihoek
IMoecka lle
NieuwCTkerk aan
den Ussel

Nieuwerkerk aan
den üssel

Ber 'schenhodc

Zevenhuizen

^JMCfcCT
Ddf 'ww
Nootdo .

Nootdorp

Pijnacker

* Juridische structuur

De rechtspersoon is een Stichting met de naam: Scholengroep Holland.
De Stichting is opgericht in 2005 en is statutair gevestigd te Bergschenhoek. De Stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24369573.
Aan de Stichting zijn geen nadere partyen verbonden

. Organisatiestructuur
In het kader van de splitsing van bestuur en toezicht, wordt het bestuur (het bevoegd gezag)
gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur bestond in 2016 uit de heer C. Fikenscher. Conform artikel 5 van het
Reglement College van Bestuur oefent het College van Bestuur de onderstaande taken uit:
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a. Het besturen van de Stichting.
b. Het werkgeverschap van de werknemers van de stichting behoudens de eigen positie.
c. Het afleggen van verantwoording.

De bestuurder en de schooldü-ecties worden ondersteund door medewerkers van ons bestuurskantoor.

De stichting kent een Gemeentelijk Toezichtorgaan (GTO), dat bestaat uit de wethouders
/portefeuillehouders ondCTwijs van de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Pijnacker-
Nootdorp. Dit GTO oefent het gemeentelijk toezicht op de stichting uit op basis van de Wet op
het primair onderwijs. Uitgangspunt hierbij is het bepaalde in artikel 48 van deze wet.
Het GTO heeft met name de Statutaire bevoegdheid om de leden van de RvT te benoemen en te
ontslaan.

De Raad van Toezicht (RvT) toetst of het College van Bestuur (CvB) bij zijn beleidsvorming en
de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting
in relatie tot de maatschappelijke fanctie van de stichting. Dit geschiedt op basis van het
vastgestelde toetsingskader van de RvT,
De RvT ziet er met name op toe of het CvB een zorgvuldige en evenwichdge afweging heeft
gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De RvT richt zich hierbij
op de door de PO Raad vastgestelde Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs.
De RvT heeft de volgende statutaire taken:

l. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door [leden van] de RvT aan
het Gemeentelijk Toezichtorgaan voor te dragen voor benoeming en ontslag);

2. het houden van toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling
van de stichting, alsmede op naleving van de beleidskaders, het managementstatuut, het
functioneren van het CvB, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken
binnen de stichting;

3. het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van het CvB (door benoeming,
beoordeling en ontslag van het CvB);

4. het gewaagd en ongevraagd met raad terzijde staan (klankbord) van het CvB;
5. het nemen van besluiten over de statutair toegewezen beslissingen.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze verantwoording geschiedt
onder andere door het overleggen van periodieke (voortgangs) rapportages.

Beleidsontwikkeling vindt plaats in het Directieberaad, het overleg tussen bestuurder en de
schooldirecties. De bestuurder voert het overleg met de GMR en met andere externen (gemeenten
en maatschappelijke partners).
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Onderstaand een overzicht van de toezichthouders en hun taken:

A.Verbooi] PVoOTzitter
J J. den Arend l Lid raad van toezicht
F. Rezwani Lid raad van toezicht
R. Louwerse Lid raad van toezicht
S. Hardenbol Lid raad van toezicht
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1.1.1. Organogram schoolorganisatie

Gemeentelijk
Toezicht Orgaan
(extern toeztchtl

Bertuurskantoor

Raad vn
Toezicht

(Intern toezicht)

College van Bestuur

Dl deuren

Schelen

GMR

MR

Uitgangspunten van het bestuurs- en managementbeleid:
De fonnele basis voor de samenwerking tussen de bestuurder en de schooldirecteuren is
vastgelegd in een managementstatuut.
In dit managemenfstatuut is aao de directeuren door de bestuurder een aantal nadere taken en
bevoegdheden verleend.
In de eerste plaats worden directeuren in algemene zin geacht een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming en uitvoering van het door de bestuurder vast te stellen beleid.
De directeuren zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen.
Daarnaast zijn de directeuren (binnen de door het schoolbestuur vastgestelde beleidskaders)
specifiek belast met en gemachtigd tot o.a.

vaststelling en wijziging van een schoolplan;
toelating en schorsing van leerlingen;
het afhandelen van klachten overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde
klachtenregeling;

Ten behoeve van het algemene beleid van de stichting is het Directieberaad ingesteld. Dit
Directieberaad komt maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de "bestuurder. In dit
Directieberaad vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen directeuren onderling
en de bestuurder over aangelegenheden die de afzonderlijke scholen betreffen en.
aangelegenheden die voor alle scholen van belaag zijn.

De bestuurder raadpleegt het Directieberaad omtrent voorgenomen of uit te voeren beleid. Ook
infonneert de bestuurder het Directieberaad over het overleg met de Raad van Toezicht en de
door de bestuurder genomen of te nemen besluiten.
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1.2 Kernactiviteiten (en organisaüedoden)

Onze kernactiviteit is het aanbieden van (zo goed mogelijk) onderwijs. Om goed onderwijs te
realiseren werken we samen. Niet alleen met partners van buitenschoolse opvang en
peuterspelzalen, tnaar ook met schoolbesturen en gemeenteiL

In 2016 hebben we gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van de strategische doelen zoals deze
zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan 2016-2020.
In dit plan hebben onze missie vastgelegd dat wij ambitieuze scholeu zijn die onze lea-lingen een
gedegen (basis)kennis bieden en met hen samen willen leren.
Samen werken en Ieren is samaigevat onze visie. We willen werken aan een organisatie waarin
elke professional in staat wordt gesteld om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halea.
" Een leven lang leren" voor onze leerlingen en onze professionals is hierbij het uitgangspunt.

We willen een professionele, lerende organisatie worden waarin een cultuur heerst waarbinnen de
professional de ruimte en de vrijheid krijgt om vakmanschap uit te oefenen. De hiërarchische
structuur van de organisatie is hieraan dienstbaar ai niet leidend.
Voor de uitvoa-ing van dit onderdeel van het strategisch beleidsplan is in 2016 het project "Wie
het weet mag het zeggen" (WHWMHZ) gestart. Dit project is gericht op de culturele transitie van
de totale scholengroep naar eeat netwerkorgamsatie.
Dit project is op zogenaamde Agile wijze geschoeid, dat wil zeggen dat een ü-ansitieteam in korte
cycli (4/5 weken) werkt aan doelen die na oplevering, in zogenaamde releases, worden gedeeld
met de gehele organisatie.
Het project WHWMHZ heeft inmiddels tot de volgende resultaten geleid:

Na een analyse op basis van het zogenaamde "Canvas business model" is in een notitie
de vorm en inhoud van het Leeiplein SGH uitgewerkt. Dit Leerplein is een intern
opleidingsinstituut voor alle medewerkers van SGH. Vanaf het schooljaar 2017/2018 zal
dit Leerplem gefaseerd van start gaan.
Er is een gezamenlijke visie, inclusief een uitwerkingsvoorstel, vastgesteld voor het 21c
eeuws leren (van zowel leerlingen als leraren) binnen onze scholen. In het schooljaar
2017/2018 vindt de gefaseerde uitwerkmg plaats.
De lessen die uit de studiereis naar Canada (november 20 16) kunnen worden getrokken
wordeu in het schooljaar 2017/2018 zoveel mogelijk in de praküjlc gebracht. Dit
geschiedt in nauw overleg met de directeuren en op basis van het zogenaamde Coherence
Framework, zoals dat is beschreven in het boek "De verbindende schoolleider".
Naast de reeds bestaande interne netwerken (IB, hoogbegaafdheid) is een netwerk
Duurzaaxnheid opgericht. Dit netwerk richt zich op hoe we in de praktijk van ons
dagelijks onderwijs aandacht kunnen besteden aan het begrip duurzaamheid en hoe we
omgaan met het milieu.
Er is een visie ontwikkeld op hoe we ia onze organisatie meer waarde kunnen creëren. De
basis hiervoor zijn de uitgangspunten over orgaiüsatieonhvikkeling van Niels Pfleaging
in zijn white paper over de zogenaamde Waarde Creade Structuur van organisaties. Deze
sluit goed aan bij het doel van WHWMHZ om een netwerkorganisatie te zijn waarin
binnen netwerken professionals van en met elkaar leren (=waarde creëren).
De Agile manier van werken raakt binnen de scholen steeds meer ingeburgerd. Op
diverse scholen wordt al op een Agile manier gewo-kt en andere scholen worden
geschoold in deze manier van werken. De ervaring van de scholen is dat Agile werken
efficiëntiewinst oplevert en bijdraagt aan verlaging van de werkdruk.
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2. Al 'emecn instellin 'sbeleid

2.1 Zaken met een behoorKjke personele betekenis

Scholengroep Holland voert het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsbeleid is
geregeld in artikel 10. l en volgende van de cao po. Voor personeel met een vast dienstverband
geldt een werkgelegenheidsgarantie. Deze wericgelegeiiheidsgarantie is aan het begin van het
schooljaar 2016-2017 voor de komende twee schooljaren voor personeel in vaste dienst
afgegeven.

Op l juli 2016 is de CAO PO gewijzigd en is de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het primair
onderwijs van kracht. De Wwz geldt vooralsnog uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Het
Burgerlijk Wetboek is voor het bijzonder onderwijs van toepassing. Het openbaar onderwijs valt
onder het ambtenarenrecht. Hierdoor heeft de invoering van de Wwz in 2016 geen negatieve
gevolgen voor ons gehad. Ook is in het onderhandelaarsakkoord van de cao po 2016-2017 een
stiT.icturele verhoging van de salarissen opgenomen.

Als gevolge van de vrijwillige uittreding uit het Vervangingsfonds is is de Scholengroep Holland
op l augustus 2016 met een eigen vervangingspool gestart. Personeel in de vervangingspool
heeft een tijdelijke aanstelling, conform de cao po, voor het schooljaar 2016-2017. Het doel van
deze pool is om directeuren zoveel mogelijk te ontzorgen rondom vervangingen op hun
scholen-Deze pool is ook bedoeld als een voorselectie voor personeel dat op termijn in
aanmerking kan komen voor een vast dienstverband. Voor de organisatie van de pool is een
overeenkomst gesloten met Randstad. Wij maken gebmik van hun diensten, expertise en
softwarepakket om personeel in te zetten op scholen met een vervangingsvraag is. Aan het eind
van het schooljaar 2016-2017 evalueren wij de ervaringen met de Vervangingspool en de
samenwerking met Randstad.

2. 2 Onderwijsprestaties

Wij hanteren de inspectienormai als uitgangspunt voor wat wij goed onderwijs vinden, fa het
va-slagjaar 2016 kregen 12 van de 13 basisscholen het zogenaamde basisairangement van de
inspectie. De kwaliteit van het onderwijs van De Achtbaan is door de Inspectie van het
Onderwijs als zwak beoordeeld. Om deze reden is De Achtbaan een aangepast airangement
toegekend.
De inspectie heeft m.et het bestuur afgesproken dat de onderwijskwaliteit in 2018 weer van
voldoende niveau is. Er wordt in november 2017 een afsluitend onderzoek naar de
kwaliteitsverbetering (okv) uitgevoerd om na te gaan of de tekortkomingen zijn opgeheven.
De inspectienonn voor de kwaliteit voor ons onderwijs is de ondergrens. Onze ambities zijn
hoger en staan beschreven in het strategisch beleidsplan 2015-2020. Op l maart 2016 hebben wij
een adviseur Onderwijs en Kwaliteit aangesteld. De voornaamste taak van deze functionaris is
het in samenwerking met de schooldirecteuren bewaken en verbeteren van de kwaliteit en de
kwaliteitszorg van het onderwijs.
Op basis van kwalitatieve en kwantitadeve data zajn de opbrengsten van alle scholen in beeld
gebracht en hebben er opbrengst- en ontwikkelgesprekken plaatsgevonden met alle scholen om
het inzicht in en de sturing op de onderwijsresultaten en de effectiviteit van het onderwijsproces
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teonTKm^pbHa^Id^ÏaTj^^
i "Het analyseren van data en trendanalyses van leeiresvltaten;:'TO"or~Ïnt^m^

2. 3 Onderwijskundige en -programmatische zaken

Basisondersteunin >

^e^mmdL&spe? . vaIldebasisoIlde[steümn&v!m <ie verscMIendc scholen rijn in beeld
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de scholen te doen plaatsvinden, opdat de ontwilde vwi"t"
basisonöersfeuningextra ^stunuleerd wordt.

Passend OndCTwi's

SSÏ^M^m ^ same^^^^^md -De<MeSWVden zgn drie verschillende
organisaties en hebben ieder een eigen ondéisteunjng^plan met een eFam

nin^. De bekostiging voor de basisondersteunjng
^^wdenir^etvoorprcventieve ^ii^^t^onS^^1^^^
Ï^£?^Sb]3!S^
een eigen ondersteuningsbeleid dat geldt voor de scholen binnen de^e ̂ mpn(u/. r^

L^?^CTVWCM" de Ï^WCT v^ a^^ bTenon^ scholen op het7e^"van"

Desame"werkingsverbanden ppo Delflanden en Aan den Ussel hebben medewerkers en
ï^£;^%Sd!rócteürc"'IBlers en le^c»^'b^Ïi:D^ï^ï^eiding
ÏMnvuneÏwdebasiso°derstéuIungyan de s^lenCTma^hetmo^dïschS1
^s^S1^^^^^-^^^^'^^^
^S^MitoHollandheeftsinds ^U8üstus 2016 een organisatie- en allocatiemodel,
waa?üllet.bedrag voor h^sondersteumng'en extra ondersteiming~op''basis"vMi"heÏlalan!aÏ

" tuvrry^ujg cniia UUUCT!

^^!ÏM^LTOdeSTrlm^planv^hets^^dd^H^^^
^er±r"ÏÏ?!SÏdvÏnhetbestuurvan ^^^am^SïvZÏÏZ0
glCT.SPrake van-IDhoüdelijke on^teu""g maar van een verdeling'vande'imÏdeTmi^de"
schoolbCTturendiezelf<ieiDhoudelyke önd^teuning worde S^ÏWÓTÏTS^V^^
^l^^dit^san^nweAÜ^^ behoren i^oör'SGH^boveiSïols^vea^e^
^{begeleider voor fte 0,2 aangetrokken vanuit de toegekmde'nuddere n7an'het"S^V^Ïdden
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Ondejwiiskwaliteit
Een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs kan alleen gerealiseerd worden door te
investeren in vaardigheden en inzichten van individuele la-aren (human capital), het kunnen
nemen van beslissingen door de spelers in de school (decision capital) en het verbindende
element, de professionele samenwerking tussen medewerkers (social capital). In het schooljaar
2016-2017 is een proces van reflectie, kenmsdelmg en onderlinge samenwerking tussen de
dertien scholen van SGH tot stand gekomen, die van grote invloed is op de effectiviteit en
doelgerichtheid van planvorming ai handelen voor het komende jaarplan. Door de studiCTeis
naar Canada in november 2016 , hebben de directeuren gezien hoe succesvol de theorie van
Michael Fullan over een "evidence infonned practice" in de dagelijkse schoolpraktijk is
ontwikkeld. Er is focus ontstaan op het samen leren in de gehele organisatie in alle geledingen,
gedcht op het verbeteren van het leren van de leerlingen en het eigenaarschap van dit leren van
de leerling. Zie ook hoofdstuk 1.2.

2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

De scholen verantwoorden zich over zowel de smalle als brede kwaliteit van onderwijs in het
schoolplan 2016-2020. In het schoolplan en het jaarplan beschrijven de scholen op welke wijze
zij investeren in de ontwikkeling van het onderwijs en op welke wijze zij de onderwijskwaliteit
waarborgen. In de eindejaarsgesprekken met de bestuurder leggen de schooldirecteuren
verantwoording af over de uitvoering van het jaarplan.

2.5 Ontwikkelingen bij of In relatie tot verbonden partijen

De samenwerking met Kern Kinderopvang om in de nevenvestiging aan de Gouden Uillaan van
OBS De Klipper in Berkel en Rodenrijs een Integraal KindcCTtoTOn (IKC) in te richten is

geïntensiveerd. Medio 2016 is een verkenning gestart naar de belemmeringen en kansen om op
deze vestiging een waarlijk IKC op te richten.

Waarlijk betekent hier: een zodanige manier van samenwerken bissen kinderopvang en onderwijs
dat er op alle niveaus van de organisatie geen zichtbare grenzen meer zijn tussen onderwijs en
kinderopvang. Op deze wijze wordt het belang van het kind/de leerling optimaal behartigt.
Deze verkenning heeft ertoe geleid dat vanuit zowel Kern Kinderopvang als de Scholengroep
Holland de opdracht is gegeven om verder te werken aan de oprichting van dit DCC. De eerste
resultaten hiervan worden medio 2017 verwacht.

1 (Zie voor de begrippen Social Capita), Human Capita) en Dedsion Capital het boek
"Professioneel Kapitaal van Andy Hargreaves en Michael Fullan),
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2.6 Governance ontwikkeUngcn (Interne beheersing en toezicht)

bi 2015 is gestart met de bespreking van een wijzigiflg van de statutai van de scholengroep
Holland. Deze wijziging bestond uit een noodzakelijke aanpassing aan de gewijzigde regelgeving
en een aanpassing aan de interne bedrijfsvoering van de organisatie rondom de termijnen van de
begroting en dejaairekeaiing. In de nieuwe statuten is ook opgenomen dat de Code Goed bestuur
van de PO Raad onverkort wordt nageleefd. Deze statutenwijziging heeft ook geleid tot een
aanpassing van het Reglement voor de Raad van Toezdcht en het B(»tuursreglemCTit. Daarnaast is
in overlegmet de gemeentai ook het geldende convenant voor het Gemeentelijk Toezachtorgaan
besproken. Dit zal leiden tot een vereenvoudigde werkwijze voor het gemeentelijk toezicht.
Medio 2016 zijn de gewijzigde reglementdi voor de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement
vastgesteld. Ook is de nieuwe regeling voor het Gemeentelijk Toezichtorgaan door de gemeenten
vastgesteld.
De definitieve wijziging van de statuten is üimiddels ook notarieel bekrachtigd.

2.7 Wezenskenmerken van het openbaar onderwijs
De scholengröep Holland staat voor de kernwaarden VEBU het openbaar onderwijs en dit betekent
dat de schofenyoep HoUand ook een levenbeschouwelijke identiteit heeft, nonnen en waarden
vanuit een bepaalde levensovertuiging. Deze identiteit is opgebouwd uit de volgende
kernwaarden:
- Iedereen is welkom en iedereen is benoembaar. Ongeacht levensovertuigmg, godsdienst,
politieke gezindheid, afkomst, geslacht ofsexuele geaardheid.
- Wederzijds respect. We houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de
levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
- V^aarden en normen. We besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,
godsdienstige en maatschappeüjke waarden en normen.
-Van 01 voor de samenleving. De openbare scholen betrekken leerlingen, oudere en
personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellüigen en werkomstandigheden.
-Levensbeschouwing en godsdienst De openbare scholen bieden de gelegenheid om
levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs te volgen.

Deze kernwaarden worden door al onze scholen actief uitgedragen. Dat is zichtbaar op elke
school. Een goed voorbeeld hiervan is dat we als openbaar onderwijs zijn opgestaan toen er in de
gemeente Ba-gschenhoek een taalklas voor nieuwkomers moest worden opgericht.
Omdat we in de afgelopen twee jaren ons vooral gericht hebben op de interne
organisatieontwikkeling zijn we als schoolbestuur voor bet openbaar onderwijs nog te weinig
zichtbaar geweest in de regio.
We hadden ook een achterstand in te halen. Met name in de relaüe met de gemeenten en andere
externen, was in de afgelopen jaren onvoldoende bekend waar de scholengroep Holland voor
staat als vertegenwoordiger van het openbaar onderwijs. Deze achterstand is inmiddels ingehaald
maar onze ambitie is om ons als totale scholengroep nog zichtbaarder in de regio op de kaart te
zetten. Daar zullen we in 2017 verder aan werken.
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2.9 Inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoordmg)
£eÏstuurdCTTOertpenodiekoverieë met de Raad va" Toezicht, de Gemeenschapoeliike
Medezeggenschapsraad en het Geme^telykT'oezTchtorgaBn"1'"1' uü uculccust;naPPeuJJCe
^d^en^ïouJV -andlt.°VCTle8w0^

^MSLWl^!^lschapschïn)en^
S^?ehtR ïiv ï^L^de!, a^

lijke Medezeggenschapsraad.
Ïhel$e!ïen. -iaarismde2e overie88eüdowdebestuurd^"ve;»rw oïrding afgelegd over deÏïeh^S^ïa^;^??¥?^^^
en de inrichting van de interne processCTi en procedures.

2. 10 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

WJ. begcl?enL°vereenkomstig de.regels van e060 werkgeverschap en van het Particiüatie
^eACT;, ÏLTk^lw^enby?eoriën^?st^^e^iëï^^^^&S; TO,Ï ^l^T^. Ïdtmgeri^t-h. 2016^
gemaakt over hun vertrek uit de organisatie. Dit-heeft~nietgetóïtot^S^Ï SGH,
2.11 Afhandeling van klachten

S^£i"afSdhwk"cl"m<mtv"lEn'-DC2cdjnmalcd°ÏCT'c'me"icMC°c"«

2.12 Huisvesting en toelatingsbeleid (udien van toepassing)

Spab^ïJThoAÏfi?em^aren0^^ 's Planmatig onderhoud
ÏS^^£, SCS^±dïÏ^^ ^^ei8T^eheirLwarbu-het_streven ls om te kome" tot ^teu-edu^"HÏvuo'OTTsum'ed^u

. aangesteld op bovenschools niveau.
i van vervangende nieuwbouw voor de Keizerschool m Moerlcanell^ i.

S^^^iï^mtóto~m^=^iï^£'I°"m^ïïpel'°"
ï^ÏTï)Jls^CTTMlgmetde&wti^
^JrHW?n:MJ^Sie mCT^°^te^alKmdc^^^^
S^"edfinancielel)esluitvomlin8 blnnende ̂mGQn^IwkeT^^^^SSS^

2.13 Frestatlebox
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3. Financieel beleid

Het financieel beleid van de Stichting Scholengroep Holland is erop gericht de continuïteit van de
organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor het beleid van de
Stichüng Scholengroep Holland.

Stichting Scholengroep Holland wil een verantwoord fiiiancieel beleid voeren, waarbij middelen
optimaal worden ingezet voor het verhogen van de ondawijskwaliteit en tegelijkertijd de risico's
in de organisatie voldoende worden afgedekt.

Financieel beleid is geen op zichzelf staand beleid. De invloed van het financiële aspect op de
organisatie van Stichting Scholengroep HoUand wordt gekenmerkt door een totale verwevenheid
met alle deelgebieden. Het is goed te beklemtonen dat het eerste en oorspronkelijke belang het
onderwijs betreft. Onderwijs is de kerntaak van de organisatie.

Ter ondersteunmg van het bestuur en maiiagement worden diensten ingekocht bij het
onderwijsadministratiekantoor Groenendijk, gevestigd te Sliedrecht.
Dit admmistratiekantoor zorgt voor de salaris- en personeelsadministratie, is verantwoordelijk
voor een adequate financiële admimstratie, geeft oodersteuning op het gebied van formatie en
geeft desgewenst adviezaiea ondersteuning.

3. 1 Analyse van de financiële situatie

Scholengroep Holland heeft een financieel gezonde situatie waarbij we aan onze verplichtingen
kunnea voldoen. Met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvennogen en
kapitalisatiefactor vermelden wij onderstaand de kengetallen.
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3. 1.1 Kengetallen

Weerstandsvermo 'en

Geeft inzicht in de capaciteit om onvooraÏme tegenvallers in de exploitatie op te vangen.
Definitie

Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa uitgedrukt in een
percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Geen eenduidijiienonn.

. Kengetal: 18, 81 (gerealiseerd); het streefgetal is:mimmaal 10

Solvabiliteit

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geadiToinop langere tCTmynaan alle verplichtii
te voldoen.

DeCnitie l

Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale
vemiogen) x 100%.

Definitie 2

_Ei^envennqgen en voorzieiüngen_u;e<3eeld door totaal vermogen x 100%.

. Kengetal: 79, 05 (gerealiseerd); het streefgetal is: 30

JU uiditeit (current ratio)

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte temujn aan alle veiplichtingen te
voldoen. Een liquiditeitsratio van l wordt als voldoende aangemerkt.

Definitie

, Vlottende activa gedeeld door kortl°P?^eichulden.

. Kengetal: 1,99 (gerealiseerd); het streefgetal is: 1,5

Rentabfltteit

Dit geeft aan welk percentage van de totale baten (opbrengsten)~over blijft na aftrek van de
lasten (kosten).
Definitie

Resultaat wt yewqne bednifsvoenngjredeeld door totale baten uit gewone bedrij fsvoCTuy^

. Kengetal: 1, 96 (gerealiseerd); het streefgetal is: O
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Hulsvcstm "sratio

Dit nieuwe kengetal bij het toezicht op de financiële contmuteit van ondCTwijsinstellin^aT^efl
weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting. Daaronder vallen ook
de afschrijvüigen voor gebouwen en tareinen.

Kengetal: 8,69 (gerealiseerd); het streefgetal is: < 10

3. 1.2 Ondcrbouwüig streefwaarden

De kengetallen solvabiliteit en Uquiditeit laten zien dat wij in staat 2ijn om zowel op korte als op
lange termijn am onze verplichtingen te voldoen. Wij zijn dan ook em financieel gezcmde
CMTgaDisahe.

3. 1.3 VergeUjking streefwaarden - kengetaüen per balansdatum

,
Het weeTstandsvermogen eind 2016 verschüt niet met dat van eind 2015. De verwachdng was dat
het weerstandsvermogen eind 2016 lager zou zijn, maar doordat er een positief resultaat is, is dit
nietgérealiseffd.

Er is momenteel geen beleid waarop de saldi van de reserves zijn gebaseerd. Wij hebben daarom
gekozen om de reserve personeel toe te voegen aan de algemene reserve. In 2017 zullen we
bez en wat nodig is aan specifieke bestemmingsreserves om de risico's te kunnen opvangen
welke uit derisico-analyse blijken.

De solvabiliteit is eind 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dit wordt verooraaakt door het
positieve resultaat wat bestemd is in het Eigen Vennogen. Dit resulteert in een hoger Eigai
Vennogen en tevens in een hogere solvabiliteit.

Het positieve resultaat van 2016 heeft er tevens voor gezorgd dat de liquiditeit is toegenomen
t. o.v. 2015.

Wij streven naar een nul-resultaat aan het einde van het jaar. Voor 2016 hadden we een tekort
begroot waarbij de verwachting was dat er ook een negatieve rentabiliteit zou zijn. Echter door
een prijsbijstelling van de bekostiging, hogere grodibekostiging en meer baten vanuit het passend
onderwijs is er een positief resultaat gerealiseerd in 2016 en daarmee ook een positieve
rentabiliteit.
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3. 2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt   376.558,-
De voornaamste oorzaken van dit positieve resultaat zijn de ontvangen groeibekostiging ad  
280. 000, - alsmede de incidentele bekostiging passend onderwijs Delflanden ad   113.400, -.

3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar

We willen leerlingen nadmkkelijk betreldcen bij evaluaties en planning van hun onderwijs,
Directe feed-back en correcties van de leerta-acht worden via ICT toepasmgen snel en duidelijk
beschikbaar. In 2016 is hiervoor   290.000,- geïnvesteerd in ICT. Op onze scholen willen we
met betrouwbare en actuele materialen werken waarvoor we in 2016  190.000,- hebben
geïnvesteerd in het vervangen van leemiiddelen en apparatuur en   172.000, - in meubilair. In
2016 zijn er obligaties afgelost wat ervoor zorgt dat de financiële vaste activa is afgenomen met  
4.955,-. De vorderingen zijn in 2016 toegenomen met   61.806,-.
Het positieve resultaat en het aflossen van obligaties zijn de voornaamste oorzaken van de
toename van de liquide middelen.

Als gevolg van het uitstellen van onderhoud vanuit de meerjarenonderhoudsplannen is er minder
ontfrokken uit de voorziening, de dotatie is ieder jaar gelijk, waardoor de voorziening onderhoud
is toegenomen ten opzichte van 2015. Daarnaast is er een voorziening langdurig zieken
opgenomen in 2016. Deze voorziening dient ervoor dat wanneer langdurig zieke medewerkers
ziek uit dienst gaan, wij de ziektekosten kunnen betalen. Deze voorziening is in 2016 pas
gecreëerd als gevolg van het uittreden bij het vervangingsfonds per l januari 2016 en bedraagt  
79. 646, -,

De kortlopende schulden zijn afgenomen met   163.451, - ten opzichte van 2015. Voornaamste
oorzaak hiervan is dat er in 2016 geen premie aan het vervangingsfonds meer verschuldigd is als
gevolg van het uittreden per l januari 2016.

3.4 In de begroting opgenomen beleid
Het beleid opgenomen in de begroting 2016 komt voort uit het strategisch beleidsplan en zijn
tevens gebaseerd op het bestuursformatieplan 2015-2016
In het sfa-ategiscli beleidsplan 2016-2020 is een koers uitgezet die de scholen van de scholengroep
sterker maken: zo goed mogelijk onderwijs bieden op basis van optimale professionaliteit van alle
personeelsleden. Om dit doel te bereiken zijn per jaar per beleidsterrein activiteiten geformuleerd.
Voor 2016 waren dit:

Qn^CTdeel_ ïisma
Onderwijs Toekomstgericht onderwijs.

Veilig ontwikkelen,
passend onderwijs voor
alle leerlingen

Personeel Goede professionals
Samenwerking Onderwijsdag
Imago Naamsbekendheid

Jnvgstenns

  
10. 000, - voor schooljaar 16/17

  
10.000,-voor schooljaar 15/16

  
25.000,- voor schooljaar 15/16

  
35. 000, - voor schooljaar 15/16

e 25.000,- voor schooljaar 15/16

Deze investeringen worden bekostigd vanuit de prestatie box.
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3.4.1 Analyse financieel resultaat'

Analyse resultaat to.v. begrote resultaat

Baten

(Bi) Rijksbijdragen OCW
(B2) Ovenge overheidsbijdragen
(B3) Overige baten
Totaal baten

Lasten

(LI) Personele lasten

(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige Instellingslasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

(Rl) Saldo fin, baten en lasten

Explo itatieresufta at:

Realisatie 2016
(A)

18.313.831
82.792

707. 112
19. 103. 735

14. 791. 801
504. 574

1. 628. 181

1. 872. 833
18. 797. 389

306. 346

70. 212

70. 212

376. 558

Begroot 2016

(B)

17. 083.820

24. 970
441.823

17. 550. 613

14. 051. 173
559. 052

1.504, 658
1. 725. 286

17.840.169

-289.556

72. 375

72.375

-217.181

(A-/-B)

1. 230. 011

57. 822

265.289

1. 553. 122

740. 628

-54. 478

123. 523

147. 547

957. 220

595. 902

-2. 163

-2. 163

593. 739

waarm.debegrotmg nog weni uit8e.8aan van een onttrekking aan de reserves is het gerealiseerde
^lÏ?a, tbehc>oruJk P°,siliGf- De8Toe'bekostigingte<iroeg   f20.000,- meer ósmbesSQ t. 'De'
?oeib-ekost?8in? wordtgebruikt yowhet fiictiefonds, hiCTop is minder aanspraak ^maakt en dus

Ï-Tr. ?Y^e!w^eno? de groeiJ?ekostigi?g-Daamaast is er vwuit het passend onderwijs
??<fl^??1 iïÏ:?^IltelLV, ^goedmg v0^ basisondCTsteun»n8 en lichte ondersteuning ontvangen ad

  
1H. 400,-. Dit is in 2016 nog niet voUedig uitgegeven. Dit zorgt dan ook voor een oosïtie

op het resultaat,

Hieronder worden de significante afwijkingen nader toegelicht:

njksbljdrage" zijn a;g"v' PriJsindexatie en de compensatie voor de loonsverhoging vanuit de
!^^5, ??:?°,°'.~hoger daabegroot7evens was tijdens het opsteUen van de begroting 20Ï6 nog
niet bekend dat er een taaUdas zou komen voor vluchtelingen kinderen waarvoor subsiïe ïs"
^itv^enl ZTTl^a??lt het. riJk als yanuitde gemeente. Dit zorgt zowel voor een hogere
rijksbijdrage (6 126. 000, -) als overheids bijdrage (  50.000, -)in 2016 ten opzichte'vM'de
^^^ vatïyit J??^8J???de.J?ren. i8. de lerarenbeul's ingezet in 2016 wat resiüteert m hogere
SD^^na?  l Io;000'-- vanuit het passend ondermjs zijn de bedragen pCT'leerling'^oOT de
basisondersteiming verhoogd wat ervoor zorgt dat er   76. 600^- meer is ontvaneen'aan"
basisondersteuning.
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De invoering van administratie met betrekking tot ouderbijdragen en tussenschoolse opvang
welke eerder niet in de administratie stond en dan ook niet begroot was heeft bijgedragen aan de
hogere overige baten voor 6 120.000, -. Tevens zijn er meer baten,   53. 600, - voor verhuur
ontvangen dan wat bekend was bij het opstellen van de begroting.

De hogere personele lasten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de
loonsverhoging vanuit de cao voor   400.000, -, maar ook door personele inzet ten behoeve van
de vluchtelingen kmderen (6 140. 000, -) en passend onderwijs (  32. 000, -). Tevens zijn er extra
personele kosten gemaakt voortvloeiend vanuit vaststellmgsovereerikomsten met uitdiensttredend
personeel.

De overschrijding op de huisvestingslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de
schoonmaakkosten. In de begroting is ervan uitgegaan dat halverwege het jaar overgestapt zou
worden naar een nieuw schoonmaakbedrijf, het huidige contract liep namelijk per l juli 2016 af,
waardoor rekening is gehouden met een kostenverlaging, De overstap is echter pas per l oktober
gerealiseerd waardoor de kosten tot deze periode, inclusief de zomerschoonmaak nog door het
oude schoonmaakbedrijf in rekening zijn gebracht. De kosten voor de zomerschoonmaak bleken
hoger dan begroot Daarnaast zijn er extra kosten geweest voor het vloeronderhoud weUce niet
begroot waren.

De overschrijding op de overige instellingslasten wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor
administratie beheer en bestuur. Er is in 2016 veel deskundigheid ingehuurd voor onder andere de
aanbestedingstrajecten van de niultifiinctionals en de schoonmaak. Dit heeft geresulteerd in een
oveschrijding van   48.000,-

20

<§^ Hortings Nexia
Horlin-io fti. <-uun», inl, s, & B... l.isi-i".j;.. luicoiiis B.V.
Jrtóc f isi .lüls.Wie .A. 1U7': 51i Anistt-r'-lam
T ÜÏ(' - S70 Ü? liü/l*020 - e-/6 4') ?!?



Analyse resultaat t.o.v. vorig jaar

Baten

(BI) Rijksbijdragen OCW
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten
Totaal baten

Lasten

(LI) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) hlulsvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

(Rl) Saldo fin, baten en lasten

Realisatie 2016

(A)

18.313. 831
82. 792

707. 112
19. 103.735

14. 791.801
504.574

1. 628. 181
l. 872.833

18.797.389

306.346

70. 212
70. 212

376.558

Realisatie 2015

(B)

17.489,903

45. 508
614, 327

18. 149. 738

14. 143. 996
470. 976

1. 585. 986

1. 763. 311
17.964.269

185.46&

85. 628
85.628

271.097

(A-/-B)

823.928
37. 284

92. 785
953. 997

647. 805
33. 598
42. 195

109. 522
833. 120

120. 877

-15. 416
-15.416

105. 461

tn vergelijking met 2015 is er een positiever resu]taat gerealiseerd in 2016. Dit wordt veroorzaakt
doordat er meer baten zijn ontvangen in 2016 dan in 2015. Dit heeft te maken met het feit dat er
per l -10-2015 meer leerlingen waren daii per 1-10-2014 en dus meer bekostiging is ontvangen.
Tevens is er in 2016 voor 6 64.000, - meer groeibekostiging onh'angen dan in 2015, heeft er een
prijsbijstelling plaatsgevonden van de bekostiging en is er in 2016 meer bekostiging ontvangen
voor eerste opvang vreemdelingen en passend onderwijs.

De hogere personele kosten in 2016 zijn gerelateerd aan de loonsverhoging vanuit de cao in 20 16,
de dotatie aan de voorziening langdurig zieken, maar er is ook meer nascholing geweest in 2016
en er is meer extern pei-soneel ingehuurd (o.a. een intemndirecteur bij abs De Winde in
Nootdorp).

In 2016 is er meer gebruik gemaakt van deskundigenadvies voor onder andere het begeleiden van
aanbesfedingstrajecten voor de schoonmaak en de multifunctionals. Tevens is er in 2016 meer
geïnvesteerd vanuit de prestatiebox. Deze beide zorgen en'oor dal er meer uitgaven zijn gedaan
vanuit de overige instellingsl asten in 2016 teil opzichte van 2015.
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3.5 Analyse kasstronicn (waaronder financieringsstructuur, investeringen en
(onttrekkingen t'an) voorzieningen)

Invesferifiys- enjwam. ieni't 'sbc-leid
Met het opmaken van de begroting van een kalenderjaar wordt door de school tevens een
meerjareninvesteringsplan overlegd. Wanneer de begroting is goedgekeurd door de bestuurder,
heeft de directeur de bevoegdlieid om de in de begroting opgenomen investeringen te realiseren.
tn 2016 werd er in totaal voor een bedrag van 6 714. 555, - geïnvesteerd in materiële vaste activa,
bij een afsclmjvingslast van 6 504. 574, -. Het grootste gedeelte hiervan,   290. 005, - betrof iet.
Het fuiancieringsbe. leid is er op gericht dat er geen gebniik behoeft te worden gemaakt van
externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dii beleid uitgevoerd.
De onttrekkingen aaii de voorzieningen onderiioud worden gedaan op basis van de in het
meerjarenonderhouclsplan opgenomen uit te voeren onderhoud.
De dotatie aan de voorziening jubilea is verlioogd ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat het bedrag per -fte van 500 ewo te laag bleek om in de toekomst de jubilea-
uitkeringen te kuimen voldoen, ui 2016 is het bedrag per fte op 750 euro gesteld.

Als gevolg van hel eigen risicodragerschap na uim-eding bij liet ver\'angingsfonds is er een
voorziening langdurig zieken opgenomen. Deze voorziening zorgt ervoor dat wij de uitkering van
de momenteel aanwezig langdurig zieken kuniieii bekostigen.

3.6 Treasur^'erslag en verslag van het: gt'voerdc trcasurybelcid

Beleggingen
Scholenyoep Holland lieefl er de afgelopen periode bemist voor gekozen om het beheer van de.
beleggingen uit handen te geven. Beleggingsbeslissingen worden aan de Rabobaiik overgelaten.
Vermogensbeheer als vorm van bel eggen is daarom passend. Dit wordt verzorgd door Rabobank
Institutioneel Vennogensbeheer, een in non-profit gespecialiseerd onderdeel van de Rabobank.

Beheermandoaï en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de beïeggmgen
Wij hebben afgelopen jaar gesproken over het aaiipassen van het mandaat, in navolging van de
wettelijke regeling voor ondermjsinstellingen. Di( om de mogelijklieid te hebben het rendement
op de portefeuille te vergroten, dit binnen de kaders van wat een acceptabel risico is. Ook geeft de
nieuwe Vi'ettelijke regeling meer spi-eidmgsmogelijklieden.

Dit is de reden voor de- keuze om de ratingvereisten voor de obligaties binnen de portefeuille te
verruimen. Als gevolg hiervan is er nu een minimaal ratin^'ereiste van A in plaats van de
huidige AA. Hiermee wordt aangesloten bij de aangepaste wetgeving.

Behaald rendement 2016
In 2016 bedroeg, op basis van het gemddeld geïnvesteerd vennogen, het rendement van de
beleggingsportefeuille 2,3%, wat ecu toenaine betekent van hel toevertrouwde vennogen van

  
103.458 (gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen).

Terugblik obligaties
Obligaliekoersen stegen in het eerste deel van het jaar naar een gemiddeld rendement ^'an meer
dan 6%. Door het oplopen van de rente na de AiTierikaanse presidentsverkiezingen daalde de
koersen weer naar 2;4%. De ECB heeft in december aaiigegeven dat het aankoopprogramma
wordt \'eriengd tot 2018, maar het maandelijkse opkoopbedrag wordt verlaagd van   80 mrd naar

  
60 mrd. Vcior de vennogensbezitlers en spaarders is de rente als iiikomstenbron grotendeels
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weggevallen. Door de uitkomst van de verkiezmgcm in Amerika kwam er eea kentering in de
mariS. Ïiflatieverwachtingen werden herzien en de rente steeg in korte tijd aanzienlijk. In
Nederland steeg deze van negatief naar circa 0, 5%.

In onderstaande grafiek is zichtbaar dat het vemiogen op l januan 2016 ïegon met   ^654 J59
m opliep naar 6 4.699.028 per 31 deGember 2016. Dit heeft een winst opgeleverd van 0,95%.
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Per l januari 2017 was het vermogen als volgt gestructureerd:

Beleggingscategorie
Vastrentende waarden

Uquiditeiten

Totaal vermogen

Belang in  
3. 433. 111
1, 265.918

4.699.028

Belang in %

73.1
26,9

100
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3.7 Model Risicobeheersüig

Risicobeheersing
In juli 2015 is er een risico-analyse uitgevoerd door Aon risk solutions. Het doel van dit
onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste risico's, de huidige financiering van
deze risico's en vervol^ns de bepaling van de hoogte van onze benodigde resa-ves. Nadat alle
risico's in beeld waren gebracht is per risico de fmancieringsvorm bepaald. Aansluitend is een
overzicht verkregen van de risico's die binnen Scholengroep Holland (gedeeltelijk) ten laste van
de weerstandscapaciteit van de origanisatie zouden komen, indien zij zich voordoen. Hieronder
een overzicht van de risico's waan/oor een schadescenario is opgesteld.

Risico Minimale Verwachte omvang YMaxïmaIe Eens in
omvang

Leeriingdaling als gevolg
van een incident
Budgetoverschrijding
(ver)bouw rofecten
Incident tijdens verhuur
Overtreden Privacy
wetgeving
Verlofrechten (BAPO) zijn
onvoldoende inzichtelijk
Incident tijdens
leerlinRvervoer

o

o

o

o

5.000

o

20.000

120.000

5. 000
50.000

10.000

350.000

omvang

115.600

500.000

x

aantal

|jaar
10

-i. -

. 10

1.000.000
810.000

20.000

641.000

i 10
; 5

10

i 10

In onderstaande tabel is de totale verwachte schade op basis van de simulatie weergegeven. Deze
verwachte schades zijn de schades zoals deze tijdens de workshop met de medewerkers van
Scholengroep Holland zijn besproken en berekend in schadescenario's. Ver/olgens heeft Aon
Global Risk Consulting op basis van kennis en ervaring in de branche de minimale en maximale
schades per risico aangegeven. De uitkomsten van de totale venvachte schadeomvang zijn
gegeven'bij verschillende zekerheidsniveaus. Bij een zekerheidsiüveau van bijvoorbeeld 99% is
de benodigde weerstandscapaciteit voor Scholengroep Holland   900. 000, - en bij 95% bedraagt
dit   500. 000, - De commissie Don adviseert ondenvijsmstellingCTi een percentage van 95% aan te
houden. Dit percentage houdt in dat de bijbehorende weerstandscapaciteit in 95 van de 100 jaar
voldoende is om de schades op te vangen, maar in vijf van de 100 jaar is dit niet voldoende.
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JaarUJkse schade last - Weerstandscapacitett
Resultaten simulatie (EÜR)
Scenario Zekerheidspereentage

Gemiddeld

Negatief scemnp eens m 5 jaar
Negatief scenario eens in 10 'atur

l Ne atiefscaiario eens in 20 jaar
Ne tief scenario eens in 50 jaar

l Ne atief scenario eens m 100 "aar
Negatief scenario eens in 200 'aar

80,00 %
90,00 %
95,00 %
98,00 %
99,00 %
99,50 %

Maximum verwachte schadelast

100.000
300.000
500.000
600.000
800.000
900. 000

1. 100.000

Op basis van deze gegevens beschikken wij over een middel om ons beleid met betrekking tot de
aan te houden weeretandciyaciteit te formuleren. Er is gekozen om een zekerheidspercentage aan
te houden van 95 %. De daarbij behorende maximum schadelast bedraagt   600. 000, -. De aan te
houden weerstandscapaciteit dient dan ook minimaal   600. 000, - te bedragen.
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4. Continuïteits )ara"raaf

A. GEGEVENSSET

Al.

Personele bezcttinfl in FTE;
-Bestuur/Managcment
-Penoneel primair proces/Onderwijzend Personeel
-Ondenfunend penoneel/overifle medewerkers
.Vervanging
Totaal

2016 2017 2018 2019

15, 93
186, 12

21, 88
J.i. 56
238, 49

15,37
185,60
21, 00
17, 00

23897

15,50
183, 43

21, 00
17. 00

236. 93

15, 50
183, 03
21, 00
1700

236,53

Leerlingenaantallen 3. 695 3. 716 3. 682 3, 677

De personele bezetting vernield onder het jaar 2016 betreft het gemiddelde aantal fte over heel
2016.
In dit geiniddelde zit tevens personele inzet vanuit de herfetakkoord gelden en subsidie jonge
leerkracht.

De personele bezetting vermeld bij de jaren 2017 en verder is gebaseerd op het
bestuursformatieplan 2017/2018 en verder. Dit aantal fte's is het totaal aantal verwachte fte's,
inclusief de seniorenregeling en projectformatie.

De leerlingen aantallen zoals ze hierboven worden vermeld zijn de aantallen per teldatum l
oktober van het betreffende jaar. Dit zijn de meest geactualiseerde leerlingen aantallen zoals
gebruikt ten behoeve van het bestuursfoimatieplaa 17/18. Daarmee zijn de leerlingen aantallen
zoals gebmikt in de begroting 2017 en meerjareabegroting 2018-2020 reeds achterhaald. De
leerlingen aantallen zijn de door de directeuren geprogaosticeerde aantallen. Deze prognoses zijn
vergeleken met de gemeentelijke prognoses. Dit levert uiteindelijk bovengenoemde prognoses op.
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A 2. MEEMARENBEGROTING

Balans
Vaste Activa
Immaterieel
Materieel
Financieel
rOTAAL KASTE ACTF^A

2016 2017

2. 771. 917 2. 512. 208
3. 524. G26 3, 530, 000
6. 296. 543 6. 042. 208

2018 2019

2. 5S8. 069 2. 291. 482
3. 530. 000 3. 530. 000
6. 088,069 5. 821.482

Vtottendc Activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Uqulde Middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

£igen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemrringsreserves
Overige reserves/fondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schuWen

Totaal Passha

Staat/Ramlng van Baten en Lasten
BATEN
Rijksbfldragen
Overige overtieldsbljdragen en subsidies
College-, cursus- en/of examengelden
Baten In opdracht van derden
Overige baten
TCTTAflL BATEN

LASTEN
Personeelslasten

Afschrijvingen
Hulsvestinoslasten
Overige lasten
TOr^U. LASTEN

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering

Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/-
rentelasten)

Saldo buitengewone baten en lasten

1. 193. 797 1.. 150. 000 1. 150. 000 1. 150, 000

3. 317. 683
4, 511. 460

2. 797. 223
5. 947. 223

2. 747, 394
3. 897. 394

3. 025, 636
4, 175.636

10.808.023 9.989.431 9.985.463 9. 997.118

6. 242. 849
2. 075. 151
3. 540. 894

626. 804

6. 130. 339
2. 484. 005
3. 103. 005

543. 329

6. 128, 808
2. 129. 149
3. 303. 005

696. 654

6, 132. 174
1. 861. 243
3.403.005

867. 926

2. 300.411 1.473. 135 1.470.698 1. 478.988

2. 264.764 2.385.957 2. 385.957 2. 385.957

10,808.024 9.989.431 9.985.463 9.997.119

18. 313. 831 17. 793. 284 17. 521. 478 17. 662. 429
82. 792 81. 819 30. 003 28. 211

707. 112 284.284 268.764 261.742
19. 103. 735 18. 159. 367 17.B20.245 17. 952. 382

14, 791. 801 14. 695. 527 14. 344. 315 14. 477. 917
504. 574 562. 552 565. 632 564. 197

1, 628. 181 1. 419. 401 1.416. 001. 1, 416. 851
1.872. 833 1. 752. 737 1. 556. 073 1. 550. 296

18. 797. 389 18. 430. 217 17. 882. 021 1S. 009. 261

306. 346 -270. 830

70. 212 60. 245

-61. 776

60. 245

-56. 879

60. 245

Totaal resultaat 376. 558 -210. 585 -1.531 3.366
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Het aantal leerlingen waarop bovenstaande begroting is gebaseerd staan hieronder vermeld.

Leerlingaantallen
2017
3. 686

2018
3.722

2019
3.761

hl bovenstaande meerjarenbegroting staan de gerealiseerde cijfers over 2016 en de begrote cijfers
confonn de begroting 2017 en meerjarenbegrotiiig 2018-2020.
Opvallend is het verschil tussen 2016 en 2017 e. v. ia de materiële vaste activa en de
voorzieningen. Eind 2016 is er nog behoorlijk geïnvesteerd, daar waar in de begroting 2017
rekening is gehouden met de va-onderstelling dat deze investeringen doorgeschoven worden naar
2017. Dit verklaart het verschil in de materiële vaste activa, In de begroting 2017 was nog niet
bekend dat er een voorziening personeel langdurig zieken in 2016 opgenomen werd, hiermee is
dan ook geen rekening gehouden in de begroting. Tevens heeft er in 2016 een hogere dotatie aan
de voorziening jubüea plaatsgevonden doordat het bedrag per fte verhoogd is en is er minder
onttrokken aan de voorzienmg onderhoud doordat veel voor 2016 opgenomen onderhoud is
uitgesteld naar 2017.
Het verschil in de overige baten kan worden verklaard door het feit dat de gelden vanuit het
passend onderwijs voor extra ondersteuning en cluster 1&2 in 2017 slechts is opgenomen voor de
op dat moment daadwerkelijk toegekende arrangementen. In 2016 zijn de gerealiseerde baten
zichtbaar.

B. OVEMGE RAPPORTAGES

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

In eerste instantie worden de begrotingen beïnvloed door de resultaten en conclusies die uit de
analyse voortvloeien. Dit betekent dat op basis van de inzichten keuzes gemaakt moeten worden
met betrekking tot afschrijvingstermijnen ( op basis van ervaringsgegevens ligt er momenteel een
voorstel tot aanpassing van de afschrijvingstermijnen), investeringen, maar ook met betrekking
tot benoemingen en onslagen. Tijdens de uitvoering van het proces dient eveneens een
bewakingsinstmment actief te zijn: Planning en Control.
Door middel van dit instrument, dat door middel van kwartaalrapportages inzicht verschaft in de
complete financiële situatie in de vorm van managementrapportages, wordt het mogelijk de
voortgang te monitoren en waar nodig te interveniëren.

B2. B^chijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Voor de komende jaren voorzien we een krimp van het leerlingenaantal. Deze daling ligt in lijn
met de regionale trend. Hiermee is zowel in het bestuursfonnatieplan 2017-2021 als in de
meerjarenbegroting 2017-2021 rekening gehouden. Om inzicht te hebben op de leerlingaantallen
op de lange termijn (10 jaar) is opdracht verstrekt aan een externe organisatie die gespecialiseerd
is in het opstellen van leerlingenprognoses. Deze prognoses zijn nodig om het
meerjarenperspectief in beeld te brengen, zodat op fluctuaties kan worden geanticipeerd.

Een drietal scholen (De Tweemaster in Pijnacker- Nootdorp, de Keijzerschool in Moerkapelle en
de Vuurvogel in Bergschenhoek) zit onder de opheffingsnorm en wordt in stand gehouden door
de gemiddelde schoolgrootte van het schoolbestuur,
Voor alle drie de scholen zal worden bezien in hoeverre zij levensvatbaar zijn op langere termijn.
Enkele specifieke ontwückelingen zijn nu al te melden.
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Onderdeel van de gezamenlijke ontwikkelde visie over onderwijs en kinderopvang in Pijnacker-
Nootdorp zal de TweemastCTinde nieuwbouwwijk Ackerswoude samen met Kern Kinderopvang
nieuwbouw krijgen om een IKC te starten. De voorbereidingrai voor deze nieuwbouw zijn and
2016 gestart. Verwacht wordt dat de Tweemaster hiermee op termijn weea" meer leerlin^n gaat
trekken.

De Krijzerschool in Moa-kapelle heeft ook recht op nieuwbouw en naar verwaditing zal het
nieuwe gebouw medio 2018 worden opgeleverd. Uiteindelijk is de prognose dat deze nieuwbouw
ook voor de Keijzerechool meer leerlingen zal opleveren.
Voor zowel de Tweeniaster als de Keijzerschool is de verwachting dat beide scholen zelfstandig,
d.w.2. zondCT een beroep op te doen óp de gemiddelde schoolgrootte van het bestuur, in stand
Icuünen worden gdioüdea.

De Vuurvogel heeft inmiddels extra leerlingen getrokken door enerzijds leerlingen van een
opgeheven school in te schrijven, maar ook door de oprichting van een taaUdas.
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Verslag Raad Van Toezicht

Samenstelling
De Stichting Scholengroep Holland werkt met een organieke scheiding tussen bestuur en intern
toezicht. Daarbij heeft de stichting de code van de PO-Raad gevolgd. Bestuur en toezicht zijn verdeeld
over twee organen: een Raad van toezicht en een (eenhoofdig) College van bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Functie in RvT Naam

Voorzitter l Dhr. A. Verbooi'
Lid Dhr. J. den Arend

Lid

Lid
Lid

Mw. S. Hardenbol

Dhr. R. Louwerse
Mw. N. Re2wani

Kwalificatie

Manager^gezondheidszor
Financieel directeur
bedriifsleven
Beleidsmedewerker VO-
samenwerkingsverband
CvBROC

Reglementair
aftredend
l jan 2020
l jan 201 S

l jan 2019

l Jan 2020

Accountmanager ministerie l jan 2019
ocw

Toezicht
De Raad van Toezicht houdt op grond van de bepalingen in de WPO, de statuten van de stichting eu
het bestuursreglement toezicht op de gang van zaken binnen de stichting en haar organisatie, De Raad
van Toezicht hanteert de Code goed bestuur als leidraad bij haar toezicht.
Voorstellen van de bestuurder beoordeelt de Raad van Toezicht op de aspecten die voor de
scholengroep relevant zijn voor haar continuïteit en haar maatschappelijke functie. Deze aspectai zijn:

Doelstelling stichting
Maatschappelijk belang
Strategie
Onderwijskwaliteit
Continuïteit

Werkgeverschap
Rechtmatig/integer bestuur
Rechtmatig/doelmatig middelenbeheer

Vergaderingen en informatievoorzieniug
De Raad van Toezicht en de bestuurder zijn m 2016 vijfmaal gezamenlijk in een reguliere
vergadering bijeen gekomen. De voorzitter van de Raad en de bestuurder hebben daarnaast geregeld
contact gehouden. Er is één maal overleg gevoerd door de Raad van Toezicht met de GMR en één
maal met het directieoverleg. Verder heeft de Raad van Toezicht haar beeld over de organisatie
gevormd vanuit documentatie eo bezoeken aan scholen en bijeenkomsten.

Besluiten

De Raad van Toezicht heeft haar wettelijke en reglementaire taken uitgevoerd, zoals het goedkeuren
van de begroting en het jaarverslag, het adviseren ten aanzien van onderwijstamdige en bedrijfsmatige
aspecten, en het werkgeverschap richting de bestuurder. Bij deze taken vormt de Code goed bestuur de
leidraad.
In 2016 heeft ds Raad van Toezicht de statuten, de reglementen en het toezichtkader vastgesteld, die in
2015 reeds inhoudelijk waren besproken. Verder heeft de Raad van Toezicht de honorering van de
RvT-leden aangepast conform de landelijke ontwikkelingen en adviezen. De honorering voldoet aan
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de bedragen opgenomen in de "MONITOR BELONWGSCODBS/CAO'S BIJ WNT, 2013" van de
PO-Raad, waarbij de gemiddelde beloning per RvT-üd niet hoger is dan   2.908,-

Professionalisering CD evaluatie
In maart 2016 hebben de Raad van Toezicht en de bestuurder in het kader van professionalisermg en
zelfevaluatie em training gedaan over govemance. Het resultaat van de traLnmg was dat de bestuurder
eo. de Raad van Toezicht ieders rol scherper in beeld hebben en daarmee kunnen werken. Ook de
criteria voor toetsmg van voorstellen (zoals hierboven benoemd) zijn daar helderder geworden. Deze
zijn vervolgens opgenomen in het toezichtkader van de Raad van Toezicht.

Besproken onderwerpen
In de organisatie en daardoor tevens in de Raad van Toezicht is er veel aandacht geweest voor de
verdere ontwikkeling van de organisatie en het onderwijs, zoals de directiewisseling bij meerdere
scholen, het projectplan voor 'Wie het weet mag het zeggen', een exti-a investering in de kwaliteit van
de basisondersteunmg passend ondenvijs van de scholen, de studiereis naar Canada, het project
onderwijskwaliteit, het plan van aanpak bij een enkele minder presterende school, de ontwildceliag van
integrale kindcentra, en de vonning van een taalklas in Lansingerland.
Op meer zakelijk vlak speelden onderwerpen zoals de ontwikkeling van nieuwbouw voor enkele
scholen, de periodieke managementrapportages, de uittreding uit het Vervangmgsfonds, de nieuwe
procuratieregeling, en het meerjaren onderhoudsplan.
De Raad van Toezicht heeft bij deze onderwerpen de bestuurder op onderdelen advies gegeven, veelal
gericht op het tegen gaan van (toekomstige) risico's van het gekozen beleid.

Goede ontwikkeling
De Raad van Toezicht is positief over de ontwückelingen bij de scholengroep. Er zijn wederom veel
initiatieven genomen om de kwaliteit van het oDdenvijs, de medewerkers ea de organisatie te
versterken. Bedrijfsmatig draait de scholengroep naar behoren. Het bestuursformatieplan2016-17 en
de begroting 2017 zijn beleidsrijk en onderbouwd vanuit heldere keuzen. De scholengroep is gericht
bezig met het ontwikkelen van het onderwijs voor de toekomst, terwijl er intussen aandacht is voor de
kwaliteit van het onderwijs van nu.
De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers voor hun inzet hierbij.
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Jaarverslag GMR Stichting Scholengroep Holland 2016

l. Inleiding

De GMR kijkt positief temg op het bestuursbeleid in 2016. We zien een duidelijke koers van de
organisatie en er wordt binnen de Scholengroep steeds meer samengewerkt. De bestuïcder heeft de GMR
gevraagd wat er beter kan in de relatie. De GMR wil in een eerder stadium betrokken worden bij
belangrijke ontwikkelingen.

De relatie tussen de GMR en de achterban kan beter. We hebben gema-kt dat er steeds meer vragen
komen aan de GMR. Dat zien we als een positieve ontwikkeling. Eind 2016 is de GMR een intern traject
gestart om de relatie met de achterban te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Martijn Deleij
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2. Adviesaanvragen

Stemprocedure Overlegmodel (februari)
De PGMR kreeg de vraag voorgelegd in te stemmen met de procedure die zou worden toegepast voor het
stemmen op de scholen; het ging over de vraag of scholeii het overlegmodel wilden toq)assai voor
verdeling van uren onder pereoneel; anders bleef het basismodel (voor iedereen hetzelfde) van kracht. De
PGMR adviseerde positief.
Ziekte en verzuimbeleid (februari)
De PGMR heeft ingestemd met het ziekte- en verzuimbeleid. Het ging om tot dan toe ontbrekend beleid.
De Stichting werkte in de praktijk wel volgens een uitgebreid protocol. Na instemming van de PGMR is
het beleid geformaliseerd.
Bestuursformatieplen (maart)
Het bestuursformatiqi ian van 2015 betekende een grote verandering wat betreft het toedelen van formatie

aan de scholen. Het bestuursformatieplan van 2016 een logische voortzetting hiervan. Een belangrijke
aanvulling is dat scholen plannen kunnen indienen voor het verbeteren van de basisondersteuning. De
PGMR heeft ingestemd en de bestuurder gecomplimenteerd met de aanpak.
Managementstatuut (februari en maart)
De GMR heeft adviesrecht op het managementstatuut. De GMR heeft positief advies uitgebracht op het
voorgelegde managementstatuut. Bestuurder heeft desgevraagd aangegeven niet van plan te zijn om met
clusterdirecteuren te gaan werken. Het kan ui de praktijk wel voorkomen dat iemand op twee scholen
directeur is.

GMR-regIement (maart)
Bestuurder heeft in het GMR reglement instemmingsrecht voor het Strategisch beleidsplan toegevoegd.
Bestuurder had in de vergadering van februari toegelicht de jaarlijkse uitwerkingsplannen voor willen
leggen aan de GMR, maat daar geen juridische instemxningsrecht aan te willen verbinden. Hiermee heeft
de GMR ingestemd.
Sponsorbeleid (september)
De Stichting Scholengroep Holland sluit zich aan bij het landelijke opgestelde convenant sponsorbeleid.
De GMR heeft positief geadviseerd.
Protocol Time out, Schorsing en verwijdering (september)
De Stichting heeft het bestaande beleid voor Time out, schorsing en verwijdering aangepast aan de
actualiteit. De GMR heeft positief geadviseerd.

Begroting
DeGMR'oordeelt positief over de begroting. De Stichting Scholengroep Holland is een
gezonde organisatie en er is ruimte voor investeringen in de kwaliteit. Navraag bij de Vereniging
Openbaar Onderwijs leert dat de MR-en adviesrecht hebben over de schoolbegroting.

3. GMR gelden

De GMR besteedt maar een klein deel van het budget dat beschikbaar wordt gesteld. De GMR heeft dit
jaar besloten het opgespaarde geld ten goede te laten komen aan de scholen. EUce school kreeg een budget
van 2500 euro om naar eigen inzicht te besteden. Bestuurder heeft met de GMR afgesproken in het
vervolg uit te gaan van een begroting van de GMR, zodat er niet meer zoveel geld wordt opgepot en op
een later moment verschoven.
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4. Raad van Toezicht

De GMR heeft in mei en in november overleg gevoerd met de Raad van Toezicht In mei ging de aandacht
vooral uit naar het toezich&ader dat de Raad van Toezicht hanteert. Dat geeft een aardige ülkijk in wat de
toezichthoxiders belangrijk vinden om een oordeel te kunnen vormen over de wijze waarop de Stichting
Scholaigroep Holland wordt bestaurd.
In november bevroeg de Raad van Toezicht de GMR over de relatie met de achterban en de zichtbaarheid
voor de GMR-leden wat er leeft binnen de organisatie. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de GMR het
onderweip nog een keer geagendeerd iü 2017.

5. Samenstelling

De samenstelling van de pereoneelsgeleding is in 2016 flink veranderd. Een leerkracht ging uit de GMR
door einde dienstverband en twee kregen een leidinggevende functie. De PGMR is weer voltallig. Een
ouder had geen kind meer op een school van de Stichting.
De GMR bestond in 2016 uit de volgende leden:
PGMR Kim Molenaar- de Vroedt (uit april), Martijn Déleij Francien Hogervorst (uit mei), Anneke
Verdoom (uit md), Ineke van Wi^en, Samantha Barents, Anne van Rutten, Mireille van Oosten
OGMR Müjam Hubert, Arjan den Breems (uit mei, vacature) Marco Klinge, Jasper Limmen, Nicole
Scheffers
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

KENGETALLEN

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit l
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%)

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%;

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totafe baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%;

Huisvestingsratio
Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten * 100 %

Personele lasten / totale lasten (in %)

Lasten (exd. fin. lasten-personele lasten) / totale tasten (in %)

2016

1, 99

57, 76

79,05

1,96

18, 81

8, 69

78,69

21, 31

2015

1, 71

57, 26

76, 30

1,48

18, 89

8,85

78, 73

21,27

Llquiditeit/Quick ratio
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen
te voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In'het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

We rstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.

Huisvestingslasten
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t. o. v. de totale lasten.
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

BI GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het
resultaat, is de verkrijg i ngsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande Jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

ContinuÏteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend met de
rijksbekostiging voor matehële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang
afgeschreven,

Het economisch claimrecht van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw blijvend
wordt verlaten wordt in een gezamenlijke akte van overdracht vastgelegd en ondertekend op welke
wijze de overdracht plaats vindt,

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en terreinen; 40 jaar.
Technische zaken en overige materiële vaste activa; diverse afschrijvingstermijnen op basis van
geschatte levensduur.
Meubilair: 20 jaar.
ICT: computers, ser/ers, printers 5 jaar; digiborden 10 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden 8 jaar; apparatuur: diverse afschrijvingstermijnen op basis van
geschatte levensduur.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan l jaar, wordt   500,-
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief
b. t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).
Voor activa aangeschaft voor 2011 kunnen afwijkende termijnen gelden.

Egallsatierekening investeringssubsidies
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (b.v. van de
gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen in de
egalisatierekening (opgenomen onder de kortlopende schulden), mits het actief economisch eigendom
van de school/het bevoegd gezag is.
Uit de egalisatlerekenfng valt jaarlijks een bedrag vrtj ten gunste van de exploitatie, d. w.z. een lineaire
vrijval gedurende dezelfde looptijd als waarin het actief wordt afgeschreven.
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Scholengroep Holland, Nleuwerkerk aan den Ussel

In voorkomende gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private subsidies.

Financiële vaste activa
De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de reële waarde (beurskoers).
Waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
gew'aardeerd'tegen de geamortiseerde kostprijs. 'De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn geHj k
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarhejd worden
in mindering gebracht. Deze vooraeningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen _ " . . ",.
De'liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen Vermogen
De'bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelljKheid,
bestuur is aangebracht.

Voorzieningen . . . . . , _,,
De voorzieni'ngen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van
voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een vc>orzienin9voor toekomstige
jublTeum-uitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-
gratificatie bij 25-jarFg en 40-jarig dienstverband. De voorziening ls. 9ebaseerd OP,al9emene
ervaringscijfers en schattingen. 0~p grond van algemene ervaringscijfers en schattingen is Mervool'een
bedrag''opgenom-en van   750, - per'FTE. In 2015 is nog een bedrag van   600, - per FTE gehanteerd.

De voorziening spaarverlof dient ter dekking van toekomstige uitgaven als gevolg van herbezetting^yo or

opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van de opgebouwde rechten
van'de personen die sparen voor spaarveriof. De dotaties en vrijvallen vinden plaats via de
exploitatierekening. Onttrekkingen worden direct ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomitige uitgaven inzake groot onderhoud, die voor rekening van het bestuur komen,
een voorziening'groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis
van een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voonziening gedoteerd. Uitgaven
ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moetvoor_de gespaarde uren op basis
van~het~ouderenverlof (werknemers van 57 Jaar en ouder) een voorziening Duurzame Inzetbaarheid
worden aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de
komende viff jaren worden in gezet." De grondslag hiervoor is het aantal uur dat een medewerker op
basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten
per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in de voorziening opgenomen.

Er Is een voorziening langdurig zieken gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het
Fn de toekomst doorbetalen va'n beloningen aan personeelsleden die per balansdatum naar verwachting
niet In staat zijn omWerkzaamheden te verrichten doorziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze
verplichting bedraagt ultimo boekjaar   79. 646.

Kortlopende schulden
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hier/oor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De "Reserve medezeggenschapsraad", "Reserve ouderraad", "Reserve sponsorcommissle" en de
"Reserve nieuwbouw" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid, opgebouwd. Het
voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het fonds c. q. de
reserve.

Pensioenen

De Scholengroep Holland heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer
pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrljfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan
een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per ultimo 2015 heeft dit
pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,20%. De pensioenverpllchtlng wordt gewaardeerd volgens de
"verplichting aan de pensioenultvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP,
anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar verantwoord in de Jaarrekening.

(Rijks)bijdragen
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekosten
opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële- en
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven,

Financiële Instrumenten

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de In de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van
de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van
het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De
belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico en het
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk a n den Ussef

liquiditeitsrisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico's te beperken, luidt als volgt:

Kredletrtslco
Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het
kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Llqulditeltsrlsico
Het bestuur heeft een treasur/statuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquidlteitsrisico's beheerst. In
de begrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen
waaronder bijvoorbeeld deposito's.
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den IJssel

B2 BALANS PER 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2016

   
31 december 2015

   
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Overige materiële vaste activa
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

Financiële vaste activa
Overige effecten
Overige leningen u/g

196.761
258. 407
123. 041
917. 415
631, 379
644. 915

3. 400. 681
123.945

159.637
263. 365
169. 172
855. 021
500. 954
613. 787

2. 771. 917

3.415.387
114. 195

3. 524.626

2. 561. 937

3. 529, 581

Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

927
45

221

.478

. 300

. 019
l

3

. 193

.
317

. 797

.
683

893,
34.

203,

726
498
767

l

3

. 131

.022

. 991

. 248

10.808.023 10.245.758

^ Horlings Nexia
HorlingsAccountyftsiSQelsstingadk'iseursB.V.
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

B2 BALANS PER 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2016

   
31 december 2015

   
PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsresen/es (publiek en privaat)
Bestem mingsfondsen (publiek)

5.475.245
140. 800
626.804

6. 242. 849

2.437. 720
2.893.505

535.066
5. 866. 291

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

267. 966
2. 032. 444

2. 300.411

141. 065
1, 810. 187

1. 951. 252

Kortlopende schulden

Crediteuren
Ministerie van OCW

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

351. 921
o

581.406
181.575
83. 631

1.0G6.231

382.988
303

714. 883
147. 211
115.211

1.067.617
2.264. 764 2.428.215

10. 808. 023 10.245.758

<§> Horiii'igs Nexia
Horlings Accoun^ïints & Delastingadviseurs B.V.
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat

Realisatie
2016

 

18.453.769
82.792

567. 175
19. 103. 735

14. 791. 801
504. 574

1. 628. 181
1, 872. 833

18.797.389

306. 346

101. 905
31. 693
70. 212

376.558

Begroting
2016

 

17. 083, 820
24. 970

441. 823
17. 550. 613

14.051. 173
559.052

1. 504. 658
1. 725. 286

17. 840. 169

-289. 556

100. 000
27^625
72. 375

-217. 181

Realisatie
2015

 

17.489.903
45. 508

614.327
18. 149. 738

14. 143. 996
470. 976

1. 585, 986
1.763,311

17.964. 269

185,469

154. 748
69, 120
85. 628

L097
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

B4 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo van baten enlasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven,

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Ontvangen interest
- Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Mutaties leningen u/g
Overige investeringen in financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

306.346 185. 469

504.574 470.976
349. 158 206. 254

853.733 677.230

-61, 806
163. 451

101. 905
-31. 693

714.555
-9. 750
14.706

-225. 257

934.822

70. 212

1. 005. 034

-709. 599

295.438

263. 378
213.243

154. 748
-69. 120

-425. 919
-39. 750
823. 270

l.

l,

l

476.620

, 339. 320

85.628

. 424. 948

357. 600

. 782. 548

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

3. 022. 248
295,435

3. 317.683

1.239.701
1. 782. 548

3.022.248
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

l Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Overige materiële vaste activa
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

Boekwaarde 31
december 2015
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen

Boekwaarde 31
december 2015

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Mutaties boekwaarde

Boekwaarde 31
december 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve

afechrijvingen

Boekwaarde 31
december 2016

Gebouw-
en en

terreinen

 

187.093

-27.456

42. 586
-5.462

37. 124

229. 679

-32.918

Tech-
nische
zaken

 

overige
m. v.a

Meubilair

31-12-2016

 

196.761
258.407
123. 041
917. 415
631. 379
644. 915

2. 771. 917

;CT OLP en
appara-

tuur

   31-12-2015

 

159, 637
263. 365
169. 172
855. 021
500. 954
613.787

2. 561. 937

Totaal

 

323. 043 581. 741

-59.677 -412.569

2. 117. 178 1. 546. 469 2. 142. 563 6. 898. 086

. 1.262. 156 -1.045.515 -1.528.777 -4.336. 150

,

159,637 263.365 169, 172 855.021 500.954 613.787 2. 561.937

16. 133 2. 115 172. 210 290. 005 191. 506 714. 555
-21. 091 -48. 246 -109. 817 -159. 580 -160. 378 -504. 574

-4. 958 -46. 131 62.393 . 130, 424 31. 128 209. 980

339. 175 583. 855

-80. 768 -460. 815

2. 289. 388 1. 836. 474 2.334. 070 7. 612, 641

1. 371.974 -1.205.095 -1.689.155 -4. 840.724

196.761 258.407 123.041 917.415 631.379 644.915 2.771.917
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

Afschrijvingspercentages

Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Overige materiële vaste activa
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

2 Financiële vaste activa

Overige effecten
Overige leningen u/g

Overige leningen u/g
Waarborgsom

Overige effecten
Overige leningen u/g

Boek-
waarde
1-1-2016

 

3. 415. 387
114. 195

3. 529. 581

Invester-
ingen en

verstrekte
leningen

 

313. 332
9.750

323.082

Vanaf
2, 50 %
4, 00 %
5, 00 %
5, 00 %
5, 00 %
5, 00 %

31-12-2016

 

3. 400, 681
123,945

3, 524,626

123.945
123. 945

Desinv- Resultaat
estering- deelnem-

en en ingen en
afgeloste aftos-
leningen sinten

   
t/m

2, 50 %
10, 00 %
20, 00 %

5, 00 %
20, 00 %
20, 00 %

31-12-2015

 

3.415, 387
114. 195

3. 529. 581

114. 195
114.195

t Boek-
waarde

i 31-12-2016

 

-340.179 12. 142 3.400.681
O O 123. 945

-340. 179 12. 142 3^52_4, 626
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Scholengroep Holland, Nleuwerkerk aan den Ussel

Effecten

2, 125% Luxembourg 2013-2023
0,75% Dexia CLF 2016-2023
2% Nederiand 2014-2024
1,875% EFSF 2013-2023
1, 75 Austria 2013-2023
2, 25% Rabo Var. Coupon Obl. 7
3,5% Nederiand 2010-2020
2% Duitsland 2011-2022
0, 25% Nederiand 2015-2025
1,625% Finland 2012-2022
4, 125% Rabobank 2010-2020
3, 375% EFSF 2011-2021
4, 25% Belgium 2012-2022
4,25% Belgium 2011-2021
2,375% Rabobank 2013-2023

Effecten

2, 125% Luxembourg 2013-2023
0, 75 Dexia CLF 2016-2023
2% Nederiand 2014-2024
1, 875% EFSF 2013-2023
1,75 Austria 2013-2023
2,25% Rabo Var. Coupon Obl. 7
3,5% Nederiand 2010-2020
0, 25% Nederiand 2015-2025
1, 625% Finland 2012-2022
4, 125% Rabobank 2010-2020
3, 375% EFSF 2011-2021
4,25% Belgium 2012-2022
4,25% Belgium 2011-2021
2, 375% Rabobank 2013-2023

Boekwaarde
01-01-2016

 

171. 203
o

393. 937
167. 193
219. 589
158.212
352. 803
340. 179
333. 202
327. 584
177. 213
178. 823
190. 014
186. 310
219. 125

3.415. 387

Mutaties +
2016

 

1. 158
307. 785

8.484
1. 103
5. 880

o

o

o

18. 352
5. 315

o

o

o

o

5. 195
353. 272

Nominale
waande

 

150.000
300.000
350, 000
150. 000
200.000
150.000
300.000
350. 000
300.000
150. 000
150. 000
150.000
150.000
200. 000

Mutaties -
2016

 

o

o

o

o

o

-3. 322
-8. 068

-340. 179
o

o

-8.464
-3. 945
-1. 136
-2.864

o

-367.978

Beurs-
waarde

 

172. 361
307. 785
402.421
168. 296
225. 469
154. 890
344. 735
351, 554
332. 899
168.749
174. 878
188,878
183.446
224. 320

Boekwaarde
31-12-2016

 

172. 361
307. 785
402.421
168. 296
225.469
154. 890
344. 735

o

351. 554
332. 899
168.749
174. 878
188. 878
183.446
224. 320

3. 400. 681

Koers
%

114.91
102, 60
114, 98
112, 20
112, 73
103, 26
114,91
100,44
110,97
112, 50
116, 59
125/92
122, 30
112, 16
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Scholengroep Holland, Nleuwerkerk aan den Hssel

3 Vorderingen

Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade
Gemeente huisvesting
Gemeente: overig
Samenwerkingsverbanden
Vervangingsfonds inzake salariskosten
Overige vorderingen

4 Liquide middelen

Kasmiddelen
Banktegoeden
Beleggingsrekentngen

31-12-2016

 

927. 478
221. 019

45. 300
1. 193^97

5.410
22. 264
19.062
15.981

o

158. 302
221.019

31-12-2016

 

292
2. 051. 474
1. 265. 918
3. 317.683

31-12-2015

 

893. 726
203.767

34.498
_1,,131.?91

7, 124
26. 868

7.455
o

61. 851
100,469
203. 767

31-12-2015

 

234
1. 841. 830
1. 180.184
3.022.248
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
1-1-2016

Resultaat Overige Saldo
mutaties 31-12-2016

Algemene reserve

Bestemmingreserves publiek (A)
Reserve personeel

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve medezeggenschapsraad
Reserve ouderraad
Resen/e sponsorcommissie
Resen/e nieuwbouw

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

Bestemmingsfonds publiek (A)
Bestemmingsfonds kwaliteitsimpuls
Bestemmingsfonds jonge leerkrachten
Bestemmingsfonds Prestatlebox
Eigen vermogen

2.437.720 105. 124 2. 932.400 5, 475. 245

2. 726. 478
2. 726.478

2. 127
75, 550

2. 682
86. 667

167.027

2. 893. 505

228.359
46, 332

260. 375
5. 866.291

Saldo Dotaties
1-1-2016

205. 922
205.922

-2, 127
-18. 917

-2. 682
-2. 500

-26. 227

179. 696

-53.632
"11. 507
156. 877
376. 558

Onttrek-
kingen

-2,932.400
-2, 932. 400

o

o

o

o

-2. 932.400

o

o

o

o

Vrijval

Q
o

o

56. 633
o

84. 167
140. 800

140.800

174. 727
34. 825

417. 252
6. 242. 849

Saldo
31-12-2016

6 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea
Langdurig zieken
Duurzame inzetbaarheid

138.493
o

2. 572
141,065

51.799
79. 646

7. 194
138.639

-11.738
o

o

-11.73S

o

o

o

o

J. 78. 554
79. 646

9. 766
267.966

Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

1, 810.187
1. 810, 187

600.0QQ
600, 000

-377.743
-377. 743

1. 951, 252 738,639 -389.481

o

o

2. 032. 444
2. 032. 444

O 2. 300.411
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den IJssel

7 Kortlopende schulden

Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Overlopende passiva
OCW nfet geoormerkt: lerarenbeurs
OCW niet geoormerkt; overige subsidies
Subsidies Europees Platform
Nog te betalen vakantiegeld
Arbeidsmarktplatform, vierslagleren
Talentsubsidie
Fonds cultuurparticipatie
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente Ie inrichting
Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat
Vooruitontvangen investeringssubsidies OCW
Vooruitontvangen bedragen
Overige

31-12-2016

 

351. 921
o

581,406
181, 575
83.631

1. 066. 231
2. 264. 764

95.341
11. 027

9.421
467. 586

13.032
808

15. 000
225.462

20. 319
163. 663

14.000
30. 572

1.066.231

31-12-2015

 

382.988
303

714. 883
147. 211
115.211

1.067.617
2. 428. 215

148.614
32. 621
11, 661

439, 834
13. 104

o

o

208. 718
23. 347

164. 612
o

25. 106
1. 067. 617
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den IJssel

Model G Specificatie posten OCW

fll Verantwoording van subsidies zonder verrekeninssclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk datum

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidlebeschikking

geheel
uitgevoerd
en
afgerond

(aankruisen wat van toepassing is)

nog niet
ticheel
afgerond

LararenbsuisLBLBP5

Lerarenbeurs LB LBP5

Lerarenbeurs LB LBP5

LerarenbeursLBLBPS

LerarenbeureLBLBPS

LerarenbeureLBLBPS

LerarenbBUfsLBLBP5

LerarenbeursLBLBPS

775532-1

775521-1
778084-1
775934-1

778084-1
777340-1
777185-1
777254-1
totaal

sep-16
sep-16
sep-16

sep-16
sep-16
sep-16
sep-16

sep-16

x

x

x

x

x

x

x

G2 Verantwoording van subsidies met verrekenlngsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2. A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Toewijzing Bedrag Ontvangen Totale lasten T»

toewijzing t/m verrekenen
verslafljaar ultimo

verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR

totaal

G2.B Doorlopend tot In een volgend verslagjaar

Omschrljvinfl
Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten In Totale lasten Saldo nog te

toewijzing 01-01 2016 in verslaa.faar 31-12-16 besteden
verslagjaar ultimo

verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

totaal

- 51 -
ilingsMexia.

Hortings Accöy(ilqf>>s'S Oetsstlngatlvlseurs B.V.

Jozef Israël'
T 020-570

1072 SB Amsterdam
FÖ20-676^76



Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Baten

(Rijks)bljdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding kwaliteitsimpuls (Herfetakkoord)
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Geoormerkte subsidies
Bekostiging jonge leerkrachten (niet geoorm.)
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente; overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies

Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Vrijval investeringssubsidie privaat
Vrijval investeringssubsidie OCW
Europees platform
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Projecten
GMR bijdrage
Overige baten
Baten levensloopregeling
Cluster l & 2

Realisatie
2016

 

12.319. 083
o

2. 684. 244
1.944. 457

776. 477
61. 858
21. 595

646. 055
18.453. 769

50.040
o

32. 751
82. 792

104. 600
190.306
84. 107

3.028
35. 038

2. 240
o

28. 370
18. 500

o

53. 162
24. 723
23. 101

M75

Begroting
2016

 

11. 762. 610
o

2. 645.277
1. 855. 369

504. 471
o

o

316.093
17,083,820

o

o

24. 970
24. 970

51. 000
69. 600

160. 717
2. 850

18. 299
o

750
11. 211
31. 000

o

20.000
o

76. 396
441.823

Realisatie
2015

 

11. 920. 108
24. 351

2. 610. 576
1.763.994

555. 581
o

39. 037
576, 255

17. 489. 903

428
15. 082
29.998
45.508

94. 082
225. 712

23. 188
3. 269

24.491
o

o

29.785
30.420

3, 516
16. 066

163. 797
o

614. 327

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

10.851.250 10.320.673 10.488.081
1. 889. 194
1. 260. 139

902,419
-111. 201

14.791.801

1. 889. 000
1.221.000

785. 500
-165.000

14.051. 173

2.426. 329
1. 250. 123

584.461
-604.998

14. 143.996
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Scholengroep Holland, Nleuwerkerk aan den Ussel

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP

Salariskosten personeel bovenschools
Salariskosten t. l, v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten verv. pers, e/r Rechtspos.verlof
Salariskosten verv. pers. e/r Schorsing
Salariskosten t. l.v. 2w gerelateerde vervanging
Salariskosten ven/anging BAPO
Salariskosten Passend Onderwijs
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten personele knelpunten
Werkkosten via PSA
Salariskosten overige
Salariskosten ouderschapsverlof
Salariskosten gemeente
Jonge leerkrachten QCW
Correctie sociale lasten

Correctie pensioenen
BAPO kosten
Salariskosten t. l. v. OCW-subsidies
Salariskosten Kwaliteitsimpuls (herfstakkoord)
Salariskosten tlv prestatiebox
Salariskosten eerste opvang vreemdelingen
Opname onbetaald verlof
Salariskosten opname levensloop
Onkostenvergoeding RvT
Salariskosten Vierslagleren
Vervangingspool ERD
Salariskosten extra zorgmiddelen Passend Onderwijs

Overige personele lasten
Nascholing
Kosten schoolbegeleiding
Mutatie VU/EJU
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening langdurig zieken
Onttrekking voorziening spaarverlof
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
W.erkkosten via FA
Personele knelpunten (overig)
Combinatiefunctje Gemeente
Subsidie Pingel

-53-

Realisatie
2016

 

1. 086.756
10. 354.395

465. 334
377. 224

-58
273.463

16.851
14. 692
68. 725

917
3. 978

87.074
160, 994

16. 047
6. 502

103. 123
1.092
9.707

-1.889.194
-1. 221, 159

262. 413
75. 678

1.843
o

140.821
-53

24. 573
3. 896

15. 776
357. 904

31. 934
10. 851. 250

164. 322
47.749

-65
27. 164
51. 799
79. 646

o

7. 194
126.879
236.471

50.102
43.393

3. 500
8.738

Begroting
2016

l.
10.

-l.
-l.

10.

 

. 125. 813
, 330. 107
423. 121
469.862

o

36, 000
32. 000
14.000

180.000
o

o

o

232. 000
33. 250

o

110,000
o

1. 477
. 889. 000
. 221. 000
290. 000

35.674
44. 369

o

11.000
o

7. 000
o

55. 000
o

o

. 320. 673

166.000
88.500

o

65. 750
o

o

o

2. 500
209. 250
194.750

51. 750
o

o

o

w>9S-Mexi

Realisatie
2015

 

1. 237. 112
10.403, 244

510.463
335. 023
367. 783

43. 369
31.475
37.263

201.098
142

2, 152
64.326
69.720
14. 345
21. 845

125. 552
19.077
37. 646

-2.426. 329
-1, 250. 123

338.641
38.867
76. 041

525
17,733

2. 829
158. 108

10. 157
o

o

o

10. 488. 081

123. 945
71. 515

o

26.475
38. 775

o

-11,623
2. 572

117. 470
134. 045
44. 753
36.534

o

o

Horlings hccwyatijisjx OelBSllngadvIseurs B.V.

Jozef ISraélsl<{iele^Jl07Z SB Amsterdam
T020 - 5700&0(? IFOZO - 676 d.l 78



Scholengrocp Holland, Nleuwerkerk aan den Uss l

Vervangingspool ERD (extern)
Onkostenvergoeding RvT
Subsidie Innovatie, wetenschap & techniek

P oneals ng

DIR
OP
OOP

Realisatie
2016

 

39. 038
15. 900

589
902. 419

Begroting
2016

 

o

7. 000
_0

785. 500

2016
Aantal FTE's

15,93
200, 68

21, 88
238, 49

Realisatie
2015

 

o

o

_0
584,461

2015_
Aantal FTE's

16,47
197, 05
_21. 27
234, 79

- 54-
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Scholengroep Holland, NIcuwerkerk aan den Ussel

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Overige materiële vaste activa
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Overige huisvestingslasten

Realisatie
2016

 

5.462
21. 091
48. 246

109. 817
159.580
160. 378
504. 574

51.538
600. 000

75.470
247.020
460. 414

59. 654
7. 811

15. 895
4.838

105. 540
1. 628._l81

Begroting
2016

 

13.825
19. 976
49. 884
98. 828

196. 323
180. 216
559.052

57.000
600. 000

51. 300
243. 300
396. 300
44. 850
10. 200

9. 500
4. 500

87.708
1.504.658

Realisatie
2015

 

4. 677
18. 310
47.473
96. 545

139. 736
164. 234
47Q. 976

54. 695
600.000

67. 272
240. 185
438.932

63. 524
6.592
9.283

18. 640
86.862

1. 585. 986

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

222. 100
1. 554

14. 113
27. 237

146, 838
411.843

9. 247
9.247

230. 000
650

15. 000
28. 000
90. 950

364. 600

8.700
8.700

219.724
363

13.993
28, 124

106. 504
368. 708

7. 580
7. 580

- 56-
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Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

Overige
Representatiekosten
Contributies
Excursies / werkweek / sport
Medezeggenschap
Aansluiting radio / TV
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Projecten
Lasten OCW subsidies
Lasten overige subsidies
Lasten schoolfonds
GMR uitgaven
Overige uitgaven
Lasten Passend Onderwijs (SWV)
Leasekosten

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Overige financiële baten

Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controte-diensten

Totaal accountantslasten

Realisatie
2016

 

16.234
36. 429
15.459

9. 043
13. 006

9.507
24. 353

8.699
37. 701
25. 024

1.697
291. 839

50
187. 196

8.083
11. 263
36. 509

3.421
735. 512

332. 802
225. 442

J57,987
716. 231

1. 872. 833

Begroting
2016

 

10. 250
51. 950
13.400
13.306

7. 300
13. 300
20. 100
24.900
39. 539
16. 650

o

392. 065
o

67. 150
8.085
5. 650

45.891
o

729. 536

286, 250
192.500
143JQO
622.450

1.725.286

Realisatie
2015

 

18. 649
38.237
11, 965
15.228

6, 598
9, 084

11.329
20.488
36. 830
16. 185

o

277. 268
960

194. 371
3. 378

26.762
37.081

o

724, 413

307.812
220. 396
134.402
662. 610

1.763^311

-57-

101. 905
o

101.905

979
30.714
31.693

70.212

Realisatie
2016

14. 113
o

o

_0.

14. 113

100.000
o

100.000

o

27. 625
27.625

72,375

Begroting
2016

15.000
o

o

o

15.000

137. 590
17. 157

154.748

15.324
53.796
69. 120

85.628

Realisatie

2015

13.993
o

o

o

13. 993

<§> Horlings Nexia
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Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art. 2:403 Deelname Consolidatie

Vorm 2016 zetel acUvltelten Vermogen Jaar 2016 BW
31-12-2016
EUR BJR 3a'Nee % J Nee

Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Midden Holland

Passend Primair Onderwijs
Delflanden

Samenwerkingsverband
Passend Primair Ondennrijs Aan
Den Ussel

Gouda

Delft

Capelle
a/d IJssel

4

4

Nee

Nee

o

o

4 Nee

Code activiteiten: l. confractonderwljs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Nee

Nee

Nee



Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

810 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Huurovereenkomst:
Per l maart 2009 Is voor vijf jaar een huurovereenkomst afgesloten voor het bestuurskantoor aan het
Raadhuisplein 34-50 te Nieuwerkerk aan den iïssel. De huurprijs per kwartaal Is vastgesteld op  
6. 902,89. De overeenkomst is stilzwijgend verlengd met 5 jaar en loopt tot 28 februari 2019.

Scholengroep Holland heeft een overeenkomst met Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
afgesloten voor de huur van 20 multifunctionals. Deze is overeenkomst Is afgesloten per l januari 2017
en heeft een duur van 36 maanden. De overeenkomst heeft de mogelijkheid tot schriftelijke verienglng
van tweemaal één jaar. Opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Het huurbedrag bedraagt   2. 617, 84 (Incl.
btw) per maand. Facturering geschiedt middels automatische incasso. Er zal per kwartaal vooruit
geïncasseerd worden. Het daadwerkelijke afdrukvolume wordt per kwartaal achteraf In rekening
gebracht.

Scholengroep Holland heeft een overeenkomst met CSU Cleanlng Services B.V. afgesloten voor een
periode van 3 jaar met tweemaal de mogelijkheid tot een verlenging van één jaar. Opzegtermijn
bedraagt 3 maanden. Totale aanneemsom op jaarbasis bedraagt bij aanvang van de overeenkomst per
l oktober 2016   267.381,10 (incl. btw).

Per l maart 2012 heeft Scholengroep Holland een driejarig contract afgesloten met Van Vliet
Afvalinzamelaars voor het ophalen en afvoeren van bedrijfsafvalstoffen en goederen d. m. v. containers
bij de scholen. Dit brengt per maand   782, 47 aan kosten met zich mee. Opzegging dient 6 maanden
vooraf aangegeven te worden anders wordt er stilzwijgend verlengd met drie jaar, hetgeen in 2015 is
gebeurd.

- 59-
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Schol ngroep Holland, Nleuwerkerk aan djn Ussel

Bil GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers.

-60-
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Scholengroep Holland, NIeuwerkerk aan den Ussel

B12 Ondertekening jaarrekening

Vastgesteld door het bestuur te Nieuwerkerk aan den IJssel opVjuni 2017

C. t(lC6^SCKE%

\/OOC2. Cv^

Goedgekeurd op 2. P.. juni 2017 door het toezichthoudend deel van het bestuur

-61 -
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Horlings

Aan het college van bestuur en de raad van toezicht van
Stichting Scholengroep Holland
Raadhuisplein 41
2914 KM Nieuwerkerk aan den üssel

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Scholengroep Holland te Nieuwerkerk aan den Ussel geconü-oleerd.

Naar ons oordeel:
. geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van

het vermogen van Stichting Scholengroep Holland op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

. zijn de in de jaarrekening veranfcwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstennming met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3. 1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountanteprotocol OCW/EZ 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
l. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle urt:gevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controtestandaarden en het Önderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Scholengroep Holland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij'assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijtdieidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen conü-ole-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
. het bestuursverstag;
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. "met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2. 2.3

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2. 2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard
720.~Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

-62.



Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en
regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijanstelling in staat is om haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingssbelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de conünuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische aftematief is.
Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht
is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebmikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
conto-oleverkJaring.

Amsterdam, 16 juni 2017

Horllngs Accountants & Belastingadviseurs B. V.

Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Öndeiwijsacaiunfanteprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevoTgvan'fouten of fraude, dan wel hét niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutatiffi, het in reacUe op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkri]gen"van~cx)ntrole-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons_oordeel. Bij fraude is het risico
dat ee?lafwüking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kansprake zijn van
samensp-anning, ''vaTsheid in geschriftB^ het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen vari zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
oontToiewertaa'amheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
afs doefom ee'n oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiile'rechtmaügheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

. hetvasNellen dat de door het bestuur gehanteerde conünuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis'van'de'verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gei-ede'twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar adiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandadrt in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die'verkregen Ïs tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er'echter toe leiden dat een instelling haar conünuiteit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de presentatie, stmctuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en ... ^ ......

. het evalueren of de jaarrekening een geü-ouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenisen en
of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Scholengroep Holland, Nieuwerkerk aan den Ussel

C2 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2016 ad   376. 558 als volgt over de reserves:

Resultaat algemene reserve

Resultaat reserve personeel
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A)
Resultaat reserve medezeggenschapsraad
Resultaat reserve ouderraad
Resultaat reserve sponsorcommissie
Resultaat reserve nieuwbouw
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)
Resultaat bestem mmgsreserve (A + B)

Resultaat bestemmingsresen/e kwaliteitsimpuls
Resultaat bestemmingsreserve jonge leerkrachten
Resultaat bestemmlngsreserve prestatiebox
Resultaat bestemmingsreserves
Resultaat Eigen vermogen

2016

 

105. 124

205, 922

-2. 127
-18.917

-2. 682
-2.500

-53. 632
-11. 507
156.877

205.922

-26.227
179, 696

91. 739
376.558
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