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1. Algemeen 
 

1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

Missie 
De kernactiviteit van stichting KOPAD is het geven van onderwijs aan de groepen 1 tot en met 8 
en het verzorgen van tussenschoolse opvang.  De na- en tussenschoolse opvang is (analoog 
aan het makelaarsmodel) uitbesteed aan Les Petits, een professionele derde partij. De school 
had 223 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2017. 
 
De Josephschool is een moderne katholieke basisschool in het hart van Bloemendaal. De 
school is rustig gelegen in het centrum van Bloemendaal in een lommerrijke omgeving. Onze 
school wordt gekenmerkt door een warme sfeer waar het team, kinderen en hun ouders elkaar 
kennen en er een hoge mate van onderlinge verbondenheid is. Er heerst een professionele 
schoolcultuur waarbij de motivatie en de kunde aanwezig is om nieuwe ontwikkelingen in een 
vroeg stadium te omarmen.  
 
Wij zijn een echte buurtschool; onze leerlingen komen voor 80% uit de gemeente Bloemendaal 
en voor 20% uit de gemeente Haarlem. Bijna al onze leerlingen hebben een Nederlandse 
achtergrond en krijgen al vroeg een stevige basis mee. De ouders van de school zijn veelal 
hoogopgeleid en zijn actief betrokken bij de schoolactiviteiten en de ondersteuning van de 
ontwikkeling van hun kind thuis. 
 
Wij hebben op school in totaal negen groepen waarvan drie kleutergroepen en van de groep 3 
tot en met 8 een groep. Ons team bestaat uit circa 20 collega’s waarvan het merendeel voor de 
klas staat. Zij worden ondersteund door de conciërge, de administratief medewerker, de 
onderwijsassistent, de leerling ondersteuner, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de intern 
begeleider en de directeur. 
De dagelijkse leiding van De Josephschool wordt gevormd door een managementteam 
bestaande uit de directeur, intern begeleider en twee bouwcoördinatoren.  
 
Visie 
Met de komst van de nieuwe directeur en veranderingen in het managementteam richten we ons 
op een nieuwe visie voor de Josephschool. Aan dit visietraject nemen het bestuur (als bevoegd 
gezag), de medezeggenschapsraad (als vertegenwoordiging van de ouders) en het team 
(uitvoering) deel. Onder begeleiding van een externe stellen we onszelf de volgende vragen: 
waarom doen we de dingen die we doen, hoe willen we dit gaan vormgeven en wat betekent dit 
voor ons onderwijs? Hierbij richten we ons vooral op de populatie kinderen die dagelijks onze 
school bezoekt en de vraag wat zij nodig hebben in de 21e eeuw.  
 
Over het algemeen scoort onze populatie boven het landelijk gemiddelde. Veel leerlingen 
stromen uit naar een hogere vorm van onderwijs. Wat hebben deze kinderen nodig? Wat 
betekent dit voor ons onderwijsaanbod en hoe willen we dit vormgeven? Vanuit deze visie zal 
een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld die richting geeft aan het onderwijs op de 
Josephschool en de verdere professionalisering van de leerkrachten de komende jaren. 
 

1.2 Juridische structuur 
 
Juridische structuur 
De rechtspersoon is een stichting met de naam: 
Stichting  Katholiek Onderwijs in de Parochie van de Allerheiligste Drieeenheid. 
De stichting is opgericht in 1966 en is gevestigd te Bloemendaal en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 41223020. 
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1.3 Interne organisatiestructuur 

 
Organisatiestructuur 
Bestuurssamenstelling 
 

Voorzitter Dhr. F.H.A.M. Muijser 

Secretaris Mw. M. de Wit 

Penningmeester Dhr. D.B.C. Kolfschoten 

Bestuurslid Mw. V.G.H. Camoenié 

Bestuurslid Mw. E.T. Smits 

  

Directeur Mw. J. Termond 

 
Het schoolbestuur bestaat uit vijf leden; allen ouders van kinderen die leerling of oud-leerling van 
De Josephschool zijn. Er is binnen het bestuur een taakverdeling voor de aandachtsgebieden 
huisvesting, personeelszaken, onderwijs en financiën. De bestuursleden met de 
aandachtsgebieden personeelszaken en financiën hebben een uitvoerende rol. De voorzitter, 
secretaris en het bestuurslid met het aandachtsgebied onderwijs hebben een toezichthoudende 
rol.  
 
Het bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van De Josephschool. Dit betekent dat zij 
de eindverantwoordelijkheid dragen voor de gehele gang van zaken op school. Het beleid van 
het bestuur richt zich op het scheppen van voorwaarden en omstandigheden die het mogelijk 
maken dat De Josephschool haar kerntaken - het aanbieden van goed onderwijs en goede zorg 
voor de leerlingen - optimaal kan uitoefenen en daarin tevens een eigen identiteit kan 
ontwikkelen en uitdragen.  
 
Het bestuur geeft de directeur van de Josephschool mandaat tot het uitvoeren van taken en 
uitoefenen van bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in het bestuursreglement en het 
directiestatuut. De directeur is belast met het voorbereiden van het beleid en zorgt dat het 
aansluit op de missie van de stichting en past binnen de vastgestelde kaders. De directeur wordt 
hierbij ondersteund door een managementteam.  
 
De Medezeggenschapsraad (MR) fungeert als klankbord en sparringpartner. Daarnaast heeft de 
MR mede als taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen 
en te behouden. 
 
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en 
vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag 
van belanghebbende zaken op de school. 
 
Leerlingaantallen  

      

 Per 1 oktober 2017 2016 2015 2014 

Brin      

04VA St.KOPAD  223 220 210 222 

 
De opheffingsnorm van de gemeente Bloemendaal is 116. 
 
De leerlingaantallen zullen komende jaren licht stijgen, met mogelijk een afvlakking in latere 
jaren, ingegeven door demografische ontwikkelingen. Voorts is het bestuur van mening dat de 
maximale leerlingencapaciteit van de school bij circa 230 leerlingen is bereikt. 
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1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

 
Op de Josephschool kan ieder kind zich optimaal ontplooien en is extra aandacht voor normen 
en waarden. Wij streven ernaar dat leerlingen en ouders zich verbonden voelen met school.  De 
Josephschool gaat in het werken in brede zin uit van de volgende waarden: balans, 
saamhorigheid en kwaliteit. 
 
Balans 
Wij weten de balans te vinden tussen de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van een 
kind. Hierdoor kan ieder kind uitgedaagd worden en bieden wij onderwijs dat het beste past. 
Behalve het CITO leerlingvolgsysteem voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken we ZIEN! om 
het sociale welzijn van kinderen te volgen en hen waar nodig te begeleiden. Wij bieden 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de gebalanceerde aanpak bereidt het kind optimaal voor 
op de toekomst. 
 
Saamhorigheid 
Het “Josephschoolgevoel” is een uniek kenmerk van onze school. Het valt te benoemen als 
saamhorigheid waarbij iedereen zichzelf mag zijn, respect heeft voor een ander en er zelden 
wordt gepest. Mensen die de sfeer op De Josephschool kennen, beschrijven deze als warm, 
aangenaam en positief. Dat geldt zowel voor de leerlingen en het team als voor de ouders en de 
lokale omgeving. Deze eigenheid van gemeenschappelijkheid voor en met elkaar heeft zich 
gedurende een groot aantal jaren ontwikkeld en is terug te vinden in onze activiteiten zoals het 
tutorlezen (bovenbouwleerlingen ondersteunen daarbij de onderbouwleerlingen), de 
aulaochtenden, de Josephdag en de vieringen in de kerk. Wij zijn er trots op dat de kinderen 
elkaar kennen; er is een stevig verticaal verband tussen de groepen. Van groep 1 tot en met 
groep 8. 
 
Alle groepen werken samen, bijvoorbeeld tijdens creatieve ateliers, de Josephdag en op 
sportdagen. De sociale interactie in en rond de school behoort tot de cultuur. Onze school staat 
erom bekend dat er weinig agressie is, daar werken wij bewust aan. Respect hebben voor elkaar 
zien we als basis voor een leefbare samenleving. Bestuur, directie en team vinden het ook 
belangrijk dat kinderen school ervaren als een plek waar je met plezier naar toe gaat. Ouders 
worden actief betrokken bij allerlei activiteiten. Zowel zij als de kinderen vinden dat prettig en de 
school vaart er wel bij. 
 
Kwaliteit 
Wij willen voortdurend blijven verbeteren. Dit uit zich in de middelen en methoden die we 
gebruiken, in een gemotiveerd, goed geschoold en capabel team en in aandacht voor continue 
kwaliteitsverbetering. 
 
Speerpunten 2017-2018  
De Josephschool is een lerende organisatie. In het schooljaar 2017-2018 liggen onze 
speerpunten bij de volgende onderwerpen: 

1. Onderwijs op maat 
2. Brede school 
3. Visie op ons onderwijs 

 

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 
Niet van toepassing 
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1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het “ondernemen”.  
 
Door te ondernemen conform de cao PO ontvangen de medewerkers veel mogelijkheden op het 
gebied van persoonlijke ontwikkeling, het combineren van werk, zorg of andere taken. 
 
Door samen te werken met diverse PABO’s en MBO’s geven wij (jonge) mensen mogelijkheden 
tot het opdoen van leer- en werkervaring. 

 

2 Governance 

 
Tijdens bestuursvergaderingen rapporteert de directeur van de school over de beleidsterreinen 
onderwijs en identiteit, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, communicatie en 
kwaliteit. Het bestuur belegt met enige regelmaat themabijeenkomsten waar de leden van het 
bestuur kaders vaststellen waarbinnen de personeelsleden van de school hun werk kunnen 
doen. Hiermee geven zij richting aan het onderwijs. 
 
Hiernaast functioneert de MR. De MR is samengesteld uit een ouder- en een 
personeelsgeleding. Drie ouders en drie leerkrachten vervullen middels de MR de rol die de wet 
aan dit orgaan heeft toegekend. 
 
Het  Bestuur heeft een scheiding aangebracht in de uitvoerende en toezichthoudende taken. Er 
is gekozen voor een functionele scheiding, het zogenaamd One-tier model. Twee bestuursleden 
(penningmeester en bestuurslid personele zaken) vormen het uitvoerend bestuur. De overige 
drie bestuursleden (waaronder de voorzitter) vormen het toezichthoudend bestuur. 
 
Het verslag van het toezichthoudend orgaan is onderdeel van het bestuursverslag. 

 

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

Er hebben zich in dit kalenderjaar gaan wijzigingen in de governance of beleidstructuur van het 
bestuur voorgedaan. 
 

2.2 Vermelding code goed bestuur  

Wij volgen de code van goed bestuur van de PO raad (en Verus). 
 

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

Niet van toepassing. 
 

 

2.4 Horizontale verantwoording 

Onze organisatie is i.v.m. de grootte nog vrij overzichtelijk. Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld voor het komende jaar en wordt de meerjarenbegroting aangepast. Dit is een taak van 
de penningmeester die deze begrotingen aan de hand van een concept van het 
administratiekantoor opstelt in samenspraak met de directeur van de school. Hierna wordt deze 
voorgelegd aan het bevoegd gezag en de MR.  Na afloop van het jaar stelt het 
administratiekantoor een exploitatierekening en jaarrekening op. Deze wordt voor gelegd aan 
bestuur en MR.  Met ons administratiekantoor is een Service Level Agreement afgesproken. 
Hiervoor is het administratiekantoor gecertificeerd. Deze processen zijn vastgelegd en worden 
jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor wordt een TPM verklaring verkregen. 
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3 Onderwijs 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 

De afgelopen jaren is fors in de leermethoden geïnvesteerd; Engels, Taal en Spelling zijn 
vervangen vanuit de hiervoor gereserveerde gelden. In 2016 is overgegaan op de nieuwe 
lesmethode DaVinci. Deze methode biedt onderwijs in thema’s aan. De kerndoelen Oriëntatie op 
jezelf en de wereld worden in een samenhangend geheel aangeboden met de vensters uit de 
Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21st 
century skills en Wetenschap & Techniek. Daarnaast wordt nieuwe media ingezet voor extra 
inbedding van de leerstof. Het eerder genoemde gebruik van tablets is hier een goed voorbeeld 
van. Om de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen beter te kunnen volgen hebben we 
gekozen voor ZIEN. Dit observatie-instrument past goed bij onze visie en past goed in ons LOVS 
en adminstratiesysteem Parnasys.  
Tot slot oriënteren we ons op een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
het voortgezet technisch- en begrijpend  lezen. 
 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Wij willen voortdurend blijven verbeteren. Dit uit zich in de middelen en methoden die we 
gebruiken, in een gemotiveerd, goed geschoold en capabel team en in aandacht voor continue 
kwaliteitsverbetering. 
 
We  oriënteren ons momenteel op een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en het voortgezet technisch- en begrijpend  lezen. 
 

3.3 Onderwijsprestaties 

Op de Josephschool is veel aandacht voor kinderen die de reguliere leerstof gemakkelijk 
verwerken. Zij komen, in overleg met de leerkracht en de ouders, in aanmerking voor een 
(intensief) compacte leerlijn met daarbij verrijkende en verdiepende leerstof. Voor deze leerstof 
worden zowel de gehanteerde methodes als andere bronnen gebruikt. Binnen het schoolteam is 
de deskundigheid op dit gebied aanwezig, maar dient verder ontwikkeld te worden. Vanuit de 
nieuw vastgestelde visie zal dit in het volgende schooljaar verder uitgewerkt worden. 
Professionalisering van het team is hierbij zeer wenselijk alsmede de uitwerking en borging van 
het  beleid voor zeer makkelijk lerende kinderen.  Begeleiding van makkelijk lerende kinderen 
vindt vooral in de groepen plaats door een verbreding van ons onderwijsaanbod. Vanaf groep 4 ( 
start maart/ april) is er een Maatklas waar kinderen extra worden begeleid door een interne 
meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. Deze maatklas heeft als doel de leerlingen te begeleiden 
die niet voldoende profiteren van het brede aanbod in de groep. Te denken valt aan leerlingen 
met specifieke denkstrategieën of begeleiding op executieve vaardigheden. Naast een 
uitdagend en verrijkend onderwijsaanbod heeft het “leren leren” van deze kinderen onze 
nadrukkelijke aandacht. Mede in het kader van Passend Onderwijs is het onderwijs voor 
makkelijk lerende kinderen een speerpunt voor de komende jaren. 
 
Naast de aandacht voor de makkelijk lerende kinderen is er ook veel aandacht voor kinderen die 
minder makkelijk leren. Dit wordt voor een groot deel ondervangen door onze manier van 
werken; op minimaal drie niveaus. Mocht er meer nodig zijn dan wordt er een beroep gedaan op 
extra inzet vanuit ons team.  Dit kan onder meer door de inzet van een gespecialiseerde 
leerkracht die leerlingen extra hulp en begeleiding biedt.  
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3.4 Onderwijskundige- en onderwijsprogammatische zaken 
Onze opdracht is het verzorgen van hoogwaardig onderwijs; daarbij zoeken wij de verbinding 
met onze omgeving.  We zien onze school als integraal onderdeel van de wijk en van het dorp 
Bloemendaal. Een actieve samenwerking met verschillende partners hebben wij dan ook voor 
ogen op het gebied van onderwijs, talentontwikkeling, zorg en opvang. Een verbreding van ons 
onderwijsaanbod binnen en buiten schooltijd kan de Josephschool een plek zijn om te leren, te 
spelen en te ontspannen.  
 
De komende jaren zullen in het teken staan van de verdere ontwikkeling van de brede school. 
Hierbij gaat onze aandacht uit naar talentontwikkeling en de doorgaande lijn en koppeling aan 
onze thema’s. Ook het ontwikkelen van naschoolse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen met 
specifieke aandacht voor zowel jongens als meisjes en kennismaking met nieuwe dingen en 
vernieuwende activiteiten zijn speerpunten. 
 

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

Onze katholieke herkomst is een belangrijk element van onze identiteit. Veel van onze kinderen 
zijn niet katholiek. Dit deel van de identiteit houden wij levend door aandacht te geven aan het 
kerkelijk jaar en door de kinderen catecheseprojecten aan te bieden die gaan over wat mensen 
voor elkaar kunnen betekenen. De school probeert de kinderen bij te brengen dat het leven niet 
alleen draait om materiële zaken, maar dat het immateriële zeker zo belangrijk is. Vieringen met 
elkaar zijn op De Josephschool tot een instrument gemaakt waar de kinderen saamhorigheid en 
samenwerking op natuurlijke wijze leren kennen 

4 Kwaliteitszorg 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar  

Zicht op eigen kwaliteit, reflectie op eigen handelen, is voorwaarde om te komen tot 
ontwikkeling. Dit is de reden dat we Werken met Kwaliteitskaarten opnieuw hebben ingevoerd. 
Nieuw in WMK is dat ook de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen en hun 
ouders ‘gemeten’ kunnen worden. De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze ‘vragenlijsten 
veiligheid en welbevinden’. Voor onszelf zijn de uitkomsten reden tot bezinning en eventueel 
aanpassing van ons aanbod. 
 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 zal er 
gezocht moeten worden naar processen waarbij gegevens van individuele leerlingen veilig van 
de ene plaats naar de andere plaats kunnen worden getransporteerd. Dit zal een behoorlijke 
impact hebben op de huidige werkwijze. Inmiddels is met enkele andere scholen in de omgeving 
contact gelegd om op dit terrein een samenwerking aan te gaan. 
 

4.3 Afhandeling van klachten 

In 2017 heeft het bestuur geen formele klachten ontvangen. 
 

5 Onderzoek 

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden 

In het voorjaar van 2017 is een enquete onder de ouders gehouden.  
 
De leerkracht wordt door de ouders als het belangrijkste aspect voor een goede  school 
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genoemd De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Betrokkenheid 
leerkracht bij leerlingen' (95% tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Inzet en motivatie 
leerkracht' (93%). De meeste ouders zijn tevreden ten aanzien van 'Vakbekwaamheid leerkracht' 
(83%) en de inzet en motivatie van de leerkracht (93%)  
 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang van de kinderen 
onderling' (87% tevreden) en over 'Aandacht voor normen en waarden' (86% tevreden). Relatief 
veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van ‘ Rust en orde in de klas’ (21%) Over de sfeer in de 
klas is 81% tevreden, 14% ontevreden.  
 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de 
leerlingen' (90%). Over de begeleiding van leerlingen met problemen is 37% tevreden en 10% 
ontevreden. 41% van de ouders is tevreden over de extra mogelijkheden voor goede leerlingen, 
4% ontevreden. Relatief veel ouders zijn ontevreden over de aandacht voor pestgedrag (24%), 
46% van de ouders is hierover tevreden. Over het aanbieden van leerstof in verschillende 
niveau’s 74% tevreden en 5% ontevreden.  
 
Persoonlijke ontwikkeling. De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 
'Bevorderen zelfstandigheid' (89% tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Aandacht voor 
gymnastiek' (88%) en creatieve vakken (87%). Over de inzet van computers en ICT middelen in 
het onderwijs is 74% tevreden. Van de ouders is 73% tevreden en 16% is ontevreden ten 
aanzien van 'De aandacht voor het sociale aspect in de groep'. Het bevorderen van 
zelfstandigheid wordt goed gewaardeerd (89%).  
 
Kennisontwikkeling. Voor de kennisontwikkeling geven de ouders van de Josephschool een 7.3. 
81% is tevreden over de aandacht voor rekenen, 85% over de aandacht voor taal (lezen en 
schrijven), 77% over de aandacht voor wereldorientatie en 70% over de aandacht voor werken 
met de computer. 
 

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Doorgaan met het ingezette beleid. Om de ontwikkeling te kunnen volgen moet eerste enkele 
jaren met een systeem gewerkt worden. 
 

6 Internationalisering 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

Niet van toepassing. 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Wij beperken ons tot het aanbieden van Engelse taal. Meertalig onderwijs aanbieden is nog een 
stap te ver. 
 

7 Personeel 

 
Vervanging bij tijdelijke afwezigheid en permanente vervanging van leerkrachten zal in de 
toekomst niet eenvoudig zijn. Door de arbeidsomstandigheden op onze school zo optimaal te 
laten zijn, hopen we een aantrekkelijke werkgever te zijn waar men graag werkt. 
 
Landelijk wordt er veel aandacht besteed aan de werkdruk in het onderwijs. De overheid heeft 
toegezegd hier extra financiele middelen voor beschikbaar te stellen. In de komende periode 
zullen we een plan moeten maken hoe we deze extra middelen zo kunnen inzetten dat 
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leerkrachten ervaren dat de werkdruk minder wordt. Op deze wijze kunnen we leerkrachten 
langer gezond laten werken en behouden voor het onderwijs. 
 
We zullen in ieder geval als werkgever minimaal de cao volgen. Dit qua beloning en rechten die 
werknemers hebben voor wat betreft (verlof-) regelingen om duurzaam inzetbaar te blijven. 
 

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis 

 
Er zijn diverse scholingstrajecten gevolgd. In teamverband zowel individueel.  
 
De verdeling van ons personeel is qua man – vrouw verhouding helaas behoorlijk uit balans, 
waarbij aangetekend dat aleen de concierge een man is. Dit is een landelijke trend. In het 
aannamebeleid zal diversiteit een belangrijke overweging zijn. 
 

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

 
In 2017 zijn er meerdere personeelswijzigingen geweest, die de continuiteit van de school niet 
ten goede zijn gekomen. Zo is de directeur enige maanden vervangen geweest door een 
interim-directeur en is in september 2017 uiteindelijk een nieuwe directeur gestart. Ook de Intern 
Begeleider is sinds september vervangen door een tijdelijke kracht. Daarnaast heeft de school 
een aantal langdurig zieke leerkrachten, die ook door tijdelijke krachten zijn vervangen. 
 

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Eerder al genoemd dat we plannen moeten maken om de extra financiele middelen die 
toegezegd zijn op effectieve wijze in te zetten. Zo zal in de loop van 2018 een extra 
onderwijsassistent worden aangetrokken om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit en 
begeleiding te verbeteren. 
 

7.4 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

 
Niet van toepassing. 
 
 

8 Huisvesting 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft Asset Facility Management in 2014 een 
rapport (nulmeting) uitgebracht over de staat van het schoolgebouw. Dit rapport is overwegend 
positief. De aanbevelingen zijn het uitgangspunt voor het meerjaren onderhoudsplan. In 2014 is 
het schoolgebouw heringedeeld d.m.v. een interne verbouwing. We maken hierdoor efficiënter 
gebruik van ruimtes rond directiekamer en aula, waardoor multifunctionele ruimtes ontstaan die 
passen binnen onze brede schoolambities.  

 

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

 
Onlangs heeft de gemeente Bloemendaal een nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
opgesteld, waar ook het schoolgebouw van De Josephschool in is opgenomen. De belangrijkste 
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bevinding van het rapport dat door Facilicom is opgesteld is dat de algemene 
bouwkundige/installatietechnische staat van het gebouw “zeer goed” is. In het rapport wordt door 
Facilicom voorgesteld om een uitbreiding van de nevenruimtes te realiseren waarvoor een 
bedrag van € 230.000 gereserveerd moet worden, naast € 28.750 voor verduurzaming. Deze 
bedragen zouden reeds in 2019 door de gemeente Bloemendaal aan de school ter beschikking 
gesteld moeten worden, maar finale vaststelling is nog afhankelijk van finale goedkeuring door 
de gemeenteraad.. 
 

9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

 

9.1 De Samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is aangesloten. 

Onze organisatie maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs  
Kennemerland. Het bestuur heeft zitting in dit samenwerkingsverband. 
 

9.2 Ontwikkelingen bij/ in relatie tot verbonden partijen. 

 
N.V.T. 

10 Financiën 

Financiën  
Exploitatierekening en Balans 
Het netto resultaat is in 2017 positief uitgevallen ten opzichte van de begroting en is uitgekomen 
op € 23.093 tegenover -€ 6.187 over 2016. De overheidsbijdragen zijn aanzienlijk hoger 
uitgevallen, waarbij de groei in de baten de lastenstijging ruimschoots overtrof. De financiële 
kengetallen zoals liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen blijven buitengewoon solide. Het 
eigen vermogen is met 3,7% gestegen en bedraagt 70,6% van het totale balansvermogen. De 
Stichting maakt geen gebruik van externe (bancaire) financiering. Er wordt een conservatief 
beleid gevoerd ten aanzien van de overtollige liquiditeiten. Deze zijn bij twee verschillende 
systeemrelevante financiële instellingen ondergebracht op rentedragende bankrekeningen. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van andere financiële instrumenten of derivaten 

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting 

De begroting van 2017 liet een negatief resultaat van zien van afgerond €(6.000). De realisatie 
van 2017 is uitgekomen op afgerond € 23.093 positief, een verschil van € 29.093. 
 
Weerstandsvermogen 
Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de explotatie op te vangen.  

• Realisatie 2017 van het weerstandsvermogen is 51,92%. 

 
Solvabiliteit 
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen 
te voldoen. 

• Realisatie van Solvabiliteit 1 is 71%; algemene norm is > 25% 

• Realisatie van Solvabiliteit 2 is 88%; algemeen streefgetal is >30% 
 

Liquiditeit  
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen 

• Realisatie is 6,91; norm van > 1 wordt als voldoende aangemerkt. 
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Rentabiliteit 
Geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten. 

• Realisatie is 1.89%.  
 
Huisvestingsratio 
Deze geeft weer welk deel van de totale alsten is besteed aan lasten voor huisvesting. Daaronder 
vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

• Realisatie is 5.67%. 
 

10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten. 

 
Bovenstaande  kengetallen laten zien dat enige verlaging van het eigen vermogen acceptabel is 
en ook de liquiditeitspositie wordt als zeer ruim beschouwd.De activa is is licht gestegen ten op 
zichte van 2016 door investering van Ipad’s en een nieuwe beamer. Het eigen vermogen is met 
23K toegenomen door het posivieve resultaat in 2017. Verder zijn de liquiditeiten verder 
toegenomen met € 40.117 tot € 697.699. 
 
 

Bedragen x € 1000     31-12-206 31-12-2017 
 
Activa        
Materieel vaste activa     119  123 
Vorderingen      68  76   
Liquide middelen      658  698 

TOTAAL ACTVA      845  896 

 
Passiva         
Eigen Vermogen      610  633  
Voorzieningen      140  151   
Kortlopende Schulden     94  94 

TOTAAL PASSIVA      845  896 
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10.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

De baten zijn in 2017 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt primair verklaard door 
hogere ontvangen lumpsum bijdragen, voor een belangrijk deel ingegeven door hogere 
leerlingaantallen. Voorts zijn de vergoedingen Prestatiebox toegenomen en heeft de school 
gebaat bij een éénmalige premierestitutie van € 10.139 uit het Vervangingsfonds. In 2017 heeft 
tevens een correctie plaatsgevonden op UWV uitkeringskosten die in het verleden onterecht in 
rekening zijn gebracht. Deze correctie heeft een positief effect op het resultaat van € 13.874. De 
hogere baten werden slechts ten dele teniet gedaan door hogere lasten, met name 
personeelskosten, onder andere de management fee van een interim-directeur.  
 
Daarnaast is door een verhoging van de vergoeding voor Tussenschoolse opvang (TSO), het 
exploitatieresultaat verbeterd van - € 3.276 in 2016 naar € 3.466 in 2017. Het positief resultaat 
uit hoofde van de TSO komt ten goede aan de algemene reserve. In de komende periode zal het 
bestuur een overgang naar een continue rooster evalueren waardoor TSO mogelijk niet langer 
noodzakelijk is. Per saldo geven bovenstaande ontwikkelingen een ruim positief resultaat van € 
23.093 over 2017.  
 
Het netto resultaat wordt licht positief begroot voor 2018, en vertoond daarmee een lichte daling 
ten opzichte van het gerealiseerde resultaat over 2017. De Rijksbijdragen zullen naar 
verwachting hoger uitvallen, maar dit zal door hogere personeelskosten niet tot een beter 
resultaat leiden. Voorts overweegt het bestuur nadere maatregelen om de werkdruk te verlichten 
en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Dit zal ten dele gefinancierd worden uit 
de toenamen van de Rijksbijdrage ter verlichting van de werkdruk. Een nadere invulling van 
deze maatregelen is nog niet gemaakt. De algemene verwachting is dat zowel de baten als de 
(loon)kosten zich de komende jaren stabiel tot licht positief zullen ontwikkelen, waarbij het 
resultaat significant zal verbeteren, mede ingegeven door de lichte stijging in leerlingenaantallen. 
Er worden geen grote uitgaven of investeringen in groot onderhoud, roerende zaken of ICT 
voorzien.  
Onderstaand de analyse van de realisatie 2017 versus de begroting en de toelichting van de 
voornaamste afwijkingen in (€ x 1.000) 

Resultaat (begroting 2017)    a  -6 

 
Afwijkingen realisatie versus begroting: 
(rijks)bijdrage        71 (1) 
Overige baten        25 (2) 

Subtotaal baten     b  96 

Personele lasten       -30 (3)  

Afschrijvingen        -6 (4) 
Huisvestingslasten       -1 
Overige instellingslasten      -31 (5) 

Subtotaal lasten     c  -66 

 
Financiele baten en lasten    d  -1 
 
Resultaat (realisatie 2017)   a+b+c+d  23 

 
1) Hogere vergoeding personeel en prestatiebox. 
2) Met name hogere vergoeding passend onderwijs en bonus VVF. 
3) Hogere lasten ivm wijziging cao. 
4) Hogere afschrijvingslasten  inzake investering. 
5) Hogere instellingslasten door hogere leer en hulpmiddelen en automatisering kosten. 
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10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar. 

Hieronder een analyse van de realisatie 2017 ten opzichten van vorig boekjaar en  
toelichting van de voornaamste mutaties. 

Resultaat (realisatie 2016)    a          -1.5 

 
Afwijkingen realisatie versus vorig jaar: 
(rijks)bijdrage        90 (1) 
Overige baten        31 (2) 

Subtotaal baten      b            121 

Personele lasten                 -80 (3)  

Afschrijvingen         -9 (4) 
Huisvestingslasten                     1 
Overige instellingslasten                   -8 (5) 

Subtotaal lasten                 c                      -96 

 
Financiele baten en lasten    d   -1 
 
Resultaat (realisatie 2017)   a+b+c+d                 23 

 
 

1) Hogere vergoeding personeel en prestatiebox. 
2) Met name hogere vergoeding passend onderwijs en bonus VVF. 
3) Hogere lasten ivm wijziging cao. 
4) Hogere afschrijvingslasten i.v.m. investeringen. 
5) Hogere administratie en beheer kosten, schooltesten en begeleiding. 

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid. 

Op korte termijn zal wel een investering worden gedaan in het binnen onderhoud van het 
schoolgebouw. De gevormde voorzieningen en afschrijvingstermijnen op basis van het 
meerjaren onderhoudsplan worden in dit kader ruim voldoende geacht, waarbij waarschijnlijk 
een aantal uitgaven naar voren zal worden gehaald. Een exacte invulling van de verbetering van 
het schoolgebouw en de daarmee gemoeide tijdsplanning moet nog plaatsvinden, maar zal 
waarschijnlijk pas begin 2019  

10.6 Toelichting op kasstromen en financiering. 

De financieringsstructuur zal niet veranderen. Van het aantrekken van vreemd vermogen 
(aangaan van leningen) is geen sprake. De inzet van de bestemmingsreserve publiek is nog ter 
overweging. De algemene reserve zal vanwege de verbeterende resultaatontwikkeling verder 
stijgen de komende jaren. 
 

10.7 Informatie over financiële instrumenten. 

Geen bijzonderheden 
 

10.8 In control statement 

Niet van toepassing. 
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10.9 Treasurybeleid. 

De liquide middelen worden aangehouden op een spaarrekening bij twee nederlandse 
systeemrelevante grootbanken. Er zijn rente- of valuta hedges en er zijn geen andere 
beleggingen. 

10.9.1 Beschrijving van het beleid 

 
In 2017 is gehandeld conform het treasurybeleid. Dat wil zeggen er zijn naast stortingen en 
opnames van spaarrekeningen geen andere financiele transacties verricht. 
 

10.9.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk 

 
De Stichting hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs 
hun financierings- en beleggingsbeleid dienen te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende 
publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. 
De Stichting heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid 
gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankiers, die voldoen aan een 
minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 
2018 niet worden veranderd. 
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de penningmeester aan 
het Bestuur door middel van de maandelijke managementrapportages. Externe verantwoording 
vindt plaats door middel van het bestuursverslag. 
 

10.9.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen 
en afgesloten derivatenovereenkomsten. 

Niet van toepassing. 
  

10.10 Continuïteitsparagraaf 

10.10.1 A. 1 Kengetallen 2017  tot en met 2022 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personele bezetting in FTE: 
      

-Bestuur/Management 0,64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

-Personeel primair proces/Docerend Personeel 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

-Ondersteunend personeel/overige medewerkers 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64        

Leerlingen aantallen 224 232 232 232 232 232 

 
De stijging van de leerlingaantallen in 2018 is gebaseerd op de aanmeldingen voor de komende 
schooljaren, waarbij inmiddels een aanzienlijk aantal leerlingen nog in afwachting is van een 
toezegging. De bezetting in FTE’s is een inschatting, gebaseerd op de eveneens veronderstelde 
Rijksvergoedingen en de huidige bezetting. Deze laatste is sterk afhankelijk van indexeringen van 
de jaarlijkse lumpsumvergoeding alsook van de beschikbaar komende gelden aanvullende 
bekostiging en het al dan niet doorgaan van specifieke subsidies (zoals bijvoorbeeld de 
prestatiebox). De financiële consequenties van het op 9 februari 2018 aangekondigde 
werkdrukakkoord is nog niet opgenomen in de meerjarenprognose. De inzet van personeel zal 
voorts nog worden afgezet tegen de exploitatieresultaten en de invloed daarvan op de 
vermogenspositie van De Josephschool.  
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10.10.2 A. 2 Meerjarenbegroting  2017 tot en met 2022 

MEERJARENBEGROTING 
      

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Balans 
      

Vaste Activa 
      

Immaterieel 
      

Materieel 123 111 109 107 105 103 

Financieel 
      

TOTAAL VASTE ACTIVA 123 111 109 107 105 103        

       

Vlottende Activa 
      

Voorraden 
      

Vorderingen 76 76 76 76 76 76 

Effecten 
      

Liquide Middelen 698 728 782 864 952 1.037 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 774 804 858 940 1.028 1.113        

TOTAAL ACTIVA 897 915 967 1.047 1.133 1.216        

Eigen Vermogen 633 638 676 742 814 883 

Algemene Reserve 532 538 576 642 714 783 

Bestemmingsreserves 101 100 100 100 100 100 

Overige reserves/fondsen 
      

              
      

Voorzieningen 151 165 179 193 207 221        

Langlopende schulden 
      

       

Kortlopende schulden 113 112 112 112 112 112        

Totaal Passiva 897 915 967 1.047 1.133 1.216 

 
 
 
 

Staat/Raming van Baten en Lasten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BATEN 
      

Rijksbijdragen 1.099 1137 1.165 1.195 1.204 1.213 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 11 12 10 10 10 10 

College-, cursus- en/of examengelden 
      

Baten in opdracht van derden 
      

Overige baten 108 78 78 78 78 78 

TOTAAL BATEN 1.218 1.227 1.253 1.283 1.292 1.301        

LASTEN 
      

Personeelslasten 940 954 957 959 962 974 

Afschrijvingen 37 52 42 42 42 42 

Huisvestingslasten 63 72 72 72 72 72 
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Overige lasten 157 143 144 144 144 144 

TOTAAL LASTEN 1.197 1.221 1.215 1.217 1.220 1.232        

Saldo baten en lasten gewone  
      

 bedrijfsvoering 21 6 38 66 72 69 

 

10.10.3 B.1 Rapportage aanwezighed en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. 

Onze organisatie is i.v.m. de grootte nog vrij overzichtelijk. Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld voor het komende jaar en wordt de meerjarenbegroting aangepast. Dit is een taak van 
de penningmeester die deze begrotingen aan de hand van een concept van ons 
administratiekantoor opstelt in samenspraak met de directeur van de school. Hierna wordt deze 
voorgelegd aan het bevoegd gezag en de MR. Na afloop van het jaar stelt het 
administratiekantoor een exploitatierekening en jaarrekening op. Deze wordt voor gelegd aan 
bestuur en MR. Tot slot wordt deze in de algemene ledenvergadering gepubliceerd.  Ons 
administratiekantoor is gecertificeerd. Deze processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door 
de accountant gecontroleerd. Hiervoor krijgen wij een TPM verklaring. 
 

10.10.4 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De Josephschool heeft (net als de meeste schoolbesturen) de volgende belangrijke risico’s: 
- Ontwikkeling leerlingaantallen: de werkelijke leerlingaantallen kunnen afwijken van de 

verwachting door invloed van ontwikkelingen van het marktaandeel in de regio, dan wel 
anders dan verwachte demografische ontwikkelingen. 

- Rijksbekostiging: de mate waarin de lumpsum verhoogd wordt door de indexeringen en 
incidentele betalingen zijn op voorhand niet in te schatten. Ontwikkeling loonkosten: 
gezien het geringe natuurlijke verloop, een mogelijke, maar niet waarschijnlijke 
terugloop van het aantal leerlingen en de keuze om nu niet of nauwelijks te bezuinigen 
op de formatie, is het risico aanwezig dat de omvang van de formatie niet tijdig in balans 
is met de inkomsten. 

- Decentralisatie huisvesting: door de nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 krijgen de 
schoolbesturen een nieuwe taak: het groot onderhoud van de schoolgebouwen. 
Hiervoor zullen (deels) extra inkomsten ontvangen worden. Dit vraagt om een 
meerjarenplan voor het onderhoud en een goede aansturing van de uitvoering hiervan. 
Stappen zijn hiertoe gezet en de gemeente Bloemendaal heeft zich op hoofdlijnen 
gecommitteerd aan de financiering van een Integraal Huisvestingsplan, waarin ook een 
bedrag is gereserveerd voor de Josephschool dat naar verwachting in 2019 ter 
beschikking wordt gesteld.  

De vermogenspositie van de stichting is goed. Het bestuur is dan ook van mening dat genoemde 
risico’s geen invloed zullen hebben op het beoogde beleid. Daar waar risico’s in omvang 
onverwacht groter blijken dan berekend, is er voldoende buffer om te reageren op de 
ontwikkelingen. 
 
 

10.10.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

 
Het toezichthoudend bestuur ondersteunt en adviseert de directie over beleidsvraagstukken en 
de financiële ontwikkelingen. De samenstelling van de toezichthouders is zodanig dat er 
voldoende expertise aanwezig is om deze rol adequaat te kunnen vervullen. Zo heeft het 
bestuur in 2017 een nieuw lid aangetrokken met specifieke ervaring in en kennis van het 
basisonderwijs. De toezichthouders worden volgens een vooraf vastgesteld schema voorzien 
van de gevraagde informatie en waar nodig wordt deze aangevuld met ad-hoc informatie.  
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Tot slot 
De Josephschool is een gezonde, kwalitatieve en sfeervolle school waar een goede balans is 
tussen de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Het opbrengstgericht 
werken heeft een positief effect op de resultaten. Door demografische ontwikkelingen zullen de 
leerlingenaantallen in de regio de komende jaren teruglopen. De uitdaging voor de Josephschool 
is om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken en verder invulling te geven aan onze nieuw 
te ontwikkelen visie onder leiding van een nieuwe directeur. De rapportage van het 
toezichthoudend orgaan is onderdeel van dit verslag. 
 
 


