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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021, dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Jaarrekening en
bestuursverslag hangen met elkaar samen en zijn op elkaar afgestemd.

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een
goed functioneren van Stichting De Hoeksche School, primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Het bevat
tevens het verslag van de raad van toezicht.

Het jaarverslag is besproken met de raad van toezicht, de schooldirecteuren, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden en de gemeente Hoeksche Waard. De jaarrekening is goedgekeurd door de raad van
toezicht.

Dit jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken: het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over het
schoolbestuur, het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid in 2021, het derde hoofdstuk bevat
een toelichting op de financiële situatie van de stichting. Ook blikken we in dit verslag alvast vooruit op het jaar
2022.

Na hoofdstuk 3 volgt het jaarverslag van de raad van toezicht alsmede de jaarrekening 2021 die conform regelgeving

is opgesteld en voldoet aan alle door het Ministerie van OCW opgelegde voorwaarden.

Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie? Dat kan bij:

Stichting De Hoeksche School

Biezenvijver 5
3297GKPuttershoek

e-mail: bestuur dehoekscheschool. nl
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Inleiding

Ook in het jaar 2021 konden we niet om het Corona-virus heen. Net als in 2020 had het virus een flinke impact op
onze leerlingen, ouders en medewerkers en is gedurende het hele jaar een blijvend punt van aandacht voor scholen
en bestuur geweest. De scholen werden weer wekenlang gesloten en er vond afstandsonderwijs plaats; de
kerstvakantie werd meteen week vervroegd. De verschillende richtlijnen en protocollen gaven niet altijd een
passend antwoord voor bepaalde situaties. Daarnaast was het niet altijd eenvoudig een goede oplossing te vinden
als medewerkers of leerlingen in quarantaine moesten.
Veel activiteiten konden als gevolg van Corona niet doorgaan of moesten anders worden georganiseerd. Zo is de
feestelijke opening van het nieuwe gebouw van het Actief College - dat in november 2020 werd opgeleverd - niet
doorgegaan; ook het gloednieuwe Kenniscentrum Het Mozaïek, waarin onze sbo school Het Pluspunt in gehuisvest,
kon na de oplevering in mei niet aan de buitenwereld worden getoond.
De medezeggenschapraden zijn continu door de schoolleiders op de hoogte gehouden en betrokken geweest bij de
te nemen besluiten als gevolg van het virus.

Het leerlingenaantal van onze basisscholen was op de teldatum (l oktober 2021) licht gedaald; dat van het
voortgezet onderwijs licht gestegen.

Op het gebied van nieuwbouw/huisvesting gaan de ontwikkelingen onverminderd door; in samenwerking met de
buurtverenigingen Schenkeldijk, Mookhoek en de gemeente is gesproken over nieuwbouw van een nieuw
multifunctioneel gebouw voor obs Het Talent en de buurtverenigingen.
De uitbreiding van obs Het Driespan is in voorbereiding.
Obs De Tandem en obs De Klinker delen een BRIN-nummer. In 2021 hebben we een aanvraag ingediend tot
verzelfstandiging van De Klinker. Als de minister de aanvraag honoreert, wordt bekostiging aan het nieuwe BRIN-
nummer toegekend per l augustus 2023.

In 2020 is besloten een gezamenlijke digitale cloud in te richten voor de scholen en het bestuurskantoor; dit om de
communicatie tussen scholen en bestuurskantoor te verbeteren en veiliger te maken. In juli 2021 is het
bestuurskantoor als eerste overgestapt naar de cloud; de scholen volgen in 2022.

In het kader van de rijksregeling SUVIS heeft De Hoeksche School subsidie toegekend gekregen voor het aanpassen
van de ventilatie in twaalf schoolgebouwen. Omdat deze subsidie slechts 30% van de kosten dekt, is gezocht naar
een manier om de overige kosten te kunnen financieren. Met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard hebben we
daarover begin 2022 gesproken en er is een gezamenlijk standpunt ontwikkeld m. b.t. de mogelijkheden voor
bekostiging. We zijn daarover in gesprek met de gemeente Hoeksche Waard. De gemeenteraad zal een beslissing
nemen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Ook in 2022 zullen we te maken hebben met het Coronavirus. Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de
ontwikkelingen is het niet goed mogelijk om toekomstige (financiële) gevolgen betrouwbaar in te schatten. Dit is
onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het
kabinet.

Ik wil alle medewerkers, vrijwilligers en ouders bedanken voor de inzet die in dit jaar 2021 is getoond.

L.J. van Meeren,

voorzitter college van bestuur
april 2022
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Hoofstuk l Het schoolbestuur

Contactgegevens
Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
Biezenvijver 5

3297GKPuttershoek

^ 078-6295999

info@dehoekscheschool.nl

www. dehoekscheschool. nl

Bestuursnummer 41444

Nummer KvK 24356117

Website Stichtin De Hoeksche School

1. 1 Profiel

Missie en visie

Onze missie is het geven van goed openbaar onderwijs. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk, zodat (jonge)
mensen met uiteenlopende achtergrond elkaar binnen onze scholen ontmoeten.
Het motto van onze stichting - 'De mooiste tijd van je leven' - geeft onze visie op kernachtige wijze weer: Wij willen
een grote bijdrage leveren aan het geluk van onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers.
De visie is uitgewerkt in kwaliteitsdoelen en de kwaliteitszorg is zodanig ingericht dat de voortgang ten
aanzien van deze doelen meetbaar, merkbaar en zichtbaar vastgesteld kan worden. Onze visie is leidend bij de
strategische keuzes en realisatie daarvan.

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van Stichting De Hoeksche School is het verzorgen van goed openbaar primair en voortgezet

onderwijs in de Hoeksche Waard. Op grond van de statuten dient de stichting jaarlijks aan te geven op welke wijze zij
aandacht besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Deze wezenskenmerken zijn nadrukkelijk
genoemd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Het betreft de
algemene toegankelijkheid zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en de aandacht voor en
eerbiediging van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving.
Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van bestuur zich naar het doel en het belang van
de stichting, de scholen en het belang van de samenleving, daaronder mede begrepen het belang van de
gemeenteraad om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Onze pedagogische opdracht bestaat uit het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van jonge
mensen tot autonome, sociale, zelfverantwoordelijke deelnemers aan een onbekende (of 'vloeibare') samenleving.
Wij onderscheiden daarbij drie kernfuncties van het onderwijs:
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. Kwalificatie: onderwijs rust leerlingen uit met kennis, vaardigheden en houdingen, die relevant zijn voor de
arbeidsmarkt en waarmee iemand zich in de samenleving kan handhaven en ontwikkelen.

. Socialisatie: onderwijs waarin jongeren worden voorbereid op een leven als lid van de maatschappij en waar
kennismaking met tradities en praktijken plaatsvindt.

. Subjectificatie: onderwijs dat bijdraagt aan het vormen van de persoon en de leerling op laat groeien tot een
zo optimaal mogelijk verantwoordelijk zelfdenkend en -handelend persoon.

Wij baseren ons op de volgende kernwaarden:

Rechtvaardigheid: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Weldadigheid: Doe de ander goed.

Waardigheid: Toon respect.

Vrijheid: Mijn vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn.
Deze vier kernwaarden vormen de basis van de identiteit van Stichting De Hoeksche School, en dus van onze

scholen. Deze waarden zijn geen loze kreten; ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het
dagelijks handelen binnen onze scholen. Leerkrachten en leerlingen geven samen invulling aan de kernwaarden.
Daartoe heeft elke school de vier kernwaarden op schoolniveau 'vertaald'.

Een evenwichtige spreiding van het openbaar onderwijs is eveneens een belangrijke opdracht voor ons.
Stichting De Hoeksche School heeft in alle dorpen tenminste één basisschool en biedt ook in enkele kleine kernen
van de Hoeksche Waard openbaar primair onderwijs aan.

Strategisch beleidsplan
Elke vier jaar stelt het college van bestuur een meerjarig integraal beleidsplan op: het strategisch beleidsplan. Het
strategisch beleidsplan van het bestuur bevat de kaders voor de door de scholen op te stellen schoolplannen. Het
strategisch beleidsplan wordt periodiek vertaald naar jaarplannen op stichtingsniveau met daarin de doelen voor
eenjaar. In verband met de bestuursoverdracht in 2019 is de looptijd van de strategisch beleidsplannen voor primair
en voortgezet onderwijs niet gelijk; per l januari 2023 zal dat wel het geval zijn als één strategisch beleidsplan voor
primair en voortgezet onderwijs is vastgesteld.

Primair onderwi's

In 2018 werd het strategisch beleidsplan 2019-2022 voor het primair onderwijs ontwikkeld, met een looptijd
van l januari 2019 tot l januari 2023. De belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2019-
2022 (waarvan het merendeel inmiddels is gerealiseerd):
- Vastleggen samenwerking met SKOC in de Hoeksche Schoot inzake realisatie van integrale kindcentra.
- Versterken samenwerking (fusie) met het openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.
- Ontwikkelen en realiseren onderwijsaanbod mediawijsheid, digitale geletterdheid, kunst en cultuur,

wetenschap en techniek.

- De school is van het dorp en het dorp is van de school 'tt takes a whole village .....'. Ouders zijn educatief
partner en ambassadeur van de school.
- Werven, binden en boeien van goed personeel. Anticiperen op krapte op de arbeidsmarkt.

- Planmatig onderhoud schoolgebouwen en terreinen, nieuwbouw obs De Pijler, haalbare
duurzaamheidsinvesteringen. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van het programma BÉNG (bijna
energieneutraal gebouw).
- Afleggen verantwoording via 'Scholen op de kaart'. Het bestuur beschikt over beleid in het kader van
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verantwoordingen dialoog.

. Voort ezet onderwi's

In 2020 werd het strategisch beleidsplan 2020-2024 voor het voortgezet onderwijs vastgesteld, met een
looptijd van l januari 2020 tot l januari 2024. De belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan
2020-2024:
- De stichting zoekt naar nauwere samenwerking met de lerarenopleidingen en onderzoekt de
mogelijkheden van toetreding tot de opleidingsschool Rijnmond.

- Op beide scholen wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van opbrengstgericht werken en is er

aandacht voor het implementeren en borgen van een opbrengstgerichte kwaliteitscultuur.

- Op beide scholen is de professionele dialoog bekend en wordt deze gebruikt.

- Actualiseren van het IPB-beleid o.a. met betrekking tot het intensiveren van de begeleiding van
startende leerkrachten.

- De scholen besteden niet alleen aandacht aan de ontwikkeling van ICT-vaardigheden van leerlingen en
docenten, maar zetten het ook in als leer- en differentiatiemiddel (gepersonaliseerd onderwijs).
- De doorgaande lijn tussen primair en voortgezet onderwijs wordt versterkt.

- Het Actief College heeft in de komende jaren de opdracht het techniekonderwijs in eigen huis te
versterken, maar tevens ook de belangstelling voor techniek bij leerlingen te versterken (het te
ontwikkelen pre-vmbo voor basisschoolleerlingen is een eerste stap in die richting, maar ook een

intensievere samenwerking met het Hoeksch Lyceum, ROC Da Vind en andere scholen biedt kansen).

- Onze scholen werken samen met andere organisaties, nemen actief deel aan activiteiten en spelen
zodoende een belangrijke rol in de Hoeksche Waard.

Meer hierover in hoofdstuk 2: Verantwoording beleid.

Strate isch beleids lan rimaironderwi's 2019-2022 (onder'onderwijs en kwaliteit/kwaliteitscyclus')
Strate isch beleids lan voort ezet onderwi's 2020-2024 (onder 'onderwijs en kwaliteit/kwaliteitscyclus')

Toegankelijkheid en toelating
Wij verzorgen openbaar onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar, ongeacht afkomst, cultuur of religieuze
voorkeur. Wij zien pluriformiteit als een uitdaging in de interactie met (jonge) mensen en de afstemming met de
maatschappij. Onze scholen nemen actiefstelling tegen discriminatie, pesten, geweld en intimidatie. Openheid,
respect en integriteit zijn daarom diep verankerd in ons onderwijs. Deze principes openbaren zich in de dagelijkse
omgang met elkaar in en rond de school. Onze scholen werpen geen financiële drempels op voor ouders om hun
kind onderwijs te laten volgen.

Het openbaar onderwijs verwelkomt in principe elke leerling. Indien er sprake is van een leerling met een bijzondere
onderwijs- en opvoedingsbehoefte vindt een zorgvuldige afweging plaats alvorens de school overgaat tot toelating
van de betreffende leerling. Plaatsing van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte mag namelijk niet de
ontwikkeling van het kind zelf of van de andere kinderen schaden.
Indien er niet wordt geplaatst wordt het kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard c.q. het Samenwerkingsverband Passend
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Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De commissie helpt de ouders met de begeleiding van het kind naar de
juiste plek.

1. 2 Organisatie

Geschiedenis van de organisatie
Op l januari 2004 werden de bestuurlijke taken van de openbare basisscholen door de toenmalige gemeenten in de
Hoeksche Waard overgedragen aan Stichting Acis, openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard.
Op l januari 2011 werden de bestuurlijke taken van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs (Regionale
Scholengemeenschap Hoeksche Waard) in Oud-Beijerland - bestaande uit twee locaties - door de toenmalige
gemeente Oud-Beijerland overgedragen aan Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (OVO). Tot l
augustus 2011 droegen de beide locaties de naam Regionale Scholengemeenschap Hoeksche Waard. Sinds het

schooljaar 2011/2012 hebben de locaties een eigen naam: Hoeksch Lyceum en Actief College.

Op l augustus 2019 heeft Stichting Acis haar statuten gewijzigd. De naam van de stichting is als gevolg daarvan
gewijzigd in Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs hloeksche Waard.

Op l augustus 2019 heeft tevens een bestuursoverdracht plaatsgevonden tussen Stichting OVO en Stichting De
Hoeksche School, waarbij Stichting GVO het bestuur over haar beide scholen voor voortgezet onderwijs - het
Hoeksch Lyceum en het Actief College - en alle overige activiteiten heeft overgedragen aan Stichting De Hoeksche
School. Hierdoor is er één stichting overgebleven (Stichting De Hoeksche School) waarin de instandhouding van de
scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs is ondergebracht. De rechtspersoon Stichting OVO Hoeksche
Waard is ontbonden en beëindigd.

Statuten Stichtin De Hoeksche School

College van bestuur
Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School bestaat uit één persoon: LJ. van Meeren (werktijdfactor
1,00 fte). U. van Meeren was in 2021 de enige bestuurder van Stichting De Hoeksche School. In mei 2022 verwacht
hij met pensioen te gaan.

Nevenfuncties U. van Meeren:

. Onbezoldigd bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche
Waard (regio 28.04)

. Onbezoldigd bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet onderwijs
Hoeksche Waard (regio 28. 15)

. Onbezoldigd bestuurslid van Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard

. Lid Pact van de Waard (Maatschappelijke Organisaties in de Hoeksche Waard) (onbezoldigd)

. Lid Economie Board HW (onbezoldigd)

De bestuurder had geen betaalde nevenfuncties.

Scholen
Onze scholen onderscheiden zich in het onderwijs dat ze aanbieden. Dit gaat niet ten koste van de kerntaken maar
voegt een dimensie toe. Hoewel onze scholen alle werken vanuit de vier kernwaarden van Stichting De Hoeksche
School -vertaald naar schoolniveau - heeft elke school een duidelijk profiel, een eigen gezicht en karakter
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Stichting De Hoeksche School heeft twintig basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen

voor voortgezet onderwijs. Onze school voor speciaal basisonderwijs, Het Pluspunt, biedt naast een leerweg voor
kinderen met leer- en gedragsproblemen ook een 'prikkelarme' leerweg aan voor kinderen met stoornissen in het

autistisch spectrum, alsmede een leerweg voor (hoog)begaafde kinderen.

De twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs van Stichting De Hoeksche School staan in Oud-Beijerland:
het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus (vmbo basis,
vmbo kader, gemengd theoretische leerweg (Vak mavo)) en in vijf profielen: Zorg & Welzijn,
Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren

& Energie. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is gestart met het pre-vmbo, een brugfunctie voor

leerlingen uit groep 8 met een vermoedelijk vmbo-advies.
Daarnaast werkt de school samen met ROC Da Vinci.

het Hoeksch Lyceum verzorgt het volgende onderwijsaanbod: mavo, havo, atheneum,

gymnasium. Er is een aanpak voor begaafde leerlingen ontwikkeld (o.a. UIL-trajecten). De
aandacht voor globalisering en de Engelse taal is op deze school vergroot (VTO-Cambridge en
uitwisselingsprogramma). De school is aangesloten bij het Global Citizen Network.
De school stimuleert talentontwikkeling middels sportklassen, kunstklassen, junior business- en ict-/science-

klassen. Daarnaast kent de school het pre-vwo, dat een brugfunctie vervult voor leerlingen uit het hoogste
leerjaar van de basisschool met een vwo advies.

Brin
13VG
12MN
13YT
14BZ
14FA
12UP
12NG
13GW
13AY
12VH
11GH
13BG
14MW
16NZ
09FD
1 SAS
09ZS
13AY
14KH
12DU
12DU
15XV
15XV

Naam school

Het Anker
De Blieken

Burgemeester van Bommelschool
De Boomgaard
Het Driespan

De Dubbeldekker

De Eendragt
De Gouwaert

De Klinker

't Kraaienest

De Meerwaarde

Onder de Wieken

De Pijler
Het Pluspunt
De Schelf
De Takkenbosse

Het Talent
De Tandem

De Vlashoek

De Zevensprong, locatie Centrum

De Zevensprong, locatie Noord
Actief College

Hoeksch Lyceum

Website
www. obs-hetanker. nl

https://blieken.nl/
https://www.bommelschool. nl/
www. obsdeboomgaard. nl

www. obs-driespan. nt

www.obsdedubbeldekker.nl

www. deeendragt. nl

www. gouwaert. nl

www.obs-deklinker.nl

www.kraaienestschool.nl

www.obsdemeerwaarde.nl

www. odbsonderdewieken. nl

www. basisschooldepijter. nl

www. pluspunthw. nl

www. deschelf. nl

www. detakkenbosse. nl

www.obs-hettalent. nl

www.tandem-oudbeijerland.nl
www.vlashoek. nl

www.de-zevensprong.nl
www.de-zevensprong.nl
www.actiefcollege.nl
www.hoekschlyceum.nl

Onderwijsaanbod
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
speciaal basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
basisonderwijs
Vmbo en Vak-mavo

mavo, havo, atheneum, gymnasium
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Bestuurskantoor
Om de organisatie goed te faciliteren, het bestuur te ondersteunen en degestelde doelen te kunnen bereiken,
beschikt de stichting over een stafbureau. De bezetting was als volgt:

Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit 0, 8000 fte

Beleidsmedewerker financiën en huisvesting 1, 0000 fte

Beleidsmedewerker personeel/preventiemedewerker 1, 0000 fte

Medewerker personeelszaken 0,8000 fte

Beleidsmedewerker integraal kindcentrum 0, 7000 fte

Bestuurssecretaris/functionaris gegevensbescherming 0,7596 fte
Secretaresse 0,6 fte

Medewerker financiën voortgezet onderwijs 0,8 fte

Projectleider ICT 0,2125 fte

Organisatiestructuur
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen

organisaties voor primair en voortgezet onderwijs. Binnen Stichting De Hoeksche School is sprake van functionele
scheiding (two-tier): De stichting kent een college van bestuur en een raad van toezicht. De bestuurlijke taken
berusten bij het college van bestuur; het intern toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht. De taken en

bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het toezichtkader van de raad van toezicht.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie, creëert draagvlak voor het beleid bij de
directeuren en voert overleg met de gemeenschappelijk medezeggenschapsraden. Het college van bestuur is
verantwoordelijk voor het organiseren van het proces en de kaders waarbinnen goed onderwijs tot stand komt. De

bestuurder is de primaire gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Het college van
bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het college van bestuur is integraal verantwoordelijk voor:

- goed bestuur in beleid en uitvoering

- goed onderwijs

- goed werkgeverschap

- goed financieel beleid

- goed huisvestingsbeleid

- goede interne en externe communicatie

Intern toezicht vindt plaats door de raad van toezicht. Deze raad heeft tot taak integraal toezicht te houden op de
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang
van zaken in de stichting en de scholen. Dit doet de raad aan de hand van een toezichtkader en de statuten van

Stichting De Hoeksche School. De raad van toezicht vergadert zowel in- als buiten de aanwezigheid van de
bestuurder. Daarnaast heeft de raad overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Allen zijn benoemd door de gemeente Hoeksche Waard. In aanvang
bestond de raad van toezicht uit zeven leden. De raad van toezicht heeft in de vergadering d. d. 17 september 2020
echter besloten vanaf l september 2021 voortaan uit vijf leden te bestaan. Tevens heeft de raad besloten tot
verhoging van de bezoldiging per persoon met ingang van l september 2021, met gelijkblijving van de totale kosten
van de raad van toezicht t. o.v. 2020.
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Verantwoording van de beloning van de leden van de raad van toezicht vindt plaats in de jaarrekening.

Extern toezicht vindt plaats door de gemeente Hoeksche Waard, middels een toezichtkader. Dit toezichtkader richt

zich op die taken die de wetgever aan de gemeenteraad heeft toegewezen en op het beperken van de risico's die

voortkomen uit de verantwoordelijkheden die de wetgever bij de gemeenteraad heeft gelegd. De gemeente

ontvangt jaarlijks de meerjarenbegroting alsmede het jaarverslag met jaarrekening van het college van bestuur.

Onderdeel van het extern toezicht vormt het jaarlijks overleg van het college van bestuur met ambtelijk
vertegenwoordigers van de gemeente en het jaarlijks bestuurlijk overleg met de portefeuillehouder Onderwijs.

Samenstelling raad van toezicht Stichting De Hoeksche School
Functies

Mevr. L. M. B. (Linda) Snippe-van Docent en onderzoeker cluster Finance Hogeschool Inholland Rotterdam (bezoldigd)
de Velde

Dhr. G.J. (Gert Jan) Stapper

Dhr. R.S. (Ruud) Vet

Mevr. J.H. (Jacqueline) Beer

Mevr. K. E. (Karin) Flapper

Docent Bedrijfseconomie Zuider Gymnasium Rotterdam (bezoldigd) (tot mei 2021)
Lid/voorzitter auditcommissie raad van toezicht Onderwijsgroep Galilei (bezoldigd)
Manager H R advies Havenbedrijf Rotterdam (bezoldigd)
Burgerraadslid gemeente Hoeksche Waard (bezoldigd)

Voorzitter raad van toezicht Verkeersonderneming Rotterdam (onbezoldigd)
Penningmeester TSO obs de Zevensprong (bezoldigd)
Directeur MY college (bezoldigd)
Lid raad van toezicht OZHW (bezoldigd)
Directeur/eigenaar Safe Beveiliging BV (bezoldigd)
Bestuurslid Vertaz (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Covij (onbezoldigd)
Bestuurslid SOB Barendrecht (onbezoldigd)

Bestuurssecretaris/hoofd beleidsstaf GVO (tot maart 2021) (bezoldigd)
Senior adviseur Leaders for Solutions (bezoldigd)

a Het jaarverslag van de raad van toezicht is te vinden na hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag.

Elke school wordt geleid door een directeur (rector). De schooldirecteuren van Stichting De Hoeksche School hebben

een vergaand mandaat. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en voeren het beleid binnen de door het

bestuur vastgestelde kaders.

De directeuren vormen met elkaar het directeurenberaad (DB). Elke maand vergadert het DB met het college van
bestuur over beleidsmatige en organisatorische zaken. De taken en bevoegdheden van de schoolleiders zijn
vastgelegd in het managementstatuut (voor prima ir onderwijs/voortgezet onderwijs), waarin tevens is omschreven
welke bestuurlijke taken het college van bestuur heeft gemandateerd aan de directeuren (rector).

De locatiedirecteuren dragen de integrale verantwoordelijkheid voor hun vestiging onder eindverantwoordelijkheid
van het college van bestuur. De directeuren zijn op schoolniveau eindverantwoordelijk voor:
- De kwaliteit van het onderwijs

- Het welbevinden van de leerlingen

- Het personeel
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- De financiën

- De communicatie met de omgeving

- De profilering van de school
- Het dagelijks onderhoud van het gebouw (huisvestingsaangelegenheden van enige importantie worden
bovenschools geregeld. De kosten worden rechtstreeks doorbelast aan de individuele school).
Het college van bestuur heeft een aantal taken gemandateerd aan de schoolleiders. Deze zijn vastgelegd in het
managementstatuut po en het managementstatuut vo. De bevoegdheid wordt gegeven zonder dat het college van
bestuur deze bevoegdheid kwijtraakt.

Mana ementstatuut rimair onderwi's

Mana ementstatuut voort ezet onderwi's

Besturingsfilosofie
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich door:

Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie
We geven maximaal ruimte voor ontwikkeling

We streven naar synergie door samenwerking

We focussen op onze pedagogische opdracht en de drie kernfuncties van het onderwijs: kwalificatie,
socialisatie en subjectificatie

Mede-eigenaarschap is een kernwoord dat past bij onze organisatie.

Organlgram . De Hoeksdw Schoor

Medezeggenschap
MR
Elke basisschool van Stichting De Hoeksche School heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en
leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De schooldirecteur vertegenwoordigt het bevoegd gezag.
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De scholen voor voortgezet onderwijs hebben elk een medezeggenschapsraad waarin ouders, leerkrachten en
leerlingen vertegenwoordigd zijn. De schooldirecteur/rector vertegenwoordigt het bevoegd gezag.
De vergaderingen van de medezeggenschapraden vinden periodiek plaats op de scholen.
Via de medezeggenschapsraad (MR) op de scholen hebben personeel, ouders (en leerlingen) invloed op het
schoolbeleid.

GMR primair onderwijs (GMR po) en 6MR voortgezet onderwijs (GMR vo)
Op stichtingsniveau is sprake van twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden: één voor het primair
onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden denken
constructief mee en bekijken het beleid van het college van bestuur kritisch. De primaire gesprekspartner van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden is de bestuurder. Op de agenda van beide gemeenschappelijke
medezeggenschapraden staan jaarlijks de gebruikelijke onderwerpen, zoals het jaarplan, bestuursformatieplan en de

begroting.

De GMR po heeft advies- dan wel instemmingsrecht m. b.t. onderwerpen die voor de basisscholen van
gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn; bij de GMR vo gaat het om onderwerpen die voor de scholen
voor voortgezet onderwijs van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.
In de GMR po zijn alle basisscholen vertegenwoordigd. De scholen zijn verdeeld in 6 clusters. Namens de scholen van
een cluster worden één ouder en één leerkracht afgevaardigd. De GMR po vergadert in het bijzijn van de bestuurder.
In de GMR vo zijn beide scholen voor voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Namens elke school voor voortgezet
onderwijs worden twee personeelsleden, één ouder en één leerling afgevaardigd. De GMR vo vergadert zowel met
als zonder de bestuurder.

Q[ Medeze enscha sstatuut
Medeze enscha sre lement GMR rimair onderwi's

Medeze enscha sre lement GMR voort ezetonderwi's

Horizontale dialoog en verbonden partijen
Horizontale dialoog en verantwoording zijn onderdelen van goed bestuur. In de horizontale dialoog spreekt het
college van bestuur met betrokkenen onder meer over de kwaliteit van het onderwijs. We voeren de dialoog met
zowel interne (zoals medewerkers, leerlingen) als externe stakeholders (zoals ouders en organisaties).
Naast het voeren van overleg geeft de stichting drie maal per jaar het magazine Hoeksche School Actueel uit. Het

wordt ter kennisname gebracht van de ouders en medewerkers van onze scholen voor funderend onderwijs, de
plaatselijke politiek, de plaatselijke pers en andere stakeholders.

Intern

Leerlingen
De tevredenheid van leerlingen wordt periodiek door de scholen gemeten met behulp van enquêtes. Onze scholen
hebben leerlingenraden die overleg voeren met de schooldirectie.
Op 22 november 2019 is de Kinderraad van De Hoeksche School opgericht. Elke basisschool wordt door één leerling
in de Kinderraad vertegenwoordigd. Onder leiding van een aantal directeuren buigt de Kinderraad zich twee keer per
jaar over zelf gekozen thema's. Op de basisscholen wordt vervolgens bekeken hoe de voorstellen van de Kinderraad
vorm gegeven kunnen worden.
Op onze scholen voor voortgezet onderwijs organiseren de rector en de directeur geregeld een leerlingenlunch met
steeds wisselende groepjes leerlingen. Op ongedwongen wijze nemen directie en leerlingen kennis van elkaars
wensen en bevindingen.
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Een vertegenwoordiging van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft zitting in de medezeggenschapsraden
van de scholen voor voortgezet onderwijs en in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet
onderwijs.

Personeel

Een vertegenwoordiging van het personeel heeft zitting in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en
heeft - op schoolniveau - een belangrijke rol bij o. a. de schoolbegroting, het meerjarig schoolplan en de jaarlijkse
besteding van de werkdrukgelden (primair onderwijs) en - op stichtingsniveau - het beleid van het college van
bestuur.

Periodiek meten scholen de tevredenheid van de medewerkers met behulp van enquêtes. Het bestuur brengt een
paar keer per jaar een digitale informatieve nieuwsbrief uit voor alle medewerkers.

Extern

Onze stichting speelt een prominente rol in onze regio en een belangrijke rol in de vitaliteit van de dorpen. Daar
waar mogelijk zoeken wij samenwerking met personen en organisaties met als doel de belangen van onze leerlingen,
ouders en medewerkers te dienen en op die manier de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een aantal scholen voert

beleid op het betrekken van het hele dorp bij de school. Deze scholen werken samen met verenigingen, de
bibliotheek, het bedrijfsleven, de dorpswethouder, adopteren een (oorlogs)monument, organiseren naschoolse
activiteiten en/of houden opruimacties in de schoolomgeving. Zodoende wordt een optimale situatie gecreëerd voor
betekenisvol leren en talentontwikkeling door de leerlingen en voor de implementatie van de school in het dorp.
Twee van onze basisscholen ('t Kraaienest en De Meerwaarde) participeren in het gemeentelijk beleid 'Ittakes a

whole village'.

De Meerwaarde in Strijen is zeer actief in het uitdragen van de waarden van de school, naar ouders en naar
verenigingen in Strijen, wekelijks via de nieuwsbrief/website. Bij diverse verenigingen in Strijen zijn de waarden van
de school terug te vinden. Op die manier komen de leerlingen voortdurend in contact met deze waarden. Het is niet
voor niets dat De Meerwaarde in 2019 voor de tweede keer het predicaat 'Excellent' van de Onderwijsinspectie

heeft ontvangen.

. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Sinds l augustus 2014 is het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio
28.04) binnen het primair onderwijs verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid voor
leerlingenondersteuning en de toewijzingscriteria voor specifieke ondersteuning. Bij dit
samenwerkingsverband zijn, naast Stichting De Hoeksche School ook de bijzondere scholen in de
Hoeksche Waard aangesloten, met uitzondering van het reformatorisch onderwijs.
Het samenwerkingsverband kent ondersteuningsmiddelen toe aan de reguliere basisscholen, alsmede aan
de school voor speciaal basisonderwijs en bekostigt daarnaast het grensverkeer. De aangesloten
schoolbesturen werken constructief samen in dit samenwerkingsverband, waarbij het belang van de

kinderen voorop staat.

. Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
Sinds l augustus 2018 is het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
binnen het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid voor
leerlingenondersteuning en de toewijzingscriteria voor specifieke ondersteuning. Bij dit
samenwerkingsverband zijn naast Stichting De Hoeksche School drie schoolbesturen in de Hoeksche
Waard aangesloten.
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Het samenwerkingsverband kent ondersteuningsmiddelen toe aan de scholen voor voortgezet
Onderwijs en bekostigt daarnaast het grensverkeer. De aangesloten schoolbesturen werken constructief

samen in dit samenwerkingsverband, waarbij het belang van de kinderen voorop staat.

. Samenwerkingsverband ROOZZ, regionaal overleg openbaar onderwijs Zuid-Holland Zuid
Stichting De Hoeksche School is lid van ROOZZ, het regionaal overleg openbaar onderwijs Zuid-Holland Zuid.
Dit samenwerkingsverband bevordert mobiliteit van medewerkers van de openbare scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio. In geval van calamiteiten, zoals sterke leerlingendaling bij een van de
schoolbesturen, treden de schoolbesturen van ROOZZ collegiaal op.

. Schoolbesturen

Stichting De Hoeksche School onderhoudt goede contacten en werkt constructief samen met de
schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

. VAVO Rijnmond en Da Vind

De stichting heeft in het kader van VAVO-opleidingen overeenkomsten gesloten met twee ROC-
instellingen: VAVO-Rijnmond College en Da Vind College.

Sinds het schooljaar 18/19 is het mogelijk een mbo-opleiding (BBL) Bouwtechniek in de Hoeksche Waard
te volgen, verzorgd door ROC Da Vinci in samenwerking met het Actief College. Met Da Vinci en
werkgevers worden plannen ontwikkeld om het onderwijsaanbod uit te breiden.

. Hogeschool Rotterdam, InHolland, ROC's
Al onze basisscholen staan open voor stagiaires van de Hogeschool Rotterdam, InHoltand en de ROC's. Vier

scholen zijn opleidingsschool voor AOS3R, een samenwerkingsverband van regionale schoolbesturen en de
Hogeschool Rotterdam inzake de opleiding tot leraar basisonderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs
maken deel uit van de opleidingsschool RPO Rijnmond, een samenwerkingsverband van regionale

schoolbesturen inzake de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs.

. Gemeente Hoeksche Waard

De gemeente oefent toezicht uit op het instandhouden van de wezenskenmerken van het openbaar
onderwijs op instellings- en op schoolniveau en waarborgt de continuïteit van het openbaar onderwijs

binnen de gemeente Hoeksche Waard. Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag
uit omtrent de werkzaamheden middels het jaarverslag. De gemeenteraad houdt toezicht op basis van de

statuten van de stichting, de WPO en de WVO, aan de hand van een toezichtkader.

. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie

De scholen voor voortgezet onderwijs hebben met deze partijen afspraken gemaakt op het gebied van
veiligheid in en om de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant 'Veilig in/om de scholen voor
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard' en hebben tot doel meer duidelijkheid en samenhang te
bereiken in het omgaan met ontoelaatbaar gedrag van leerlingen.

De politie controleert regelmatig - preventief - de kluisjes op de scholen voor voortgezet onderwijs.

19
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



DeHoeksche
School

. Stichting Samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven (SOB)

De gemeente. Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, ROC Da Vinci en de schoolbesturen voor

voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard werken samen binnen de stichting Samenwerking Onderwijs en
Bedrijfsleven (SOB). Voor Stichting De hloeksche School is deze ontwikkeling gunstig. De samenwerking met
Da Vinci wordt via de SOB meer 'geformaliseerd'. Bovendien is dit een goed platform voor het Actief

College, dat de technieksubsidie beheert. Een deel van de techniekgelden moet worden gebruikt om alle
scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard voor techniek te interesseren. De SOB

is daarvoor een mooi platform.

. RPO Rijnmond

RPO Rijnmond is een boven bestuurlijk samenwerkingsverband voor opleiden in de school in Rijnmond. In
RPO Rijnmond worden structureel circa 200 studenten opgeleid tot leraar. Stichting De Hoeksche School is

toegetreden tot de RPO. Het doel daarvan is om voor het voortgezet onderwijs officieel een opleidingsschool
te worden. We willen voldoende stageplekken voor studenten creëren en tegelijkertijd zo veel mogelijk
aanstormend talent laten kennismaken met onze VO-scholen. Het zijn van erkende opleidingsschool
betekent dat er sprake is van een intensieve samenwerking tussen de lerarenopleiding en de school. De

onderliggende gedachte is dat door de betere afstemming tussen opleiding en de praktijk op de werkplek
het aantal studenten dat tussentijds van de opleiding afhaakt afneemt en dat studenten die eenmaal

afgestudeerd zijn minder snel vastlopen in het werk en minder snel het onderwijs verlaten.

. Pact van de Waard

In het convenant 'Pact van de Waard' hebben diverse maatschappelijke partijen (o. a. Stichting De Hoeksche

School, woningbouwvereniging HW Wonen, Zorgwaard, CSG De Waard, LTO Noord afdeling Hoeksche
Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Rabobank Hoeksche Waard) zich gecommitteerd aan een
goede samenwerking. Doel is door middel van samenwerking tussen de deelnemende organisaties en de
samenhang in de door hen uit te voeren projecten te werken aan een florerende Hoeksche Waard.

. Economie Development Board Hoeksche Waard (EDB-HW)

Dit in 2019 opgerichte platform wil via een strategische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de
gemeente de lokale en regionale economie versterken. Aangesloten zijn: Rabobank, HW Wonen, Zorgwaard,
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, gemeente Hoeksche Waard, Stichting De Hoeksche School. De

start van technisch mbo onderwijs in de Hoeksche Waard is één van de eerste behaalde resultaten.

. Kinderopvang/peuterspeelzaal
Stichting De Hoeksche School heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Hoeksche School

Kinderopvang (voorheen genaamd: Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC)) voor de ontwikkeling van
integrale kindcentra (IKC). Op diverse basisscholen van Stichting De Hoeksche School zijn sindsdien
kindcentra ontstaan. In een aantal van onze basisscholen bevindt zich een peuterspeelzaal en/of een
buitenschoolse opvanglocatie van Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.

. Ouders

Ouders zijn belangrijke partners. Onze scholen nemen ouders serieus en werken nauw met hen samen.
De ouderbetrokkenheid bij onze scholen is groot. Periodiek meten scholen de tevredenheid van ouders
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met behulp van enquêtes waarbij de resultaten worden vergeleken met een landelijke referentiegroep.
Een deel van de resultaten is in te zien via de website Scholen op de Kaart.

Ouders zijn belanghebbenden waar de scholen en het schoolbestuur verantwoording aan moeten afleggen.
Scholen doen dit door middel van de schoolgids en het jaarplan. Bovendien plaatsen zij de resultaten op de
website ScholenopdeKaart. nl. Het bestuur plaatst het jaarverslag op de website. Via deze website zijn ook

andere belangrijke beleidsdocumenten in te zien.

Een vertegenwoordiging van de ouders heeft zitting in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.
Alle scholen hebben een onderraad die een rol speelt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. De

scholen voor voortgezet onderwijs hebben ouderklankbordgroepen. Daarnaast worden door ouders veel

hand- en spandiensten verricht.

Klachtbehandeling
Stichting De Hoeksche School heeft een klachtenregeling. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht

indienen over ondermeer gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het bevoegd gezag en het

personeel, over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of agressie.
Stichting De Hoeksche School heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn in dienst van Stichting Kwadraad
(maatschappelijk werk) en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van Kwadraad zullen ouders en medewerkers

niet alleen adviseren (zoals de schoolcontactpersonen), maar desgewenst ook ondersteunen bij de behandeling van
hun probleem of klacht.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de
klachtenregeling ontvangen het college van bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze afgehandeld. Mocht dit echter niet het geval zijn,
dan kan men zich richten tot het schoolbestuur of de Landelijke Klachtencommissie van Onderwijsgeschillen, waarbij
Stichting De Hoeksche School is aangesloten.

De klachtenregeling is in te zien op de website van Stichting De Hoeksche School.

In 2021 heeft het college van bestuur een klacht ontvangen van een ouder van een leerling van het Actief College.
Deze klacht is ongegrond verklaard. Een klacht van ouders van een leerling van obs De Schelf is gedeeltelijk gegrond
verklaard.

Stichting Kwadraad heeft in 2021 voor één casus inzet gehad van de vertrouwenspersoon. Hierbij ging het om
bemiddeling m. b.t. bejegening. Het contact is naar tevredenheid afgesloten.

^ Klachtenre elin Stichtin De Hoeksche School

Governance

Per l juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Deze nieuwe wet is bedoeld om
het bestuur van onderwijsinstellingen te verbeteren en stelt een aantal eisen aan het bestuur en het interne
toezicht. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot
de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of

meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van
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zaken. Het handelen van één bestuurder bindt de andere bestuurder(s), er is een collectieve verantwoordelijkheid.
De bestuurder is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan
anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van

maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden (artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek). Voor kennelijk onbehoorlijk bestuur is vereist dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde

omstandigheden zou hebben gehandeld als de bestuurder in kwestie.

Met ingang van l juli 2021 geldt deze norm ook voor de toezichthouders. Een interne toezichthouder is dus niet

langer alleen verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar ook voor dat van zijn collega toezichthouders.
Bekeken is of de WBTR aanpassing van de statuten van Stichting De Hoeksche School noodzakelijk maakt; dat blijkt
niet het geval te zijn.

Aangezien de regels met betrekking tot aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouder zijn aangescherpt
hebben wij de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aangepast.

Code goed bestuur
Omdat er binnen Stichting De Hoeksche School sprake is van zowel primair als voortgezet onderwijs heeft de raad
van toezicht in zijn vergadering d.d. 3 oktober 2019 besloten uit te gaan van de Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs. Binnen Stichting De Hoeksche School worden de principes van deze code gevolgd. Er waren geen
afwijkingen.

Hoofdstuk 2 Verantwoording van het beleid

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het beleid van het bestuur op de volgende beleidsterreinen:

- Onderwijs & kwaliteit

- Personeel & professionalisering

- Huisvesting & facilitaire zaken
- Financieel beleid

2. 1. Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit: definitie
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Onder kwaliteit verstaan wij de mate
waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf en het bestuur, de overheid,
medewerkers, ouders en leerlingen.

In deze opvatting zijn heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen essentieel. Doelen en normen worden bepaald
door de overheid, door de school en door het bestuur, in dialoog met de maatschappelijke omgeving. Op basis van
die dialoog bepalen de school en het bestuur de koers, rekening houdend met hetgeen de relevante

maatschappelijke groeperingen willen, maar niet tot elke prijs daarop aansluitend. Een school heeft hierin

haar eigen verantwoordelijkheid. De locatiedirecteuren dragen de integrale verantwoordelijkheid voor hun vestiging,
conform het managementstatuut, onder eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur. Onze scholen

voldoen alle aan dezelfde kwaliteitseisen, maar hebben ook de ruimte om binnen de gestelde kaders een eigen
identiteit te ontwikkelen.
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Kwaliteitsmeting en verbeterplannen
Het verbeteren van de onderwijskwaliteit is een continu proces. Er vindt een constante wisselwerking plaats tussen

college van bestuur, leerlingen, medewerkers, ouders, andere belanghebbenden en de maatschappelijke omgeving.
Alle basisscholen hanteren hetzelfde kwaliteitsinstrument namelijk: 'Werken met kwaliteitskaarten in het primair

onderwijs (WMK po)'. Het bestuur heeft de bovenschoolse module van het programma geïmplementeerd, waardoor
het kwaliteitsbeleid binnen de stichting verder werd verankerd. Via WMK po kunnen ook tevredenheidpeilingen

worden afgenomen.

De scholen voor voortgezet onderwijs analyseren hun onderwijsresultaten voortdurend. Zij anticiperen daarop en
stellen drie keer per jaar voor het college van bestuur een rapportage (marap)op, waarvan kwaliteitszorg onderdeel
uitmaakt.

Onze basisscholen werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De belangrijkste toetsresultaten worden hierin
opgenomen. Zodoende is in één oogopslag te zien hoe zowel de leerling als de groep scoort op de verschillende
toetsen. Ook groepsptannen en individuele handelingsplannen worden in ParnasSys opgenomen. Het instrument is

toegespitst op opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

Onze scholen voor voortgezet onderwijs houden de resultaten van hun leerlingen eveneens nauwgezet bij.
Toetsresultaten worden geadministreerd en geanalyseerd in SomToday zodat, indien nodig, bijtijds kan worden

bijgestuurd.

Veel dingen zijn meetbaar, zoals de toetsresultaten, maar niet alles is te meten. De onderwijskwaliteit omvat niet

alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige,

verantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken.

In beginsel werken alle scholen vanuit de PDCA-cyclus. Ze hebben hun kwaliteit beschreven (schoolplannen) en
handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen ze (zelfevaluatie) regelmatig - conform de meerjarenplanning- of de

kwaliteit van de school in orde is. Ook laten ze hun kwaliteit systematisch door ouders en leerlingen beoordelen met

behulp van vragenlijsten.

Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de onderwijsresultaten, het
lesgeven (de onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het schoolklimaat (m. n. veiligheid). Tijdens de
schoolgesprekken zijn de kwalificatie (kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en de
verbeterplannen), socialisatie en subjectificatie prominente gespreksthema's. Het college van bestuur heeft in 2021
met alle directeuren schoolgesprekken gevoerd.

Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen.
Systematische kwaliteitsmeting vindt plaats door middel van:

. Marktonderzoek

Elke twee jaar wordt een tevredenheidpeiling afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. De
uitslagen worden vergeleken met:
- de resultaten van het vorige onderzoek

- de resultaten van de andere scholen van De Hoeksche School

- de gemiddelde resultaten van andere schoten die dezelfde onderzoeken afnemen

. Leeropbrengsten

De leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Benchmarking op
de leeropbrengsten is mogelijk bij:

- Eindtoets
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- Middentoetsen

- Leerlingvolgsysteem

- Schoolexamen/centraal examen

. Inspectierapporten. Tenminste elke vier jaar wordt het schoolbestuur en worden de schoten beoordeeld
door de onderwijsinspectie. Het inspectierapport geeft een duidelijk beeld van de verworvenheden en
verbeterpunten van de stichting en/of de scholen. Voor de resultaten van onze scholen, zie:
scholenopdekaart. nl.

De resultaten van het marktonderzoek, de leeropbrengsten en inspectierapporten vormen de belangrijkste

bouwstenen voor de ontwikkel- en verbeterplannen van de school c.q. de stichting.

Het bestuur laat periodiek zelf analyses opstellen over de onderwijskwaliteit van elke school en gaat daarover in
gesprek met de directeur. De analyses zijn qua opzet vergelijkbaar met het toezichtkader van de onderwijsinspectie,
zodat de uitkomsten van het eigen kwaliteitsonderzoek een voorspellende waarde hebben voor het onderzoek door

de onderwijsinspectie.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar het meerjarig strategisch beleidsplan
vast, in overleg met de raad van toezicht, de schooldirecteuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
Dit strategisch beleidsplan bevat het beleid van de stichting en de voornemens voor de komende jaren. Het
strategisch beleidsplan wordt periodiek vertaald naar het stichtingsjaarplan met daarin de doelen voor één jaar.
De voornemens in het strategisch beleidsplan zijn verdeeld in aandachtspunten voor het bestuur en
aandachtspunten voor de scholen. De aandachtspunten voor de scholen nemen de scholen over in hun meerjarige
schoolplannen. De scholen werken deze uit in hun eigen jaarplan.
Het meerjarig schoolplan van de scholen voor voortgezet onderwijs worden tevens jaarlijks vertaald naar
teamplannen:

- voor de onder- en bovenbouw op het Actief College

- voor de onderbouw en de verschillende leerwegen op het

Hoeksch Lyceum.

De jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd in het
jaarverslag. Zo werken wij aan cyclische kwaliteitsverbetering.

Alle plannen worden door het bestuur vastgesteld

Plannin & control c dus

Doelen en resultaten

Hieronder een overzicht van de gestelde doelen en de behaalde resultaten in 2021 m. b.t. onderwijskwaliteit in

primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat vrijwel alle speerpunten betrekking hebben op
meerdere jaren.
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PO

vo

= doel is/wordt behaald

= proces loopt nog

= doel wordt/is niet behaald

= primair onderwijs

= voortgezet onderwijs

resu ta

l. PO/VO: Versterken (inhoudelijke) samenwerking De Hoeksche School Onderwijs en De Hoeksche School
Kinderopvang Inzake de realisatie van integrale kindcentra. Versterken samenwerking basisscholen en scholen
voorvo.

Resultaat: Samenwerking tussen de voorschool en basisschool is in 2021 versterkt. Vrijwel al onze basisscholen
hebben nu een peuterspeelzaal en/of kinderdagopvang in- of nabij het gebouw. Een aantal directeuren geeft
inmiddels ook nadrukkelijk vorm aan de doorgaande lijn van voorschool naar basisschool. Enkele scholen zijn
gestart met de invoering van het leerlingenvolgsysteem Kijk (van voorschool tot middenbouw).
Op alle locaties is een start gemaakt om het aanbod op thema- of activiteitenniveau tussen voorschool en school
beter af te stemmen. De directeuren investeren in teamvorming op IKC-niveau en zijn steeds nadrukkelijker
betrokken bij de aansturing en het beleid in de voorschool. Op een aantal scholen is een eerste stap gemaakt om
de ib-er te betrekken bij de ontwikkeling van peuters met specifieke behoeften. De websites van de voorschool en
school zijn geïntegreerd, en dragen hetzelfde logo. Een toenemend aantal scholen heeft inmiddels een
nieuwsbrief op IKC niveau. Kennismakingsactiviteiten in het kader van het versoepelen van de overstap zijn door
Corona niet doorgegaan. Door een aantal scholen is in samenwerking een doorstroomsubsidie 'PO-VO'
aangevraagd en er is een werkgroep gevormd bestaande uit collega's PO en VO met als doel de doorgaande lijn te
versterken. De voorlichting BB PO en OB VO heeft nog niet plaatsgevonden.
2. PO/VO: Ontwikkelen en realiseren onderwijsaanbod digitale geletterdheid/mediawijsheid.
Resultaat: Alle scholen zijn geprofessionaliseerd op het gebied van digitale geletterdheid. Per school ligt er een
visiedocument als uitgangspunt voor de verdere schoolontwikkeling. De bovenschoolse kwaliteitskaart is in
ontwikkeling onder begeleiding van Marvin Reuvers en in samenwerking met WMK-po. In het VO is digitale
geletterdheid onderdeel van de vakwerkplannen.
3. PO/VO: Burgerschapsonderwijs: De school is van het dorp en het dorp Is van de school. Ouders zijn educatief
partner en ambassadeur van de school.
Resultaat: Elke school heeft een burgerschapscoördinator. Elke school heeft een beleidsplan burgerschap
opgesteld waarin visie, doelen en aanbod staan omschreven. Er is een bovenschoolse scan burgerschap gemaakt
in WMK-po. Twee scholen participeren in het gemeentelijk project 'It takes a village'. De kinderraad is in juni
bijeen geweest. Centraal stond het thema weldadigheid. De kinderen hebben tijdens deze bijeenkomst de
burgemeester en de wethouder Jeugd en jeugdzorg verteld hoe zij weldadigheid als school in hun dorp hebben
vormgegeven. De tweede bijeenkomst, over de kernwaarde 'waardigheid', is vanwege corona geannuleerd. Onze
kernwaarden zijn op de scholen verder geïmplementeerd en voelbaar en zichtbaar aanwezig voor teamleden,
leerlingen en ouders. Op een aantal scholen heeft een heroriëntatie van de kernwaarden plaatsgevonden.
4. PO: Invoeren cloudoplossing basisscholen en bestuurskantoor.
Resultaat: Alle scholen van De Hoeksche School hebben een eigen ICT infrastructuur. De meeste scholen zijn
daarvoor aangesloten bij Heutink of Rolf ICT. In 2021 is besloten alle basisscholen onder te brengen in een
gezamenlijke cloud via Speijk-ICT. Hierdoor wordt het gemakkelijker en veiliger onderling te communiceren. De
stichting werd hierin begeleid door een extern deskundige. Inmiddels hebben we een van de eigen leerkrachten
met veel ICT kennis met dit project belast. Het bestuurskantoor is in juli 2021 als eerste naar deze cloud verhuisd.
De basisscholen volgen in 2022.
5. PO/VO: Profileren De Hoeksche School als de beste partner voor opvang en onderwijs voor kinderen van O tot
18 jaar.
Resultaat: De nieuwe website van DHS Onderwijs en Kinderopvang en wordt steeds actueel gehouden. Voor de
peuterspeelzalen (overgenomen op 1/1/21) is een aparte omgeving binnen de website gemaakt. Onze social
media worden ook steeds geactualiseerd. Een aantal scholen heeft de eigen website inmiddels ondergebracht bij
de website van de stichting. Een aantal scholen werkt aan die overgang. De bestuurder heeft elke twee maanden
een column in Het Kompas geschreven. De nieuwe naamborden voor onze scholen zijn nog in ontwikkeling.
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6. PO/VO: Inhoud geven aan kwalificatie (resultaten), socialisatie (burgerschap) en subjectificatle (ontwikkelen
kritisch vermogen door middel van leerstofgebieden als filosofie en kunst en cultuur).
Resultaat: De scholen hebben hun schoolnormen geformuleerd op basis van de referentieniveaus. Vanuit de NPO
gelden is op alle scholen ingezet op het inlopen van didactische achterstanden. Daarnaast is er uit de menukaart
gekozen voor interventies op welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien hebben scholen de
gelden ingezet om hun aanbod te verbreden op het gebied van filosofie, cultuur, sport en techniek.
7. PO/VO: Het bestuur volgt de ontwikkelingen en resultaten op de scholen en stuurt bij indien dat noodzakelijk
is.
Resultaat: Alle scholen hebben een schoolbezoek gehad, waarin de opbrengsten, tevredenheid,
schoolontwikkeling, personeel en huisvesting is besproken. Alle scholen hebben feedback ontvangen op hun jaar-
en NPO-plannen. De resultaten van de eindtoetsen zijn geanalyseerd en mogelijke risico's zijn in beeld gebracht.
Op 5 scholen is een externe audit uitgevoerd. Met de VO scholen zijn MARAP gesprekken gevoerd.
8. PO/VO: Het bestuur participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband en levert een bijdrage aan de
beleidsontwikkeling.
Resultaat: Er is een nieuwe directeur van het SWV primair onderwijs benoemd en er zijn nieuwe leden van de
ondersteuningscommissie gestart. Daarmee is er minder verwevenheid tussen het SWV primair onderwijs en De
Hoeksche Schoot. Dit wordt nog versterkt door de nieuwe locatie in Westmaas, waar ook het SWV voortgezet
onderwijs gehuisvest is. De ib-ers en directies van de basisscholen hebben input geleverd voor het nieuwe
ondersteuningsplan 22-26. Het scholingsaanbod van het SWV primair onderwijs en De Hoeksche school wordt op
elkaar afgestemd.

Ontwikkelingen
Het onderwijs beweegt zich in een dynamische omgeving. De realiteit van vandaag vraagt om allerlei

(operationele) beslissingen en acties. De toekomst kent onvermijdelijk allerlei onzekerheden, zelfs binnen een

planperiode van vier jaar. Het ontstaan van het Coronavirus heeft ons dat in het afgelopen jaar nog eens duidelijk
laten zien. Zo onderstreepte de eerste lockdown in 2020 de noodzaak van het reeds eerder in gang gezette
beleid om tot een cloudoplossing voor al onze basisscholen en het bestuurskantoor te komen. Met een gezamenlijke
cloud wordt het delen van informatie gemakkelijker en veiliger. Sindsdien is vaart gezet achter het project
'cloudoplossing'.

Veel aandacht is er voor negatieve effecten bij leerlingen op het gebied van socialisering en/of sociale ontwikkeling
als gevolg van de maatregelen rondom het Corona-virus. Sommige leerlingen hebben het afstandsonderwijs als
moeilijk ervaren. Het gemis van concentratie, motivatie, structuur en fysiek contact met medeleerlingen en
docenten hebben daaraan bijgedragen. De scholen hebben e. e. a. in kaart gebracht. De scholen hebben twee

subsidies aangevraagd en toegekend gekregen, te weten 'Extra hulp in de klas' en 'Inhaal- en
ondersteuningsprogramma's'. De extra hulp, samen met de gelden die van het Rijk zijn ontvangen in het kader van
het Nationaal Programma Onderwijs, is ingezet voor leerlingen die hinder hebben ondervonden/leervertraging
hebben opgelopen. De scholen blijven de ontwikkelingen bij de leerlingen monitoren.

Er wordt stevig ingezet op het versterken van de doorgaande lijn kinderopvang, peuterspeelzaal/basisonderwijs.

Onderwijsresultaten
Voor de resultaten van onze scholen: zie www.scholeno dekaart.nl

Internationalisering
De samenleving en arbeidsmarkt worden steeds internationaler; kerntaak van het onderwijs is om leerlingen de
benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om optimaal te kunnen functioneren in deze internationale,
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geglobaliseerde omgeving. Zo is belangrijk dat jongeren beschikken over een internationale oriëntatie, leren om te

gaan met andere culturen en kunnen communiceren in een of meerdere vreemde talen.

Op het Hoeksch Lyceum krijgen alle leerlingen in de brugklas Cambridge-onderwijs aangeboden. Leerlingen in de
onderbouw krijgen de kans in drie jaar het First Certificate in English te halen. Dit certificaat wordt afgegeven door
The British Council en wereldwijd erkend als bewijs dat de leerling beschikt over B2-niveau.

Naast de extra taalvaardigheden komen de leerlingen op een ander niveau in contact met de Engelse gebruiken en
cultuur door bijvoorbeeld contact te leggen met leerlingen in Engeland, workshops en excursies naar Groot-

Brittannië. De voertaal tijdens de lessen is Engels.

In 2020 heeft het Hoeksch Lyceum zich aangesloten bij het Global Citizen Network (onderdeel van het Nuffic) en mag
zich voortaan een Global Citizen School noemen. Een Global Citizen School leidt leerlingen op tot wereldburgers, die
goed zijn voorbereid op onze interculturele maatschappij, door middel van:
- Oriëntatie op wereldburgerschap in de lessen (eTwinning, taaldorp, gastsprekers);
- Oriëntatie op wereldburgerschap buiten de lessen (uitwisseling, projectdagen);

- Versterkt onderwijs in de vreemde talen.

Leerlingen in de bovenbouw hebben de gelegenheid om te kiezen voor een uitwisselingsprogramma met een school

in het buitenland.

Daarnaast worden zowel op het Hoeksch Lyceum als het Actief College elk jaar een of meer buitenlandreizen voor de

leerlingen georganiseerd. In 2021 zijn de buitenlandreizen a.g.v. het Coronavirus niet doorgegaan,
Op onze basisscholen wordt al jaren Engelse les gegeven, soms al vanaf groep l. Daarnaast komen de leerlingen in
het kader van burgerschapsvorming in aanraking met andere culturen.

Excellente School

Onderwijsinspectie
Alle scholen van Stichting De Hoeksche School, alsmede het bestuur, genieten het vertrouwen van de

onderwijsinspectie en vallen onder het regulier toezicht. Alle leerwegen van het Actief College
en het Hoeksch Lyceum genieten het vertrouwen van de Onderwijsinspectie.
In 2021 heeft de onderwijsinspectie geen scholen beoordeeld. Wel heeft op 25 mei 2021 een

onderzoek plaatsgevonden naar eventuele co rona-ge volgen op de gemengde leerweg van het Actief College.
Obs De Tandem en Kindcentrum De Blieken hebben het predicaat 'Goed'; obs De Meerwaarde

heeft begin 2019 voor de tweede keer het predicaat 'Excellent' ontvangen. Inmiddels heeft De Meerwaarde een

nieuwe aanvraag gedaan; de procedure loopt en de beslissing wordt vóór de zomer in 2022 verwacht.

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs
Stichting de Hoeksche School vindt het belangrijk dat vanuit de focus op de pedagogische opdracht er een duidelijke
visie is op examinering. Hierover zijn gesprekken gevoerd binnen de stichting. De uitkomst van deze raadpleging is
een gedeelde visie op examinering binnen de Stichting De Hoeksche School.
Het college van bestuur voelt zich verplicht en neemt de taak op zich om toe te zien op de juiste uitvoering van de
procedures binnen het proces van examinering en afsluiting. Op deze wijze staat De Hoeksche School in voor een

diploma dat voldoet aan de eisen van de wet en recht doet aan de belofte van de school.

Onze beide scholen voor voortgezet onderwijs hebben een examenreglement, dat elk jaar opnieuw wordt bekeken,

waarin omschreven staat hoe de examenprocedure vormgegeven is. Onze scholen krijgen hierin veel eigen ruimte,
zodat aangesloten kan worden bij de eigenheid van de school. Hierbij valt te denken aan de specifieke examinering
van de praktijkvakken en de specifieke loopbaancompetenties die zichtbaar worden binnen het loopbaandossiervan
het Actief College of de specifieke algemene vaardigheden die leerlingen opdoen in bijvoorbeeld de International
Business School van het Hoeksch Lyceum.
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Daarnaast stellen beide scholen hun eigen PTA's op, als onderdeel van het examenreglement. Ze krijgen ruimte en
vrijheid om hun eigen PTA's vorm te geven, zolang ze voldoen aan de wettelijke eisen.
De scholen hebben elk een examencommissie die kaders en kwaliteitscriteria biedt voor die onderdelen binnen het

proces van toetsing en examinering die van belang zijn, zoals het tijdig klaar hebben van de PTA's en het goed
administreren van behaalde resultaten van leerlingen.

De examencommissie volgt structureel en nauwgezet het proces van examinering. In het overleg met de
examencommissieleden voert de examencommissie een risico-inventarisatie uit, monitort deze en bespreekt
eventuele uitkomsten met het bevoegd gezag. De rollen en taken van examencommissie zijn vastgelegd en
gecommuniceerd met de directe betrokkenen als docenten, de directie van de scholen, ouders en leerlingen.
Voor een goede uitvoering van de examinering is het van belang dat er voldoende expertise aanwezig is bij de direct
betrokkenen van de examinering op de scholen, de examencommissie en de scholen en de ondersteunende diensten

van de scholen en het bestuurskantoor. Stichting de Hoeksche School maakt het mogelijk en stimuleert de leden van
de examencommissie om deel te nemen aan (landelijke) expertise- en professionaliseringsdagen.

Het college van bestuur ziet op het gebied van inrichting van de examenorganisatie de mogelijkheid tot een
verbeterslag. Voor een goede uitvoering van de examinering en toezicht op de examinering werkt de Hoeksche
School met rollen binnen de examenorganisatie. Bij elke rol horen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Een houder van een rol is volledig verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Om te borgen dat de samenwerking
goed verloopt, men van elkaar leert en ter extra controle wordt het vier ogen principe toegepast. Er is dus altijd
iemand die meekijkt. En mocht er een verschil van mening tussen leerling en examinator blijven bestaan, dan kan de
leerling zich op school wenden tot de examencommissie. De commissie van beroep per school is door het college
van bestuur ingesteld.

In het geval van meningsverschillen of klachten is het streven om deze op schoolniveau op te lossen.

In 2020 is het document 'Visie op examinering' vastgesteld. Het college van bestuur heeft voor beide scholen voor

voortgezet onderwijs na instemming van de medezeggenschapsraden het examenreglement voor het schooljaar
2021/2022 vastgesteld en toegezonden aan de onderwijsinspectie. Hetzelfde geldt voor de programma's van
toetsing en afsluiting (PTA's).

Om de kwaliteit van de schoolexaminering te waarborgen is daarnaast op het Hoeksch Lyceum op basis van een
checklist van de VO-raad de gehele organisatie gescreend. Geconcludeerd is dat de organisatie voldeed aan alle
verplichtingen.

Ook het Actief College heeft de checklist van de VO-raad gebruikt om de organisatie te screenen.

Op het Actief College is een pdca-cyclus vastgesteld waardoor de resultaten van examenkandidaten beter

gemonitord worden.

Bij het centraal examen geldt het Eindexamenbesluit VO. Bij de flexibele en digitale centrale examens voor de

algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) wordt op enkele
punten afgeweken van het Eindexamenbesluit. Het Actief College heeft daarvoor toestemming verkregen en houdt
zich daarbij aan de kaders van het CvTE. Deze kaders hebben de status van regels zoals bedoeld in artikel 37 lid 8 van

het Eindexamenbesluit VO.
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Slaagpercentage Actief College (AC) en Hoeksch Lyceum (HL) 2020-2021 (Bron: Vensters)

AC en HL Landelijk gemiddelde
vmbo-(g)t 100,0% 96,4%
havo 92, 5% 90, 7%
vwo 96, 9% 94%

Passend onderwijs
Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche
Waard en bij de Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard.
De scholen geven uitvoering aan het beleid van het samenwerkingsverband. Alle scholen realiseren de brede

basisondersteuning. Veel scholen geven aan dat ze open staan om meer en andere ondersteuning te bieden dan in
de basisondersteuning staat. Zij hebben dit beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (sop) waarin ze aangeven
welke basis- en aanvullende ondersteuning ze bieden. Ook staat daarin welk budget ze daarvoor hebben en waaraan

ze dat besteden. Deze begroting staat samen met het sop op de website van de scholen.

Hoewel scholen niet altijd in staat zullen zijn elke leerling op te vangen, wordt wel verwacht ze hun

handelingsbekwaamheid met betrekking tot kinderen met leer- en gedragsproblemen vergroten. Er wordt een groot
beroep gedaan op de professionaliteit, flexibiliteit en het pedagogisch klimaat binnen de scholen. Uitgangspunt: Elk
kind kan op de reguliere school worden opgevangen, zo lang de school zich handelingsbekwaam acht en de extra
aandacht niet ten koste gaat van de groep, het kind of de leerkracht. Het uitgangspunt is: Niet indiceren maar
arrangeren.

Beide samenwerkingsverbanden voeren een beleid dat gericht is op het bieden van passend onderwijs binnen de
reguliere setting (schoolmodel) en faciliteren de scholen daarvoor ook in financiële zin. De scholen ontvangen
jaarlijks een bedrag ter versterking van de basisondersteuning, gebaseerd op het ondersteuningsplan van de
samenwerkingsverbanden. De bedragen worden in maandelijkse termijnen van de samenwerkingsverbanden
ontvangen en één op één doorbetaald naar de scholen.

In 2021 heeft het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard in de periode januari tot en
met juli   375, 00 per basisschoolleerling toegekend. Vanaf augustus was het bedrag   400, 00 per basisschoolleerling.
In 2021 heeft het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard   275, 00 per leerling in
het voortgezet onderwijs toegekend.

De basisscholen zijn behoorlijk autonoom in het besteden van de middelen voor passend onderwijs. Het toekennen
van de middelen aan de scholen betekent dat de scholen zelf arrangeren. Het zelf arrangeren beïnvloedt de snelheid
van handelen positief en geeft maatwerk. Immers de school weet wat zij nodig heeft om te komen tot een optimale
ondersteuningsstructuur. Hierdoor kunnen veel leerlingen op maat ondersteuning krijgen op de eigen school en op
deze wijze in het dorp naar school blijven gaan. Wel moeten de scholen de besteding van de middelen van het
samenwerkingsverband verantwoorden aan het bestuur.

De basisscholen hebben de middelen besteed aan personele inzet (onderwijsassistenten, extra IB-uren), materiële
inzet (ICT, leermiddelen, verbruiksmateriaal), bij- en nascholing (o. a. teamscholing) en begeleiding (m. n. externe
experts op niveau 2 ondersteuningstraject).

Het budget voor de scholen voor voortgezet onderwijs kon worden ingezet voor:

- het vergroten van de mogelijkheden van regulier onderwijs;
- het eerder en effectiever inzetten van interventies vanuit een visie op wat de leerling nodig heeft;

29
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



DeHoeksche
School

- planmatig handelen vanuit de afspraken met het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs m. b.t. de
ondersteuningsstructuur.

In de tabellen hieronder zijn de uitgaven gespecificeerd.

Het toegekend budget is over het algemeen toereikend. Incidenteel wordt er geld uit de lumpsum toegevoegd.

Verantwoording lasten versterking basisondersteuning
Bestedingscategorie

Leerkrachten

Vrijwilligerswerk

Nascholing

Begeleiding personeel

Onderwijs ondersteunend personeel

Uitbesteding derden

Schoolbegeleiding

Verbruiksmateriaal

Leermiddelen

ICT

Leerlingbegeleiding

Toetsen en testen

Vakliteratuur

Culturele vorming

Ambulante begeleiding

Totaal

Budget 2021

Restant

primair onderwijs 2021
Bedrag

811. 391, 28

3.490, 00

42. 181, 07

21. 977, 50

176.461,41

14. 045, 00

4.570, 20

4.797, 18

6.519, 28

8. 911, 91
10.453,45

2. 685, 05

2. 580, 88

405, 78
9. 421, 81

1.119.891,80

1. 189. 012,00

69. 120, 20

Verantwoording lasten versterking basisondersteuning voortgezet onderwijs 2021
Hoeksch Lyceum

Bestedingscategorie Bedrag
Inzet personeel: Focusklasdocent 74.796

Coördinatoren onderwijs ondersteuning 150. 609

Remedial teaching taal 39. 976

Remedial teaching rekenen 7.374

Faalangstreductietraining 3. 286

Vertrouwenspersonen 13.200

Subtotaal

Scholing zorg 3. 630

Subtotaal

Enver, schoolmaatschappelijk werk uitbreiding 24. 927

Preferred Expert 6. 292

Subtotaal

Licentie Kurzweil, Dedicon 5.000

Subtotaal

Scholing:

Extern:

Materialen:

289.241

Totaal

31.219

329.090
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Actief College

Bestedingscategorie

Vergroten mogelijkheden
van regulier onder\A/ijs

Leerwerktraject/Plustraject

Taalwerkplaats (extra taal-ondersteuning)

Scholing docenten

Subtotaal

CooEerder en effectiever

inzetten van interventies RT

SMW

J eugdverpleegku nd ige/j eu gdtea m/o pva ng
leerlingen andere scholen/externe expertise

Subtotaal

Planmatig handelen
vanuit de'afspraken van extra inzet mentoraat/RTTI-online
de
ondersteuningsstrurtuur lnzet directie

Subtotaal

Totaal

Budget 2021 (aantal tin x 275, 00)

Restant

bedrag

59.384

16.000

2.080

180.000

59.384

9.694

16.465

32.326

4.700

77.464

265.543

37.026

380.033

133.925

-246.108

S eciaal basisonderwi's

De sbo school Het Pluspunt ontvangt zorgmiddelen van het ministerie van OCW op basis van 2% van het aantal

leerlingen basisonderwijs binnen het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Dit samenwerkingsverband
bekostigt de zorgformatie van het leerlingenaantal boven 2%. Tevens ontvangt de school extra middelen van het
samenwerkingsverband voor instandhouding van verschillende leerwegen, zoals Da Vinci en de leerweg voor
kinderen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Jaarlijks kan het samenwerkingsverband besluiten projecten
te financieren of specifieke doelbekostiging toe te wijzen. Een en ander is vastgelegd in de begroting en het

ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard. De inkomsten
kunnen besteed worden aan:

o Salarislasten intern begeleider/extra leerkracht

o Inhuur specialisten

o Aanschaf materialen

o Scholing/coaching

31
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



De Hoeksche
School

2. 2. Personeel & professionalisering

Doelen en resultaten
Voort an s eer unten estelde doelen

Hieronder een overzicht van de gestelde doelen en de behaalde resultaten in 2021 m. b.t. personeel en
professionalisering in primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat vrijwel alle speerpunten
betrekking hebben op meerdere jaren.

= doel is/wordt behaald

= proces loopt nog

= doel wordt/is niet behaald

PO = primair onderwijs

VO = voortgezet onderwijs

21 fca sultaat

l. PO en VO: Werven, binden en boeien van goed personeel. Anticiperen op krapte op de arbeidsmarkt.
Resultaat: De Hoeksche School participeert in aspirant Opleidingsschool AOS3R van de Hogeschool
Rotterdam, de docentenopleiding VO 'RPO Rijnmond' en is in 2021 aangesloten bij het project Opleiden in de
school van de hogeschool Inholland, locatie Dordrecht. Er werd een bijeenkomst georganiseerd voor de
startende leerkrachten en er werd deelgenomen aan de LIO-markt. Er is een goed en aantrekkelijk
professionaliseringsaanbod voor onze medewerkers opgesteld waar actief gebruik van gemaakt wordt.
2. PO en VO; Voeren gesprekken met schoolleiding conform gesprekkencyclus

Resultaat: Met alle directeuren vonden gesprekken plaats in het kader van de gesprekkencyclus.
3. PO en VO: Actualiseren IPB beleid.

Resultaat: Het integraal personeelsbeleid is in 2021 opnieuw vastgesteld, tot stand gekomen in nauw
overleg met o. a. de directeuren en een afvaardiging van het personeel.

Toekomstige ontwikkelingen
Het lerarentekort leidt tot groeiende druk op de schoolorganisatie. De werving voor structurele vacatures verloopt
soms moeizaam en voorvervangingswerk zijn helemaal lastig leraren te krijgen. Om die reden worden op onze

scholen leraren boven de sterkte aangesteld, die bij absentie van een collega kunnen vervangen. De stichting

probeert het aantal beschikbare medewerkers voor onderwijstaken te vergroten, door leraarschap in varianten toe
te passen (zoals door zij-instroom, betaalde lio's) of meer onderwijsassistenten (onder meer pabo- studenten) aan te
nemen.

Naast een lerarentekort ervaren we ook een krappe markt voor directeuren. Zowel in het primair als in het

voortgezet onderwijs dagen we medewerkers met ambitie en potentie uit om zich te ontwikkelen tot schoolleider.

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij RPO Rijnmond. Het doel daarvan is om voor het voortgezet
onderwijs officieel een opleidingsschool te worden. We willen voldoende stageplekken voor studenten creëren en
tegelijkertijd zo veel mogelijk aanstormend talent laten kennismaken met onze VO-scholen. Het in de school krijgen
van studenten en stagiaires zorgt voor vergroting van het netwerk en kan tot goede aanwas van potentiële
kandidaten leiden. Het zijn van erkende opleidingsschool betekent dat er sprake is van een intensieve samenwerking
tussen de lerarenopleiding en de school. De onderliggende gedachte is dat door de betere afstemming tussen
opleiding en de praktijk op werkplek het aantal studenten dat tussentijds van de opleiding afhaakt afneemt en dat
studenten die eenmaal afgestudeerd zijn minder snel vastlopen in het werk en minder snel het onderwijs verlaten.

32
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



DeHoeksche
School

Uitkeringen na ontslag
Sinds 2012 is het leerlingenaantal van onze scholen gegroeid en zijn er geen medewerkers om economische redenen
ontslagen. Doordat Stichting De Hoeksche School jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan opstelt waarin de
gewenste docentformatie, directieformatie en formatie ondersteunend personeel is opgenomen, kan tijdig op de
leerlingenontwikkeling worden geanticipeerd. Gedwongen ontslagen om economische redenen hebben daardoor
niet plaatsgevonden.

Aanpak werkdruk
Stichting De Hoeksche School heeft o. b.v. het werkdrukakkoord in 2021 gemiddeld   255, 00 per basisschoolleerling
ontvangen voor het primair onderwijs. Het voor 2021 (en 2020) bestemde budget in het voortgezet onderwijs was
reeds eind 2019 ontvangen (zie verder onder 'convenantsmiddelen').
Het bestuur heeft de directeuren, als budgetverantwoordelijken, laten weten op welke wijze deze werkdrukgelden

ingezet mogen worden en er op gewezen dat het benoemen van extra personeel ook verplichtingen met zich
meebrengt. Het team en de directeur kunnen het beste bepalen waar de extra ondersteuning het beste kan worden
ingezet.

Nadat met het gehele schoolteam de besteding van de werkdrukmiddelen over het dan lopende schooljaar is
geëvalueerd hebben de directeuren een nieuwe werkdrukmiddelen begroting opgesteld, met instemming van de
personeelsgeledingvan de medezeggenschapsraad.

De werkdrukmiddelen zijn als volgt besteed:

Bestedingscate orie 2021 PO en VO
Totaal personeel
Totaal materieel

Overig

710. 608, 00
23. 066, 00

7. 635, 00

741.309,00

In het voortgezet onderwijs is per l augustus 2019, conform cao, een werkdrukverlichtingsmaatregel opgenomen die
leidt tot afname van de maximale lestaak voor docenten van 750 naar 720 klokuren per schooljaar en in de plaats

daarvan een extra ontwikkeltijd van 50 uur genereerd. Sinds l augustus 2019 geven de docenten ook daadwerkelijk
l lesuur minder per week. Aangezien er geen financiële compensatie vanuit OCW plaatsvond, is in samenspraak met
MR en docenten in de werkgroep 750-720 naar een structurele oplossing gezocht binnen gelijkblijvend budget. Er is
geen overeenstemming bereikt over een structurele oplossing. Als tijdelijke oplossing is er voor gekozen de afspraak
te realiseren door het inzetten van extra budget voor personeel. Hierdoor wordt risico voor de onderwijskwaliteit
vermeden.

Strategisch personeelsbeleid
Het college van bestuur formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarig perspectief middels het meerjarig
bestuursformatieplan. Daarin is de gewenste docentformatie, directieformatie en formatie ondersteunend
personeel opgenomen en kan tijdig op (leerlingenontwikkeling worden geanticipeerd. Het meerjarig
bestuursformatieplan laat zien:

- hoe de personele middelen worden verkregen
- hoe de personele middelen worden ingezet

- of de formatie gelijk blijft, groeit of krimpt
- of er boventalligheid ontstaat met rechtspositionele gevolgen, zoals plaatsing van medewerkers in het
risicodragend deel van de formatie (rddf).
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Wij zijn van mening dat het opstellen van een meerjarig bestuursformatieplan voorwaarde is voor goed
werkgeverschap, een zorgvuldig personeelsbeleid, een gezonde financiële basis voor de stichting en een hoge
onderwijskwaliteit.

Het bestuur streeft naar optimale omstandigheden voor haar personeel en leerlingen en tracht verzuim door ziekte

en/of arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk tegen te gaan. Tenminste iedere vier jaar wordt in opdracht van het
bestuur een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) opgesteld door een daartoe gecertificeerd bureau,

Bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel wordt het college van bestuur
ondersteund door deskundige medewerkers (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, veitigheidskundig specialisten).

Ges rekkenc dus

In de gesprekkencyclus vindt afstemming plaats tussen de individuele ontwikkelingswensen en de

organisatiedoelstetlingen. Wij hanteren binnen onze stichting een tweejarige gesprekkencyclus, bestaande uit een
functioneringsgesprek (waarin de persoonlijke ontwikkeling ter sprake wordt gebracht) en een beoordelingsgesprek.
Tijdens het functioneringsgesprek komt aan de orde op welk gebied de medewerker zich verder moet ontwikkelen
om de functie naar behoren uit te oefenen. De medewerker legt de doelstellingen (in samenwerking met de
leidinggevende) vast in het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Startende leerkrachten

Beginnende leerkrachten binnen het primair onderwijs worden binnen onze stichting intensief begeleid door hun
leidinggevende. Naast het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken vinden geregeld lesbezoeken
plaats met behulp van de Grote Hoeksche School Kijkwijzer. Daarnaast worden startende leerkrachten goed begeleid
en worden persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP) opgesteld. Zodoende vormt de gesprekscydus de basis voor
professionele ontwikkelingvan de startende leerkracht.

Gaat de cao po er vanuit dat de gemiddelde leerkracht binnen het primair onderwijs de kwalificatie Vakbekwaam na

7 jaar heeft bereikt, binnen onze stichting kan een excellente startende leraar al na 4 lesjaren de kwalificatie

Vakbekwaam hebben bereikt, waarna deze leerkracht wordt ingepast in regel 8 van de salarisschaal (basisonderwijs
schaal LA, regel 8; speciaal basisonderwijs schaal LB, regel 8). Het schoolbestuur vindt het billijk dat jonge, goed
functionerende leerkrachten daar ook beter voor beloond worden. Een directeur die van mening is dat een

leerkracht hiervoor in aanmerking komt, kan hiertoe een verzoek indienen bij het college van bestuur.

De stichting stimuleert docenten en leidinggevenden zich te professionaliseren, ledere docent is een professional en
zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn of haar basiskennis en het zoeken naar en toepassen van

nieuwe methodes en onderwijsontwikkelingen om de leerresultaten van de leerlingen te kunnen optimaliseren.
Leren van elkaar wordt gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld ook door docenten uit het voortgezet onderwijs 'stage te
laten lopen' op onze basisscholen. Diverse docenten uit de onderbouw hebben inmiddels lesbezoeken op onze
basisscholen afgelegd.

Goed personeelsbeleid is een voorwaarde om personeel met plezier te laten werken aan de optimale ontwikkeling
van leerlingen. Door professionalisering, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en mobiliteit wordt het personeel
gestimuleerd te werken aan de eigen ontwikkeling. Onderwijs verandert, net als de maatschappij. Het is ook daarom
noodzakelijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen volgen en zich voortdurend verder professionaliseren.

. Primair onderwi's

- Een deel van de professionalisering wordt op schoolteamniveau aangeboden, daarnaast is er ook

individuele nascholing die de medewerker zelf bij hogescholen en begeleidingsdiensten kan volgen.
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Stichting De Hoeksche School zorgt ook jaarlijks voor een professionaliseringsaanbod via de eigen
Hoeksche School Academie.

- In de afgelopen jaren zijn al onze docenten in het primair onderwijs geprofessionaliseerd in het geven van
onderwijs aan kinderen met specifieke leerachterstanden, aan hoogbegaafde leerlingen en het
omgaan met leerlingen met gedragsproblemen.
- Recent afgestudeerde leerkrachten zijn niet bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs. Bij
Stichting De Hoeksche School is het volgen van de aanvullende opleiding 'bewegingsonderwijs' sinds
schooljaar 2019-2020 geen benoemingsvoorwaarde meer; wel stimuleren wij het volgen van deze
opleiding omdat we volledig bevoegde docenten in dienst willen hebben. Wij zorgen ervoor dat we
blijven voldoen aan alle voorwaarden om hoogwaardig bewegingsonderwijs aan te bieden. Daarnaast zet
een groeiend aantal scholen een vakleerkracht in voor bewegingsonderwijs.

. Voort ezet onderwi's

De fulltime docent heeft jaarlijks minimaal 160 klokuren ter beschikking om aan zijn of haar professionaliteit
te werken. Parttime docenten naar rato. Sommige door de schooldirectie of het bestuur geëntameerde
professionaliseringstrajecten gelden voor alle docenten. De Hoeksche School streeft ernaar om enkel met
bevoegde Ie en 2e graads docenten te werken. Docenten die bekwaam zijn, maar niet over de vereiste
lesbevoegdheid beschikken zijn verplicht een studie te volgen die tot een geldende bevoegdheid leidt. Door
middel van lesbezoeken, POP-, loopbaan-, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken worden individuele

scholingsdoelen in kaart gebracht.

Indien het professionaliseringsbudget niet toereikend is om aan alle verzoeken te voldoen is het aan de
directeur/rector om de verzoeken te prioriteren. Daarbij gaat het schoolbelang voor het individueel belang,

dienen de kosten in verhouding te staan tot de opbrengsten en moet het budget over een langere periode

evenredig worden gespreid over de medewerkers.

Inte raal Personeels Beleids lan

Binnen onze stichting is sprake van een Integraal Personeels Beleidsplan (IPB-plan). Het IPB-plan is op sommige

punten een bevestigingof vertaling van cao afspraken, maar ook aanvullend/ondersteunend aan cao afspraken.
In nauw overleg met de directeuren en een delegatie van het personeel is gewerkt aan het maken van één IPB-plan
dat voor de hele stichting van toepassing is. Het nieuwe beleidsplan is in 2021 vastgesteld.

In augustus 2021 is de subsidie Professionalisering en begeleiding Starters binnen het primair onderwijs ontvangen.
De ontvangen middelen zijn besteed aan coachingstrajecten voor startende en nieuwe directeuren. Aan startende
leerkrachten wordt vanuit de schoolformatie een 'maatje' gekoppeld. De subsidiegelden zijn mede aangewend voor

het deels vrijroosteren van de begeleidende leerkrachten. De medezeggenschap is hiermee akkoord gegaan.

2. 3. Huisvesting & facilitair

Doelen en resultaten
Hieronder een overzicht van de gestelde doelen en de behaalde resultaten in 2021 nn. b.t. huisvesting en facilitaire
zaken in primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat vrijwel alle speerpunten betrekking hebben
op meerdere jaren.
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PO

vo

= doel is/wordt behaald

= proces loopt nog

= doel wordt/is niet behaald

= primair onderwijs

= voortgezet onderwijs

-esultaa

PO en VO: Planmatig onderhoud schoolgebouwen en terreinen, haalbare investeringen in duurzaamheid

en ventilatie. BIJ nieuwbouw wordt uitgegaan van het programma BÉNG (bijna energieneutraal gebouw)
Resultaat: De meerjarige onderhoudsplanningen voor onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn

geactualiseerd. Bouwmanagementbureau Hevo heeft de opdracht gekregen om in samenwerking met
gemeente, school en stichting te zoeken naar een invulling voor de leegstand in De Dubbeldekker. Eind 2021
was de eindrapportage nog niet gereed. Begin 2022 verschijnt de eindrapportage. Het gebouw van De

Boomgaard werd met 3 lokalen uitgebreid. Voor Het Driespan is een uitbreidingsontwerp gemaakt. Met de
gemeente werd overleg gevoerd over aanpassing van het bestemmingsplan. Realisatie is voorzien in 2022.

Over de nieuwbouw van Het Talent is diverse keren overleg gevoerd met de gemeente en de besturen van

het buurthuis Schenkeldijk en Mookhoek. Schenkeldijk staat nog niet positief tegenover deelname in de

nieuwe multifunctionele accommodatie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de omvang van de te realiseren

ruimte voor het buurthuis. De gemeente moet nog in overleg met De Hoeksche School Kinderopvang over

een meerjarig huurcontract. Begin 2022 kan worden gestart met de concrete planvorming. Voor de 12
basisscholen die gebouwd zijn vóór 2012 is rijksubsidie aangevraagd voor verbetering van het binnenklimaat.
Die subsidie is toegekend. Met de gemeente is geregeld overleg gevoerd over een gemeentelijke bijdrage

voor het Suvis-project. Dit heeft nog niet tot een toezegging geleid. Voor elk schoolgebouw is een bestek
geschreven op basis waarvan aanbesteding kan plaatsvinden. De aanbestedingsprocedure sluit op 27 januari

2022.

Toekomstige ontwikkelingen
Het gebouw van De Dubbeldekker in Numansdorp is veel te groot. Er is daardoor veel leegstand. Dat kost onze
stichting/school veel geld. Op verzoek van De Hoeksche School en op kosten van de gemeente verricht Hevo
Bouwmanagement onderzoek naarde mogelijkheden de leegstand een duurzame invulling te geven, passend bij de
onderwijsbestemming. Binnenkort wordt de rapportage verwacht.

De gemeente Hoeksche Waard heeft een nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld voor de eerstkomende
vier jaar. In het IHP worden diverse beleidsstandpunten opgenomen, waaronder regelgeving met betrekking tot
medegebruik van schoolgebouwen. De regels rondom medegebruik bij ruimtegebrek wijzigen, zodat er geen
langdurige inwoning of uitplaatsing meer zal zijn voor zover het een gebouw betreft van een ander schoolbestuur.
Dit is goed nieuws voor Het Driespan (ruimtegebrek), maar ook voor De Zevensprong Centrum en 't Kraaienest, waar
onderwijsruimte door de concurrerende school werd geclaimd. De gemeente investeert vooralsnog alleen in
duurzaamheid in schoolgebouwen in geval van nieuwbouw en renovatie.

Met de verkregen SUVIS-subsidie zal bij in totaal twaalf scholen worden geïnvesteerd in een gezond binnenklimaat.
De bestekken zijn voor alle gebouwen inmiddels geschreven. De aanbestedingstermijn is op 22 november 2021

gestart en loopt tot 27 januari 2022. De deadline voor de start van de uitvoering van werkzaamheden is l augustus

2022.
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In het kader van duurzaamheidsmaatregelen voor schoolgebouwen zullen er besluiten genomen moeten worden

over het al dan niet aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de schoolgebouwen, en het aanbrengen van
warmtepompen en isolatie.

In juli 2018 zijn meerjaren onderhoudsplanningen (binnenkant en buitenkant) opgesteld voor de basisscholen.
Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de onderhoudskosten per school in de komende twintig jaar. Voor de
basisscholen is in de MOP per school ook een raming opgesteld voor mogelijk te nemen duurzaamheidsmaatregelen

en maatregelen voor de klimaatverbetering in de scholen. De meerjaren onderhoudsplanningen worden in 2022
geactualiseerd. Voor het Hoeksch Lyceum en het Actief College zijn in 2021 nieuwe meerjarige
onderhoudsplanningen opgesteld.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het overheidsbeleid is erop gericht in de toekomst zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken voor onze

energiebehoefte. De nieuw te bouwen scholen dienen daarom BÉNG (bijna energie neutraal) en in de toekomst zelfs
ENG (energie neutraal) gebouwd te worden en geen aansluiting op het gasnet meer te krijgen. Bij de realisering van
de laatste twee nieuwbouwprojecten (De Pijler in Maasdam en het Kenniscentrum Mozaïek in Oud-Beijerland) is er
door de gemeente een vergoeding verstrekt voor het bouwen volgens de BENG-normering. Het eind november 2020
opgeleverde nieuwe gebouw van het Actief College heeft, evenals De Pijler, een BÉNG label. Deze scholen zijn van
het gas af. Beide scholen zijn voorzien van zonnepanelen. Bovendien hebben de gebouwen een goede ventilatie. De
Pijler heeft een mos/sedum dak dat zorgt voor goede isolatie en absorbering van regenwater, waardoor het
gemeentelijk riool minder zwaar wordt belast.
In het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Hoeksche Waard staat dat nieuwe schoolgebouwen
volgens ENG-normering gerealiseerd worden. De bouwbudgetten worden hier op afgestemd.
Leegstaande lokalen in onze schoolgebouwen worden verhuurd aan organisaties voor kinderopvang/peuterspeelzaal
of bijvoorbeeld de bibliotheek. Hierdoor worden onze gebouwen optimaal gebruikt en wordt het dorp vitaal
gehouden.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Eind 2021 mag de stichting zich wederom gezond noemen. Er is sprake van een financieel gezonde bedrijfsvoering
die het mogelijk maakt om risico's op te vangen. Binnen De Hoeksche School worden verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk in de organisatie gelegd. Dat geldt ook voor de inzet van de middelen.
leder kwartaal wordt een softclose rapportage opgesteld en voorgelegd aan de raad van toezicht. Hieruit blijkt of de
geplande inkomsten en uitgaven in de pas lopen.
We volgen nauwgezet de ontwikkeling van het leerlingenaantal vanwege de personele en materiële vergoeding door
het Rijk die deels daarop wordt gebaseerd.

Stichting De Hoeksche School stelt voor het primair en voortgezet onderwijs jaarlijks een meerjarig
bestuursformatieplan op. Hierin wordt de gewenste formatie per school per schooljaar berekend op basis van de

leerlingenaantallen.

Ziekteverzuim en ziektevervan in

De Hoeksche School was in 2021 niet verzekerd voor ziekteverzuim. Dit betekent dat medewerkers die door ziekte

afwezig waren enkel ten laste van het eigen budget werden vervangen. De scholen voor primair onderwijs hebben
extra formatiebudget toegekend gekregen. Elke school diende vervolgens zelf zorg te dragen voor vervanging van de
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eerste zieke afwezige. Pas wanneer er meerdere medewerkers ziek werden kon er een beroep gedaan worden op
een bovenschools begroot vervangingsbudget.

Op onze scholen voor voortgezet onderwijs wordt jaarlijks 5% van de lumpsum voor personeel toegevoegd aan de
loonkostenbegroting. Hiermee worden de vervangingen van ziek personeel betaald.

De Hoeksche School kent een preventief ziekteverzuimbeleid. In 2021 werkten wij op basis van een
dienstverleningsovereenkomst intensief samen met de Arbo Unie. Er werd wekelijks overleg gevoerd door de
beleidsmedewerker personeel en medewerker personeelszaken met de bedrijfsarts van Arbo Unie. Vaste

agendapunten: het frequent ziekteverzuim, de ziekteverzuimcasussen (drie maanden en langer), preventieve zorg,
inzetten van persoonlijke interventies alsmede recente ontwikkelingen.
Het ziekteverzuim op onze basisscholen daalde in 2020 en lag onder het landelijk gemiddelde. In 2021 is het
ziekteverzuim iets gestegen.

Het ziekteverzuim op de scholen voor voortgezet onderwijs was in 2020 ongeveer gelijk aan het landelijk
gemiddelde.

De landelijke cijfers over 2021 zijn thans nog niet bekend.

Ziekteverzuim rimair onderwi's De Hoeksche School onderwi'zend ersoneel

Vp VP landelijk yp. ij VP+1-2J GZD MF MF landelijk

2019 5,47 5'8 4,77 0,70 21,67 0,84 l'° 54, 26

2020 4, 58 5'8 3, 96 0, 62 25, 85 0, 88 °'9 51, 76

2021 4'63 nnb 4, 38 0, 25 18, 77 1, 04 nnb 44, 32

Ziekteverzuim voortgezet onderwi's De Hoeksche School onderwi'zend ersoneel

VP landelijk yp-lj VP+1-2J GZD MF MF landelijk

2020 5,43

2021 6'17

5,4

nnb

Bron: Dyade/Youforce/DUO

4, 02

5, 29

1, 41

0, 88

26, 13

11, 59

1-25

1, 52

1,2

nnb

38,83

34, 80

VP = verzuimpercentage
VP-lj = verzuimpercentage korter dan l jaar
VP l-2j = verzuimpercentage langer dan l jaar; korter dan 2 jaar
GZD = gemiddelde verzuimduur (dagen)
MF = meldingsfrequentie
NV = percentage niet verzuimd

NB: In bovenstaande tabel voortgezet onderwijs is het jaar 2019 niet vermeld. De cijfers van dat jaar zijn namelijk minder
betrouwbaar vanwege een andere inrichting van de salarisadministratie m. b.t. het voortgezet onderwijs na de
bestuursoverdracht in 2019.

Opstellen begroting

Stichting De Hoeksche School stelt jaarlijks een (meerjaren)begroting op. Deze bestaat uit de integrale begroting,
collectieve begroting, bestuursbegroting en de begrotingen van de scholen. De meerjarenbegroting staat in het
teken van de uitvoering van de ambities in de strategische beleidsplannen PO en VO van de stichting en wordt ter
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goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht, ter advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
en ter kennisname aan het Directeurenberaad.

De schooldirecteur stelt zijn schoolspecifieke begroting op. De schoolbegroting wordt ter advies aan de

medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en vastgesteld door het college van bestuur.

Diverse kosten in het primair onderwijs worden "collectief gedragen". Hierdoor worden risico's voor de individuele

school beperkt. De scholen voor het voortgezet onderwijs zijn groter, daardoor minder kwetsbaar, zodat er geen
collectieve lasten zijn.

Convenantsmiddelen
Met het convenant 'Aanpak lerarentekort' zijn in november 2019 extra middelen aan het voortgezet onderwijs
beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 die kunnen worden aangewend voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting,
begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers en/of onderwijsinnovatie.
Het Actief College heeft de subsidie, in overleg met MR en docenten, uitgegeven aan het opnieuw opzetten van een
begeleidingstraject voor startende leraren/zij-instromers, het aanstellen van een docentencoach en vernieuwing van
personal devices voor personeel (onderwijs innovatie). Er is een werkgroep in het leven geroepen om digitaal
toetsmethodes te onderzoeken; de werkgroep heeft inmiddels een voorstel gedaan. E.e.a. is in 2021 aangeschaft en
geïmplementeerd (werkdrukvermindering).
Het Hoeksch Lyceum heeft de subsidie in overleg met MR en docenten uitgegeven aan de verkleining van de klassen
(werkdrukverlaging) en de aanschaf van personal devicesvoor personeel (onderwijs innovatie).

Toekomstige ontwikkelingen
Het voornemen is om in 2022 de ICT-omgeving van het bestuurskantoor in combinatie met de scholen voor primair
onderwijs op elkaar aan te laten sluiten (samen in de 'cloud'). Het doel is om de communicatie beter te beveiligen en
onderling te verbeteren.

Om de websites van de scholen en de stichting zoveel mogelijk te uniformeren worden de scholen in de gelegenheid
gesteld de website van de school te vernieuwen. De kosten komen voor rekening van het bestuur.

In oktober 2020 is een onderzoek gedaan naar de ventilatiecapaciteit in de schoolgebouwen. Uit de rapportages is
gebleken dat in elk leslokaal aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. In enkele nevenruimten, zoals

toiletten en directieruimten moeten voorzieningen getroffen worden om aan de eisen te voldoen. In het kader van

de rijksregeling SUVIS heeft De Hoeksche School subsidie toegekend gekregen voor het aanpassen van de ventilatie

in twaalf schoolgebouwen. Omdat deze subsidie slechts 30% van de kosten dekt, wordt gezocht naar een manier om

de overige kosten te kunnen financieren. Uit onderzoek blijkt dat de stichting die overige kosten zelf kan dragen
maar wellicht kan de gemeente bijdragen in het kader van een gemeentelijke stimuleringsregeling voor het
investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

Vanaf het kalenderjaar 2023 is er sprake van een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs, In
de nieuwe bekostigingssystematiek wijzigt de schooljaar bekostiging naar een bekostiging per kalenderjaar. In de
huidige systematiek krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus tot en met
december) minder dan 5/12 deel van de totale bekostiging, hlierdoor heeft elk schoolbestuur in de administratie een
vordering van afgerond 7% op het ministerie.

Door de vereenvoudiging van de bekostiging vervalt de jaarlijkse vordering op het ministerie en daardoor ook het
eigen vermogen. Het betreft een boekhoud-technische correctie. De totale bekostiging wijzigt niet door de
vereenvoudiging. Door de boekhoudkundige correctie, ontstaat aan het eind van het jaar 2022 op stichtingsniveau,
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naar het zich nu laat aanzien, een fors negatief exploitatieresultaat, dat ten laste gebracht zal worden van de

Algemene Reserve. Hierdoor ontstaat er een vermindering van het eigen vermogen met ongeveer   925. 000, -. Het

vervallen van de vordering heeft géén effect op de omvang van de liquide middelen.

Begin 2021 heeft de gemeente een nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Daarin is o. m. opgenomen
dat, wanneer wordt voldaan aan diverse voorwaarden, er aanspraak gemaakt kan worden op een gemeentelijke
vergoeding voor een functionele upgrade van een schoolgebouw. Hierbij zijn onder andere het bouwjaar van het
gebouw en de huidige functionaliteit van het gebouw van belang. Bij een functionele upgrade gaat het om inpandige
aanpassingen en is de functionele upgrade onderdeel van een door het schoolbestuur te bekostigen renovatie
waarmee de levensduur van het gebouw minimaal 25 jaar wordt verlengd. De gemeentelijke vergoeding bedraagt
maximaal 50% van het kostengetal per m2 (gebaseerd op de normatieve ruimtebehoefte) voor functionele upgrade.
In de periode 2022 tot en met 2024 komen Het Driespan, De Dubbeldekker, De Eendragt, De Schelf en De
Takkenbosse in aanmerking voor een dergelijke gemeentelijke vergoeding. Op basis van de regelgeving in het IHP
komt Het Driespan in aanmerking voor een permanente uitbreiding van 221 m2 en een gemeentelijke bijdragevoor
de verbetering van de functionaliteit van het schoolgebouw. De uitbreiding zal, naar het zich nu laat aanzien, in 2022
worden gerealiseerd. Voorwaarde voor het verkrijgen van de bijdrage functionele upgrade is, dat het schoolbestuur
het gelijke bedrag van de gemeentelijke bijdrage investeert in het schoolgebouw voor een verdere renovatie

(inclusief de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat). In
het IHP is voor het jaar 2022 een functionele upgrade voor De Dubbeldekker opgenomen. Voor deze school wordt in

samenwerking met de gemeente een rapportage opgesteld over de invulling van de forse leegstand in dit gebouw.
Voor het jaar 2023 is een functionele upgrade opgenomen voor De Eendragt. Voor het jaar 2024 is een functionele

upgrade opgenomen voor De Schelf en De Takkenbosse.

Obs De Tandem en obs De Klinker delen een BRIN-nummer. In 2021 hebben we een aanvraag ingediend tot
verzelfstandiging van De Klinker. Als de minister de aanvraag honoreert, wordt bekostiging aan het nieuwe BRIN-
nummer toegekend per l augustus 2023. Dit zat financiële gevolgen hebben voor de stichting. De Klinker ontvangt
momenteel vanuit de solidariteitsgedachte (door middel van een afdracht van de andere schoten) een bedrag van
50.000 euro per jaar, in verband met het ontbreken van de directietoeslag en voor de dekking van de kosten van
materiële instandhouding. Na verzelfstandiging zal De Klinker zelf een directietoeslag van   35.700 gaan ontvangen
en een hogere rijksvergoeding voor de materiële instandhouding (  31.500). In totaliteit dus   67.200 meer aan
rijksvergoeding dan nu het gevat is. Het "solidariteitsbedrag" van   50.000 vervalt dan.

Investeringsbeleid
Jaarlijks actualiseren onze scholen hun meerjarig investeringsplan (MIP) dat zij tegelijk met hun begroting bij het
bestuur indienen. Na beoordeling van de plannen stelt het bestuur deze plannen vast.

Treasury
De stichting hanteert een eigen treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders de stichting het
financierings- en beteggingsbeleid dient in te richten. Het treasurystatuut voldoet aan de Regeling Beleggen, lenen
en derivaten 2016. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming
worden besteed.

Er wordt niet belegd of beleend.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd en houdt zich minimaal aan de Regeling
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Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Er is alteen gebruik gemaakt van rekening-courant rekeningen,
spaarrekeningen en een deposito. De tegoeden op de spaarrekeningen en rekening-courant rekeningen zijn direct
opeisbaar. De rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank en ING.

Ten opzichte van vorig jaar is er niets veranderd.

Treasu statuut

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Dit alles heeft een flinke druk gelegd op onze organisatie, het
personeel, op ons onderwijs. In 2020 zijn in hoog tempo maatregelen getroffen om het leren op afstand mogelijk te
maken. In voorkomende gevallen zijn leerlingen van onze PO en VO scholen voorzien van devices en andere
leermiddelen om het leren op afstand te faciliteren.

De subsidie NPO betreft een subsidie voor tenminste twee schooljaren. De baten en lasten van deze subsidie zijn in
de begroting 2022 opgenomen.

Alle scholen hebben van tevoren een schoolscan gemaakt.

De scholen konden kiezen uit de volgende interventies:
A. meer onderwijstijd om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
B. effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
C. sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
D. ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
E. extra inzet van personeel en ondersteuning

F. faciliteiten en randvoorwaarden die ondersteunend zijn aan de hierboven genoemde interventies (zoals
ouderbetrokkenheid, digitale technologie).
Door één school is gekozen voor interventie A; het meest is gekozen voor interventie C, E en F.

Op de scholen zijn de plannen, in aanloop naar de besluitvorming over het schoolprogramma, besproken met ouders
en docenten; de medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het NPO-plan. De scholen hebben personeel
ingezet dat niet in loondienst is.

Een deel van de middelen (11%) is ingezet voor inhuur van personeel dat niet in loondienst is bij de stichting. Het
gaat daarbij om gespecialiseerde vakleerkrachten, die de stichting zelf niet in dienst heeft.

Allocatie van middelen

In het primair onderwijs is al jaren lumpsumfinanciering van kracht. Het bestuur ontvangt per school een budget van
het Rijk, rekening houdend met kenmerken als: leerlingenaantal, leerlingengewichten en de gemiddelde leeftijd van
het onderwijzend personeel. Sinds 2018 wordt door het Ministerie ook een vergoeding verstrekt voor vermindering
van de werkdruk. Het budget bestaat uit vergoedingen voor personele en materiële kosten. Uitgangspunt binnen
Stichting De Hoeksche School is dat het budget één op één wordt doorbetaald naar de scholen.
De basisscholen van de Hoeksche School moeten wel een deel van hun middelen inzetten ten behoeve van

collectieve lasten; diverse kosten in het primair onderwijs worden collectief gedragen. Hierdoor worden risico's voor

de individuele school beperkt. Onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn door hun grotere omvang veel beter in
staat om onverwachte kosten zelf op te vangen. Zij dragen het risico zelf en hevelen dan ook geen middelen over
naar de collectieve begroting.

De volgende kosten in het primair onderwijs worden ten laste gebracht van de collectieve begroting:
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- Kosten Regeling duurzame inzetbaarheid personeel PO

- Kosten ouderschapsverlof PO (niet zijnde de vervangingskosten)
- Scholingskosten

- Kosten vervangingen

-Transitievergoeding

- Dotatie aan de personele voorzieningen (jubilea/langdurig zieken)

In de bestuursbegroting zijn de volgende lasten opgenomen:

- De personele lasten van het bestuurskantoor
- De lasten voor uitbesteding van de financiële- en personele administratie

- De kosten van externe adviezen

- De exploitatiekosten van het bestuurskantoor

- De vacatiegelden voor de leden van de Raad van Toezicht

- Kosten accountant

- Wervings-/advertentiekosten
- Kosten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

- Contributies

- Verzekeringen

- Kosten Arbo-zorg

- Representatiekosten

De desbetreffende lasten worden evenredig ten laste gebracht van de schoten.

De financiën worden per school afzonderlijk geadministreerd, ledere school heeft een algemene reserve en een

bestemmingsreserve Grootonderhoud. Elke school heeft een bankrekening als rekeningcourant voor "kleine
uitgaven".

Onderwijsachterstandsmiddelen
In het kader van Onderwijsachterstandenbeleid wordt voor een aantal scholen een rijksvergoeding ontvangen. Tot
en met het schooljaar 2018-2019 vormden de 'leerlinggewichten' de basis voor de berekening van de
rijksvergoeding. De rijksvergoeding was een onderdeel van de totale rijksvergoeding voor de personele uitgaven.
Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt er een afzonderlijke rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid

toegekend. De criteria voor berekening van de rijksvergoeding worden buiten de school bepaald en gewogen door
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De volgende vier kenmerken tellen daarin mee: opleidingsniveau van

beide ouders, land van herkomst beide ouders, verblijfsduur van de moeder in Nederland en of er sprake is van
schuldsanering. Alles bij elkaar opgeteld betreft dat twintig mogelijke gewogen variabelen per leerling. Nadat er een
score is bepaald voor de eigen leerlingenpopulatie is daarnaast van belang in hoeverre de schoolscore afwijkt ten
opzichte van de 15% laagst scorende scholen van Nederland. Hoe lager de CBS-score hoe hoger de vergoeding.
Al het geld dat wordt ontvangen van het Rijk gaat rechtstreeks naar de scholen. In de praktijk is veelal gekozen voor
extra leerkrachtformatie voor groepsta ken (minder leerlingen per groep) of IB-werkzaamheden. Fractioneel zal dit

besteed zijn aan materiele zaken.

Prestatiebox

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is de rijksvergoeding Prestatiebox komen te vervallen. Een gedeelte van
die rijksvergoeding is verdisconteerd in de rijksvergoeding Personeel en Arbeidsmarkt Beleid (PAB). Voorts is er een

nieuwe rijksvergoeding ontvangen conform de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding
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starters en schoolleiders. De ontvangen middelen Prestatiebox zijn niet geoormerkt; de uitgaven zijn niet
afzonderlijk geadministreerd.

2. 5. Conti n uïteitsparag raaf

Intern risicobeheersingssysteem
Stichting De Hoeksche School werkt met een planning en control cyclus (P&C cyclus). In deze cyclus wordt op een
systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers
houden (beheersen, control) van de organisatie. Het doel van planning en control is:

- het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie op de beleidsterreinen financiën, onderwijs, personeel en
huisvesting.

- het bewaken van de realisatie dan wel bijsturen van de beleidsdoelstellingen.

Op hoofdlijnen geldt de volgende P&C Cyclus:

- (meerjaren)begroting (goed te keuren door de raad van toezicht)
- softcloses (per kwartaal opgesteld en besproken met de raad van toezicht)
-jaarverslag met jaarrekening

Belangrijkste risico's en onzekerheden
Stichting De Hoeksche School opereert in een dynamische, complexe omgeving. Dit brengt risico's met zich mee. In
deze paragraaf geven wij een overzicht dat wij hebben opgesteld aan de hand van het model Risicoanalyse van de
PO-Raad en de VO-Raad:

- sterk dalend of stijgend leerlingenaantal

- kosten vervangingen personeel

- leegstand

- ongevallen leerlingen en medewerkers
- Covid-19

. Leerlingenaantal

Het aantal kinderen in onze regio stabiliseert of daalt licht. De leerling is de basis van de bekostiging. Dalende
leerlingenaantallen leiden dus tot lagere inkomsten.

Ongeveer 85% van al onze middelen wordt ingezet ten behoeve van personele kosten. Dalende leerlingenaantallen
moeten leiden tot een kleinere personeelsformatie. De stichting stelt jaarlijks voor het primair en voortgezet
onderwijs een meerjarig bestuursformatieplan op dat is gebaseerd op de leerlingenontwikkeling per school. Bij

krimp van een school kan het personeel in de meeste gevallen worden overgeplaatst naar een andere school van
dezelfde sector binnen onze stichting. Aangezien dat niet altijd mogelijk is loopt het schoolbestuur wel een risico.

. Kosten vervangingen personeel

Primair onderwi's

Stichting De Hoeksche School is eigen risicodrager voor de vervanging van absente medewerkers op de scholen voor
primair onderwijs. Alle scholen hebben voldoende formatie om de eerste absente medewerker zelf te kunnen
vervangen. Elke volgende absente medewerker is voor rekening van het schoolbestuur.
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Voort ezet onderwi's

Stichting De Hoeksche School is eigen risicodrager voor de vervanging van personeel op de scholen voor voortgezet
onderwijs. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting. Wanneer het aantal te vervangen medewerkers
hoger is dan geraamd, kunnen de kosten hoger uitvallen.

. Leegstand

Krimp kan leiden tot gedeeltelijke leegstand in schoolgebouwen. Aangezien de vergoeding van het Rijk voor
onderhoud en exploitatie ook op het leerlingenaantal van de school is gebaseerd, vormt leegstand een financieel
risico. Wanneer in enig schoolgebouw forse leegstand ontstaat, kan de stichting op grond van artikel 110 van de Wet
op het primair onderwijs (een deel van) de leegstand overdragen aan de economisch eigenaar, zijnde de gemeente.
De lokalen worden dan aan de onderwijsbestemming onttrokken.

Stichting De Hoeksche School biedt maatschappelijke partners (peuterspeelzalen, kinderopvang, bso, bibliotheek) de
leegstaande lokalen in veel gevallen tegen een exploitatievergoeding aan. De leegstand is mede daardoor beperkt.
In het gebouw van obs De Dubbeldekker in Numansdorp is sprake van aanzienlijke leegstand. Het bestuur heeft hier
al meermaals met de gemeente over gesproken. De materiële vergoeding van het Rijk is niet toereikend voor
onderhoud en exploitatie van het gebouw.

. Ongevallen leerlingen en medewerkers
Ondanks dat wij veel aandacht besteden aan een veilige speel-, leer- en werkomgeving zijn ongevallen niet geheel
uit te sluiten. Binnen een organisatie met bijna 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers is het zeker niet
uitgesloten dat er ongevallen plaatsvinden met financiële gevolgen voor het schoolbestuur. Stichting De Hoeksche
School heeft een verzekeringsarrangement gesloten via AON-verzekeringen. Dit verzekeringsmenu is in overleg
tussen de verzekeraar en de landelijke sector-organisaties voor het onderwijs (VOS/ABB) samengesteld. Hierdoor
zijn in principe alle aansprakelijkheden van het schoolbestuur verzekerd. Desondanks kunnen zich altijd situaties
voordoen die niet verzekerd zijn.

. Covid-19

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom de COVID-19-crisis is het niet goed mogelijk

om toekomstige financiële gevolgen betrouwbaar in te schatten. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de
ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet.

Hoofdstuk 3. Verantwoording financiën

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur van Stichting De Hoeksche Schoot.

Het geeft de belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat
in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en
lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.
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3. 1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief (Conti n uïteitsparag raaf)

Inhoud: A 3. 1.1 Verwachte leerlingenontwikkeling
A 3. 1.2 Formatie

A 3. 1.3 Staat/raming van baten en tasten
A 3. 1.4 Balans
A 3. 1.5 Gebeurtenissen na balansdatum

BI Interne risicobeheersings- en -controlesysteem (2.5)
B2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden (2. 5)

3. 1. 1 Verwachte leerlingenontwikkeling
Stichting De Hoeksche School is een solide stichting. Dat moet ook zo blijven. Het is daarom van belang oog te
hebben voor toekomstige ontwikkelingen, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. De leerling is de basis van de

bekostiging. Daling van het leerlingenaantal leidt tot minder inkomsten. Groei leidt tot extra financiële armslag, maar
ook tot extra kosten. In 2021 is het leerlingenaantal in het primair onderwijs enigszins gedaald; in het voortgezet

onderwijs was een stijging waar te nemen. Het marktaandeel PO groeide licht naar 43,42%, het marktaandeel VO
groeide met bijna 2% naar 48, 55%.

Met o.a. de jaarlijkse prognose van de leerlingenaantallen door de directeuren houden wij de ontwikkeling van het
aantal leerlingen in de gaten. In het voortgezet onderwijs is de prognose gebaseerd op de uitstroom van leerlingen
uit de eindktas van de basisschool, de ontwikkeling van het marktaandeel en informatie over leerlingenaantallen
vanuit het basisonderwijs. Wij voorzien geen aanzienlijke groei of krimp.

Leerlingaantallen primair onderwijs

Leerlingaantallen voortgezet onderwijs

2020

3164
1651

2021

3154
1712

2022

3143
1715

2023

3152
1720

2024

3165
1725

Zwakke of zeer zwakke scholen vormen een risico voor een schoolbestuur. Wanneer ouders onvoldoende

vertrouwen hebben in herstel van de onderwijskwaliteit kunnen zij voor een andere school kiezen. Al onze scholen

genieten al jarenlang het vertrouwen van de onderwijsinspectie. De stichting volgt de onderwijskundige
ontwikkelingen en resultaten op al onze scholen nauwgezet. Ook zetten we sterk in op voortdurende
professionalisering van directeuren en leerkrachten, op organisatiecommunicatie en op het onderhoud van de
gebouwen.

3. 1. 2 Formatie

Primair onderwijs
Dienstverbanden in fte

Management

Onderwijzend personeel

Ondersteunend personeel

2020

23, 1732

192, 5572

23, 5815

2021

22, 3493

194, 2846

24, 2021

2022*

25, 7493
195,5048

30, 4011

2023

26, 0000

190, 0000
35, 0000

2024

26, 5000

185, 0000

40, 0000
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Voortgezet onderwijs

Dienstverbanden in fte

Management

Onderwijzend pers.

Ondersteunend personeel

* cijfers op 1-1-2022

2020

8,4800
121, 1886

21, 0313

2021

10, 1614

118, 7788

22, 0424

2022*

10, 7590
120, 5646

23, 4622

2023

10, 4000

122, 0000

25, 0000

2024

10, 2500
122, 0000

26, 0000

Stichting De Hoeksche School stelt jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan op waarin de gewenste
personeelsformatie per school wordt gerelateerd aan de ontwikkelingvan het leerlingenaantal en de daarop
gebaseerde rijksvergoeding. Lees meer over de ontwikkelingen onder 'Strategisch personeelsbeleid'.
Het werven, binden en boeien van goed personeel zat de komende jaren onze voortdurende aandacht opeisen. We

zullen moeten anticiperen op krapte op de arbeidsmarkt.

We signaleren een groei van de formatie onderwijs ondersteunend personeel in het primair en voortgezet
onderwijs. In het primair onderwijs wordt de groei veroorzaakt door de besteding van de werkdrukgelden, de
middelen van het samenwerkingsverband passend onderwijs en de NPO subsidie. In het voortgezet onderwijs is de
groei o.a. een gevolg van de subsidie Sterk Techniek die door het Actief College is ontvangen en de NPO subsidie
voor beide scholen. Hierdoor groeit ook de formatie onderwijzend personeel.

3. 1. 3 Staat/raming van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld door de
onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte van de
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie. Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.
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Staat van baten en lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige

overheidsbijdragen

en subsidies

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en

lasten

Financiële baten

Financiële tasten

Saldo financiële

baten en lasten

Werkelijk

2020

             

36.788.751

514.719

567.233

37.870.703

31.370.098

979.598

2.272.879

3.824.260

38.446. 834

(576. 131)

35
13.862

(13. 826)

2021

 

40.205. 116

  
529.371  

1.451. 717

 

42.186.204

  
32. 748. 202

  
1.330.095

  
2. 161.627

  
3.934.590

  
40.174.514

  
2.011.690

  5  
20. 183

  
(20. 178)

2022

 

42.061.719

  
56. 730  

917.751

  
43.036.200

  
34.320.025

  
1.343.018

  
3.306.978

  
4.005.562

  
42.975.583

  
60.617

  
10.000

  
(10.000)

Prognose

2023

 

41.454.311

  
57. 865  

936.105

 

42.448. 281
  

35.006.426

  
1.343.018

  
3.322. 118

  
4.085.672

 

43.757.234

  
(1. 308. 953)

  
10.000

  
(10. 000)

2024

 

40.783.754

  
59.022  

954.827

 

41.797.603

  
35.706.554

  
1.343.018

  
3.388.560

  
4.167.386

 

44.605. 518

  
(2.807.915)

  
10.000

  
(10.000)

2025

 

41. 553. 286

  
60. 202  

973.924

  
42.587.412

  
36.420.685

  
1.343.018

  
3.456.331

  
4.250.733

  
45.470.767

  
(2. 883. 355:

  
10.000

  
(10. 000)

Totaal resultaat   (589. 958)   1. 991. 512   50. 617   (1. 318.953)   (2.817. 915)   (2. 893. 355)

- Bij de berekening van de rijksbijdrage OCW is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2%. De
leerlingaantallen zijn stabiel, er is geen rekening gehouden met daling of stijging van het aantal leerlingen.
- Als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging VO is in de periode 2022-2025 de overgangsregeling
basisbekostiging VO van toepassing. De compensatievergoeding wordt jaarlijks afgerond met 45.000 euro
afgebouwd. Vanaf 2026 wordt geen compensatievergoeding meer ontvangen. Met de afbouw van de
compensatievergoeding is rekening gehouden.
- Vanaf 2023 wordt de Vereenvoudiging bekostiging PO ingevoerd. Op basis van de huidige gegevens zal een en
ander geen noemenswaardige wijziging van de omvang van de bekostiging tot gevolg hebben.
- In de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt de rijksvergoeding NPO ontvangen. Het betreft een vergoeding
van respectievelijk 700 en 500 euro per leerling. Er is bij het opstellen van de begroting geen duidelijkheid over het
ontvangen van een dergelijk rijksvergoeding voor de periode na schooljaar 2022/2023. Met het vervallen van dit
deel van de rijksvergoeding is rekening gehouden.
- De personele lasten worden net als de rijksbijdrage jaarlijks met 2% geïndexeerd.
- De afschrijvingen zijn voor de gehele periode gelijk gehouden. De afschrijvingslasten van het groot onderhoud
worden ten laste van de Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebracht.

- De huisvestingslasten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.
- De overige materiele lasten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.
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Huisvestingsbeleid

Het gebouw van De Dubbeldekker in Numansdorp is veel te groot. Er is daardoor veel leegstand. Dat kost onze
stichting/school veel geld. Op verzoek van De Hoeksche School en op kosten van de gemeente verricht Hevo
Bouwmanagement onderzoek naar de mogelijkheden de leegstand een duurzame invulling te geven, passend bij de
onderwijsbestemming. Binnenkort wordt de rapportage verwacht.
De gemeente investeert vooralsnog alleen in duurzaamheid in schoolgebouwen in geval van nieuwbouw en
renovatie.

Met de verkregen SUVIS-subsidie zal bij in totaal twaalf scholen worden geïnvesteerd in een gezond binnenklimaat.
In het kader van duurzaamheidsmaatregelen voor schoolgebouwen zullen er besluiten genomen moeten worden
over het al dan niet aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de schoolgebouwen, en het aanbrengen van
warmtepompen en isolatie.

Bij de huisvestingslasten is in de begroting een reserveringsbedrag opgenomen voor de investeringen in het groot
onderhoud.

Overige investeringen
Jaarlijks actualiseren de scholen hun meerjarig investeringsplan (MIP) Dit plan wordt tegelijk met de begroting bij het
bestuur ingediend. Het betreft hier investeringen voor ICT, leer-en hulpmiddelen en meubilair. Na beoordeling van
de plannen stelt het bestuur deze plannen vast. De financiële gevolgen (afschrijvingslasten/kosten) van die
investeringen worden in dejaarbegroting opgenomen.

Derden geldstromen/contracten
In meerdere mate is er sprake van de vorming van IKC's en het huisvesten van peuterspeelzalen en BSO's in
schoolgebouwen. Hiervoor worden met externe partijen huurovereenkomsten afgesloten (onder andere met De
Hoeksche School Kinderopvang en Kivido).

Verwachtte mutaties in reserves/voorzieningen

Door de negatieve resultaten zal de algemene reserve dalen. De afschrijvingslasten van de investeringen in groot
onderhoud zullen ten laste van de reserve groot onderhoud worden gebracht. Eind 2021 is een reserve NPO
ontstaan uit de nog niet besteedde middelen, deze middelen zullen de komende jaren besteed gaan worden.

De voorzieningen jubilea en duurzame inzetbaarheid fluctueren weinig. De voorziening langdurig zieken is meer
onderhevig aan mutaties. Er is een jaarlijkse dotatie opgenomen, maar pas aan het eind van elk jaar is de werkelijke
omvang te berekenen. Het personeelsbeleid is gericht op duurzame re-integratie van deze personeelsleden en het
doel is het langdurig ziekteverzuim terug te dringen.

De negatieve exploitatie-satdi zijn met name een gevolg van het vervallen van de NPO-subsidie. In de jaren 2023 tot
en met 2025 is bij de berekening van de personeelslasten geen rekening gehouden met een vermindering van de
personeelsformatie als gevolg van het vervallen van de NPO-subsidie.
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3. 1.4 Balans

Balans in meerjarig perspectief
Werkelijk

2020 2021 2022
Activa

Materiële vaste activa  13.720.572  14.269.373  12.926.355

Financiële vaste   106.355   85.655   85. 655

activa

Totaal vaste activa  13. 826. 927  14. 355. 028  13. 012. 010

Prognose

2023 2024 2025
  

11.751.640   10.624.981   9.611.356

  
85.655   85.655   85.655

 

11.837.295  10.710.636   9.697.011

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

  
2.407.826   2.858.356   1.933.356   1.933.356   1.933.356   1.933.356

  
4.888.090   5.600.143   6.986.314   6.834.613   5. 135.893   3. 248.698

  
7.295.917   8.458.499   8.919.670   8.767.969   7.069.248   5. 182.054

  
21.122.844   22.813.527   21.931.681   20.605.264   17.779.885   14.879.066

Passiva

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Totaal eigen vermogen

  
9. 144. 236   9. 131. 309   8. 256. 926   6.937. 973   4. 120. 058   1. 226. 703

  
6. 275.238   8.279.677   8.279.677   8.279.677   8.279.677   8.279.677

  
15.419. 473   17. 410. 986   16. 536. 603   15. 217. 650   12. 399. 735   9. 506. 380

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

  
1.359.969

  
99.852

  
4.243.548

  
21.122.844

  
1.808.736

  
92.389

  
3.501.417

  
22.813.527

  
1.808.736

  
84.925

  
3. 501.417

  
21.931.681

  
1. 808. 736

  
77.461

  
3. 501.417

  
20.605.264

  
1.808.736

  
69.997

  
3.501.417

  
17.779.885

  
1.808.736

  
62. 533

  
3.501.417

  
14.879.066

Toelichting op de balans:

* De ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor de financiële vaste activa zijn gelijk gehouden.
* De omvang van de liquide middelen is voor een groot deel het gevolg van de exploitatieresultaten.

* De algemene reserve is jaarlijks aangepast met het exploitatieresultaat. De afschrijvingslasten van de investeringen
in groot onderhoud zullen ten laste van de reserve groot onderhoud worden gebracht. Eind 2021 is een reserve NPO

ontstaan uit de nog niet besteedde middelen, deze middelen zullen de komende jaren besteed gaan worden.
De voorzieningen jubilea en duurzame inzetbaarheid fluctueren weinig. De voorziening langdurig zieken is meer
onderhevig aan mutaties. Er is een jaarlijkse dotatie opgenomen, maar pas aan het eind van elk jaar is de werkelijke
omvang te berekenen. Het personeelsbeleid is gericht op duurzame re-integratie van deze personeelsleden en het
doel is het langdurig ziekteverzuim terug te dringen.

* De ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor de voorzieningen en de kortlopende schulden zijn gelijk
gehouden. De raming voor de langlopende schulden is conform jaarrekening jaarlijkse afname met de hoogte van de
afschrijvingslast. We gaan ervan uit dat de hoogte van de voorzieningen op dit moment voldoende is. Zoals bij de
toelichting op de staat van baten en lasten is weergegeven is vooral de voorziening langdurig zieken wel onzeker,
maar eigenlijk op voorhand niet goed in te schatten.

* Vanaf het kalenderjaar 2023 is er sprake van een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. In
de nieuwe bekostigingssystematiek wijzigt de schooljaarbekostiging naar een bekostiging per kalenderjaar. In de
huidige systematiek krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (aug-dec) minder dan 5/12
deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur aan het eind van een kalenderjaar een vordering
van afgerond 7% op het ministerie.
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Door de vereenvoudiging van de bekostiging vervalt deze jaarlijkse vordering op het ministerie en daardoor daalt
ook het eigen vermogen. Het betreft een boekhoud-technische correctie. De totale bekostiging wijzigt niet door de
vereenvoudiging. Door de correctie, ontstaat aan het eind van 2022 op stichtingsniveau naar het zich laat aanzien,
een fors negatief resultaat, dat ten laste gebracht zal worden op de algemene reserve. Hierdoor ontstaat er een
vermindering van het eigen vermogen met ongeveer 925.000 euro. Het vervallen van de vordering heeft geen effect
op de omvang van de liquide middelen.
* De gemeente investeert vooralsnog alleen in duurzaamheid in schoolgebouwen in geval van nieuwbouw en
renovatie. Met de verkregen SUVIS-subsidie zat bij in totaal twaalf scholen worden geïnvesteerd in een gezond
binnenklimaat.

In het kader van duurzaamheidsmaatregelen voor schoolgebouwen zullen er besluiten genomen moeten worden
over het al dan niet aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de schoolgebouwen, en het aanbrengen van

warmtepompen en isolatie.

Bij de huisvestingslasten is in de begroting een reserveringsbedrag opgenomen voor de investeringen in het groot
onderhoud.

* Vanwege de gunstige liquiditeitspositie van de stichting worden investeringen uit eigen middelen voldaan.
Uitgaven voor nieuwe huisvesting worden gefinancierd door de gemeente.
Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de
aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen wordt bewaakt op basis van de

liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.

Financiële positie

Toelichting op de financiële positie:

De financiële positie van de stichting blijft stabiel. De omvang van de negatieve exploitatieresultaten van de jaren
2023-2025 zal verminderd worden door aanpassing van de personele formatie. Alle kengetallen blijven binnen de

signaleringswaarden van de inspectie.

Kengetallen

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

Weerstandsvermogen

Ratio normatief publiek eigen

vermogen

Werkelijk

2020

1, 72
-0, 02

0, 82

0,42

1, 08

2021

2, 42
0, 05

0, 84

0,41

1, 15

Prognose

2022

2,55
0,00
0,84

0, 38

1, 09

2023

2, 50
-0, 03

0,83
0, 36

1, 00

2024

2,02
-0, 07

0, 80

0, 30

0,81

2025

1,48
-0, 07

0, 76

0, 22

0, 61

Signaleringswaarde

Inspectie

Afhankelijk van fin. positie

Afhankelijk van fin. positie

Kleiner dan 0, 30

geen

Groter dan 1,00

3. 1.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Bij de start van het kalenderjaar waren onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gesloten vanwege de
coronapandemie. Er werd wel noodopvang aangeboden. Nadat in februari de basisscholen weer opengingen,
volgende een beperkte heropening van onze scholen voor voortgezet onderwijs in maart.
Het ministerie van OCW heeft diverse subsidies toegekend voor onze scholen om vastgestelde corona-achterstanden
weg te werken. Eén van de subsidies, te weten de NPO-subsidie, is toegekend voor meerdere schooljaren. De
subsidie zal worden ontvangen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Het Kabinet heeft onlangs besloten dat de te ontvangen NPO-subsidies ook kunnen worden ingezet in de schooljaren
2023-2024 en 2024-2025 als dat nodig is. Dit geeft de scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen
in te zetten.
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In de meerjarenbegroting is rekening gehouden dat in 2023 nog een NPO-subsidie wordt ontvangen (7 maanden) en

dat vanaf l augustus 2023 de subsidie stopt.

Eind 2020 heeft Stichting De Hoeksche School via de gemeente Hoeksche Waard SUVIS-subsidies aangevraagd voor

de verbetering van de ventilatie in 13 scholen, gebouwd voor 2012. De subsidies zijn toegekend tot een totaalbedrag
van afgerond   1.250.000. Dit betreft 30% van de totale kosten op basis van kostenramingen. De resterende 70%
komt voor eigen rekening.

Voor 12 scholen heeft de aanbesteding inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden voor de school De

Dubbeldekker worden voorlopig uitgesteld. Er wordt momenteel een rapportage opgesteld over de toekomst van

dat schoolgebouw.

De totale investering voor de 12 scholen betreft een bedrag van afgerond   5.375.000.
Rekening houdend met de te ontvangen SUVIS-subsidie voor die scholen (  1. 110.000) komt dan een bedrag van

  
4. 265. 000 voor eigen rekening.

Inmiddels is na overleg met de gemeente gebleken dat het wellicht toch mogelijk wordt om een gemeentelijke

bijdrage in de investering te ontvangen. Het zou dan gaan om een bijdrage van 50% van de investering die voor
eigen rekening komt (  2.132.500).
Besluitvorming hierover door de gemeente, zal in de 2e helft van 2022 plaatsvinden.

Los hiervan gaat het ook mogelijk worden om een gemeentelijke lening aan te gaan voor de investering. Wij hebben
in maart 2022 een aanvraag ingediend voor het verstrekken van een lening

van   3. 000. 000. Er is nog geen toekenning van de aangevraagde lening ontvangen.

Door de Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs per l januari 2023, zal de vordering op het ministerie van

OCW vervallen. Het betreft hier een bedrag van afgerond   925. 000

FINANCIEEL

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2021 in vergelijking met 31 december 2020. Na de balans volgt
een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans

Activa

Immateriële activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

31-12-2021

 

  
14.269.373

  
85.655

 

  
2.858.356

  
5. 600. 143

  
22.813. 527

31-12-2022

 

  
13.720.572

  
106.355

 

  
2.407.826

  
4.888.090

  
21. 122. 844

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2021

  
17.410.986

  
1.808.736

  
92.389

  
3. 501. 417

31-12-2020

  
15. 419.474

  
1.359. 969

  
99.852

  
4. 243. 548

 

22.813. 527  21. 122. 844

Toelichting op de fluctuatie activa zijde van de balans:

Materiële vaste activa 548.801

Door de keuze in 2019 om het groot onderhoud te verwerken in de vaste activa i. p.v. in een voorziening neemt de
waarde van de activa sterk toe. Dit zal, vanaf 2019 gemeten, nog wel ca. 20 jaar voortduren voordat het stabiliseert,

vanwege de levenscyclus van de meeste onderhoudscomponenten.
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Daarnaast is in 2021   864.750,- geïnvesteerd in ICT middelen en   457.750,- in meubilair en inrichting.

Financiële vaste activa (20.700)

De financiële vaste activa bestaan uit waarborgsommen betaald aan een leverancier voor het gebruik van tablets.

Deze is afgenomen door de teruggave van een aantal tablets.

Vorderingen 450.530

De toename van de vorderingen wordt veroorzaakt door de uitbreidingen van de Boomgaard en het Driespan, de

nieuwbouw van de Pijler en de vooruitbetaalde investeringen ten behoeve van de ventilatie van de gebouwen, De
nieuwbouw van het Actief college is afgerekend en ontvangen, de nieuwbouw van de Pijler is afgerekend het bedrag

zal begin 2022 ontvangen worden.

Liquide middelen 712.053
De liquide middelen zijn toegenomen door de ontvangst van de gemeente ivm de afrekening nieuwbouw Actief
College maar met name door de nieuw ontvangen subsidies van het ministerie: de subsidie ihkv het Nationaal
Programma Onderwijs, de inhaal- en coronasubsidie en de subsidie Extra handen in de klas. Tegenover de laatste
twee staan ook uitgaven maar de subsidie i. h. k.v. NPO van het VO is ineens in november ontvangen.

Toelichting op de fluctuatie passiva zijde van de balans:

Eigen vermogen 1.991. 512

Het eigen vermogen muteert als gevolg van het resultaat van de staat van baten en lasten, welke hiernavolgend
wordt toegelicht.

Voorzieningen 448. 766

De fluctuatie wordt veroorzaakt door een flinke toename van de voorziening langdurig zieken. Het verlies van de

arbeidsinzet van langdurig ziek personeel moet genomen worden op het moment dat dit vaststaat. Hierdoor is het
saldo van de voorziening fors toegenomen.

Langlopende schulden (7. 464)

De langlopende schulden bestaan uitsluitend uit ontvangen geoormerkte subsidies. Deze middelen zijn gebruikt voor
het financieren van vaste activa. De schuld loopt gelijk af met de vaste activa die het financiert. In andere woorden
elke afschrijving van de betreffende activa leidt tot een vrijval (van gelijke omvang) van de schuld. Het leidt niet tot
een kasstroom en heeft daarmee geen invloed op de liquide middelen.

Kortlopende schulden (742. 131)
De afname van de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door een forse afname van de openstaande crediteuren.
De andere posten binnen de kortlopende schulden zijn regulier en niet noemenswaardig gefluctueerd.

Analyse resultaat

De begroting van 2021 laat een negatief resultaat zien van   354.419. Uiteindelijk is over boekjaar 2021 een positief
resultaat gerealiseerd van   1.991.512: een verschil van   2.345.931 met de begroting.
Het negatief resultaat over boekjaar 2020 bedroeg   -589. 958.
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Analyse realisatie 2021 versus realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021
Onderstaand is de staat van baten en lasten van het kalenderjaar 2021 opgenomen. De gerealiseerde staat van

baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en de gerealiseerde
baten en lasten van het kalenderjaar 2020.

Realisatie 2021 Be rotin 2021 Verschil Realisatie 2020 Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

40.205.116

529. 371

1.451.717

42. 186. 204

32. 748. 202

1. 330. 095

2. 161. 627

3. 934. 590

40. 174. 514

2. 011. 690

5

20. 183

37. 966. 966

38. 350

704. 913

38. 710. 229

32. 040. 479

1. 181. 361

1. 968. 270

3. 864. 538

39. 054. 648

(344. 419)

10. 000

2. 238. 150

491. 021

746. 804

3.475. 975

(707. 723)

(148. 734)

(193.357)

70. 052

(1. 119.866)

2. 356. 109

5

(10. 183)

36. 788. 751

514. 719

567. 233

37. 870. 703

31. 370. 098

979. 598

2.272.879

3. 824. 260

38. 446. 834

(576.131)

35

13. 862

3.416. 364

14. 652

884. 484

4. 315. 501

(1.378.104)

(350.497)

111.251

110. 330

(1.727.679)

2. 587. 822

(31)

(6. 321)

Totaal financiële baten en lasten (20. 178) (10. 000) (10. 178) (13.826) (6. 352)

Totaal resultaat 1.991. 512 354. 419 2. 345. 931 589. 958 2.581. 470

Toelichting fluctuatie realisatie 2021 versus realisatie 2020
Het resultaat is ten opzichte van 2020 gestegen met   2. 581.470. De belangrijkste oorzaken van deze stijging worden
hieronder toegelicht.

Rijksbijdragen OCW 3.416.364
De rijksbijdragen zijn in 2021 fors toegenomen: er zijn extra middelen beschikbaar gekomen in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs, inhaal- en ondersteuningssubsidies en aanvullende subsidies in het kader van de
ontwikkelingvan de doorstroom van po naar vo, en van vmbo naar mbo.
Vanuit het SWV zijn extra middelen ontvangen tbv de basisondersteuning en LWOO (VO) (de bedragen per leerling

zijn verhoogd).
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Overheidsbijdragen en subs. overige overheden 14. 652

Ten opzichte van 2020 zijn een aantal extra subsidies ontvangen van de gemeente bv voor cultuureducatie en een

vergoeding van de gemeente ivm het in het kader van de noodopvang gemaakte kosten.

Overige baten 884.484

In 2021 zijn extra middelen ontvangen ihkv de Extra Handen in de klas, ook zijn er vergoedingen ontvangen voor de
'gezonde'school projecten en een vergoeding van HW wonen voor het onderhoud van de Meerwaarde.

Personele lasten 1.378.104

Ten opzichte van 2020 is ongeveer 10 fte meer personele inzet geweest. Daarnaast is er   310.500, - meer uitgegeven
aan personeel niet in loondienst (uitbesteding derden), ook is er meer uitgegeven aan nascholing en begeleiding van
het personeel.

Afschrijvingen 350. 497

De afschrijvingen zijn gestegen door de investeringen in groot onderhoud (sinds 2019), ICT en meubilair.

Huisvestingslasten (111.251)
Met het verwerken van het groot onderhoud in de vaste activa sinds 2019 wordt geen dotatie aan een voorziening
meer geboekt. De daling van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door daling van de huurkosten, het klein
onderhoud en de kosten voor gas, licht en water.

Overige lasten 110. 330

De overige lasten zijn gestegen door de stijging van de kosten van het boekenfonds (VO) en de kosten voor
leerlingbegeleiding.

Financiële baten (31)

De financiële baten lopen terug door de lagere rentepercentages op spaartegoeden.

Financiële lasten 6. 321

De toename van de lasten wordt veroorzaakt door de negatieve creditrente die de Rabobank in rekening brengt als
een bankrekeningsaldo hoger is dan een bepaald bedrag. Deze negatieve creditrente is in 2021 verhoogd.

Toelichting afwijkingen realisatie 2021 versus begroting 2021

Het gerealiseerde resultaat 2021 wijkt met   2. 345. 931 af van het begrootte resultaat 2021.

De belangrijkste oorzaken van deze afwijking worden hieronder toegelicht.

Rijksbijdragen OCW 2. 238. 150
Door leerlinggroei is gedurende het schooljaar 2020/2021 groeibekostiging toegekend. Daarnaast zijn extra subsidies
ontvangen i. h. k.v Nationaal Programma Onderwijs en inhaal- en ondersteuningssubsidies.

Overheidsbijdragen en subs. overige overheden 491.021
Bij het opstellen van de begroting is de subsidie die in het kader van Sterk Techniek Onderwijs wordt verstrekt
begroot bij de rijksbijdragen. Dit bleek niet correct. Sinds 2020 dient deze subsidie verantwoord te worden onder de
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rubriek overige overheden. Tevens zijn er aanvullende subsidies toegekend tbv cultuur, doorstroomprogramma's en

onderwijsbegeleiding van de gemeente.

Overige baten 746. 804

De vergoedingen voor detachering van personeelsleden is toegenomen. In deze rubriek zijn de subsidies die in het
kader van de Extra Handen in de klas ontvangen zijn verantwoord (  657. 650)

Personele lasten 707.723

De personele lasten zijn tov begroting toegenomen mn door de stijging van het kosten voor personeel niet in
loondienst met   355.000. Daarnaast zijn meer kosten gemaakt tbv arbodienstverlening en schoolbegeleiding. Ook is
er een flinke dotatie gedaan aan de voorziening langdurig zieken.

Afschrijvingen 148. 734

De afschrijvingslasten zijn toegenomen door de niet begrootte investeringen in het kader van de NPO in ICT devices
en de nawerking van het besluit om het groot onderhoud te activeren.

Huisvestingslasten 193.357

Met het besluit om het groot onderhoud te activeren is er tevens een verhoogde ondergrens van   5.000 ingesteld
voor regulier onderhoud. Hierdoor wordt meer onderhoud aangemerkt als klein onderhoud. De grootste stijging in
de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de stijging van de schoonmaakkosten en materialen.

Overige lasten 70. 052

Het besluit om de minimumgrens voor opname in de vaste activa te verhogen is ook genomen voor leermiddelen,
inventaris en ICT. Het gevolg is dat meer aankopen aangemerkt worden als directe lasten. De overige kosten zijn

binnen begroting gebleven.

Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden investeringen uit eigen middelen voldaan. Uitgaven voor nieuwe huisvesting
worden gefinancierd door de gemeente.

Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de
aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen wordt bewaakt op basis van de

liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.

FINANCIËLE KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld door de
onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte van de
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie. Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.
Met ingang van 2021 zijn de kengetallen weerstandsvermogen en rentabiliteit niet meer opgenomen in het
inspectiekader, voor het vergelijk zijn ze dus dit jaar voor het laatst opgenomen.
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Ken etal
Huisvestingsratio

Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. Voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl mva)
Kapitalisatiefactor
Ratio normatief ubliek ei en vermo en

2021

0,06
2,42
2,42
0,05
0,84
0, 76
0, 41
0, 36
1, 15

2020

0,07
1, 72
1, 72
-0,02
0, 79
0,73
0, 41
0, 36

1, 089

Signaleringswaarde
onderwi'sins ectie

geen
geen

afhankelijk van fin. positie
afhankelijk van fin. positie

kleiner dan 0, 30

geen
geen

geen
roter dan 1, 00

Ratio Normatief publiek eigen vermogen

Het verhoudingsgetal tussen publiek en normatief publiek eigen vermogen. Een getal boven de l duidt op mogelijk
bovenmatig eigen vermogen.

Het normatief eigen vermogen is het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en risico's
op te vangen.

- Definitie: Het publiek eigen vermogen gedeeld door het normatief eigen vermogen (de som van de helft van de
aanschafwaarde gebouwen vemenigvuldigd met de bouwkostenindex, de resterende boekwaarde materiële vaste

activa en de totale baten vermenigvuldigd met de omvangafhankelijke rekenfactor met als minimum een normatief
publiek eigen vermogen van   300.000).

Omschrijving

Aanschafwaarde gebouwen
- 0, 5 x Aanschafwaarde gebouwen x
bouwkostenindex 2018:1,27

- Boekwaarde resterende materiële
vaste activa

Totaal baten
Financiële baten

- Baten x omvangafhankelijke
rekenfactor

31-12-2021

   
8. 762. 588

42. 186. 204
5

5. 564. 243

7. 129. 899

2. 109. 310

31-12-2020

   
8. 218.758

37. 870. 703
35

5. 218. 911

6. 789. 986

1. 893. 537
- Vast risicobuffer (  300. 000) bij een
totaal baten kleiner dan   3 min.

Normatief publiek eigen vermogen

Publiek eigen vermogen

14. 803. 452

17. 000. 154

12. 608. 897

15. 008. 641

Kengetal: 1, 15 1, 08
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De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde groter dan l (het publiek eigen vermogen is groter dan het
normatief eigen vermogen). De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid.
Als een bestuur een goede onderbouwing voor de hogere publieke reserve(s) heeft, kijkt de inspectie of en hoe het

geld uiteindelijk wordt besteed.

Bovenmatig publiek eigen vermogen

De tooi voor de berekening van een mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen geeft aan dat de
signaleringswaarde daarvoor, wordt overschreden. Naar aanleiding hiervan het volgende:
In de begroting 2022-2026 wordt een aantal risico's omschreven, die zouden kunnen leiden tot forse uitgaven.
De volgende risico's zijn benoemd:
- sterk dalend of stijgend aantal leerlingen

- kosten vervangingen

- leegstand schoolgebouw de Dubbeldekker

- hogere huisvestingslasten

- onderwijskwaliteit

- ongevallen leerlingen en medewerkers

- cyber-risico's

Het totale bedrag voor genoemde risico's wordt geschat op   3.200.000.

In het kader van de verduurzaming van de schoolgebouwen is in de begroting 2022 aangegeven dat realisering van

die verduurzaming gevolgen heeft voor de algemene reserve. Voor het aanbrengen van zonnepanelen,
warmtepompen, en het realiseren van gasloze gebouwen, wordt de investering op dit moment geraamd op in
totaliteit   3.000.000. Voor het aanbrengen van LED-armaturen zijn kostenberekeningen gemaakt. In totaliteit gaat
het om een totaalbedrag afgerond van   550.000. Voor de verbetering van de ventilatie in de schoolgebouwen zijn
in het kader van de SUVIS-regeling subsidies toegekend voor een totaal bedrag afgerond van   1.250.000 voor 13
scholen. Dit betreft 30% van de totale kosten op basis van kostenramingen. De resterende 70% komt voor eigen
rekening. Voor 12 scholen heeft de aanbesteding inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden voor l school
worden voorlopig uitgesteld, hlet betreft de school De Dubbeldekker in Numansdorp. Er wordt momenteel een
rapportage opgesteld over de toekomst van dat schoolgebouw.
De totale investering voor de 12 scholen betreft een bedrag van afgerond   5.375,000. Rekening houdend met de te
ontvangen SUVIS-subsidie voor die scholen (  1. 110.000) komt dan een bedrag van   4.265.000 voor eigen rekening.
Inmiddels is na overleg met de gemeente gebleken dat het wellicht toch mogelijk wordt om een gemeentelijke
bijdrage in de investering te ontvangen. Het zou dan gaan om een bijdrage van 50% van de investering.
Besluitvorming hierover door de gemeente, zal in de 2e helft van 2022 plaatsvinden.Los hiervan gaat het ook
mogelijk worden om een gemeentelijke lening aan te gaan voor de investering.

Door de Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs per l januari 2023, zal de vordering op het ministerie van
OCW vervallen. Het betreft hier een bedrag van afgerond   925. 000.

Op basis van vooraanstaande zijn wij van mening dat er geen sprake is van een bovenmatig eigen vermogen.
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Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht

Stichting De Hoeksche School
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Versla van de Raad van Toezicht Stichtin De Hoeksche School 2021

In dit verslag legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2021.

Een onafhankelijke raad

De RvT houdt intern toezicht op het beleid van het college van bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken binnen
De Hoeksche School. Ook staat de RvT het college van bestuur, onafhankelijk en objectief, met raad terzijde. De RvT
is onder meer belast met het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het
bestuursverslag. De raad is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van
het college van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Samenstelling raad van toezicht

Na de bestuurlijke fusie van Acis met OVO per 1-8-2019, is besloten om gedurende twee jaar een raad van toezicht
te hebben die bestaat uit zeven leden. Vanaf 1-8-2021 bestaat de raad van toezicht uit vijf leden. In het afgelopen
jaar heeft dit voor een grote wijziging in de samenstelling van de raad gezorgd; vier oud leden bereikten het einde
van hun zittingstermijn. Tot onze spijt heeft één lid haar lidmaatschap eerder dan beoogd moeten opzeggen
vanwege persoonlijke omstandigheden.

De samenstelling van de raad van toezicht vanaf 1-8-2021 is als volgt:

Mevr. LM. B. Snippe-van de Velde Lid remuneratie
(voorzitter)
Dhr. G.J. Stapper (vice-voorzitter) Vz. remuneratie

Lid audit
Mevr. J. H. Beer Vz. audit

St -tdatu t 'j Einddatu
ïittin

1-8-2019 1-8-2023

Mevr. K. Flapper

Dhr. R. S. Vet

Vz. onderwijs
kwaliteit
Lid onderwijs
kwaliteit

1-8-2019

1-8-2021

1-8-2021

1-8-2021

1-8-2023

1-8-2025

1-8-2025

1-8-2025

Alle leden zitten in hun eerste termijn. Dat betekent dat allen herbenoembaar zijn voor een periode van vier jaar, na

het verstrijken van de eerste termijn. Te zijner tijd zal een getrapt aftredingsschema worden gemaakt.

Vanwege de wisselingen in de RvT is besloten om de zelfevaluatie in 2022 te laten plaatsvinden.

De functies en nevenfuncties van de leden van de RvT zijn genoemd in het bestuursverslag. In de jaarrekening is het

honorarium opgenomen.

Commissies

De RvT werkte in 2021 met drie commissies, namelijk de auditcommissie, de commissie onderwijs en kwaliteit en de
remuneratiecommissie. De auditcommissie richt zich op de financiën van de stichting, alsook op het ICT-beleid, de
bedrijfsvoering en huisvesting. De commissie onderwijs en kwaliteit richt zich op de kwaliteitvan het onderwijs en
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het beleid ten aanzien van de borging. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werkgeverszaken van het
college van bestuur. De commissies adviseren de gehele RvT. Besluiten worden door de gehele RvT genomen.

De auditcommissie kwam in 2021 circa zes maal bijeen. De softclose (managementrapportage) is periodiek

doorgenomen met de bestuurder en controller. Hierin kwamen onder andere de analyse vermogens- en
liquiditeitspositie aan de orde. Tevens adviseerde de auditcommissie (de RvT) onder andere over de volgende
onderwerpen: begroting, jaarrekening, bestuursverslag. Bij bespreking van de financiën heeft de RvT erop toegezien
dat de publieke middelen rechtmatig zijn verworven en zowel doelmatig als rechtmatig zijn besteed.

De door de RvT benoemde externe accountant rapporteerde de bevindingen van de jaarrekening controle 2020 in de
auditcommissie en RvT.

De commissie onderwijs en kwaliteit kwam in 2021 periodiek bijeen. Met de komst van nieuwe leden van de RvT zijn
afspraken gemaakt om voorafgaand aan de vergadering van de raad bijeen te komen. Hierbij wordt dan gesproken
over de onderwerpen die voor deze commissie van belang zijn. Ook de wisseling van de beleidsmedewerker op het
bestuursbureau was aanleiding om met elkaar een hernieuwde start te maken van deze commissie. In het najaar is
de commissie tweemaal bijeengeweest en is er een jaarplanning opgesteld voor de onderwerpen die periodiek aan
bod dienen te komen.

De remuneratiecommissie had in 2021 regelmatig contact met het college van bestuur aangaande de

werkgeverszaken.

In 2022 zal een wisseling van bestuurder plaatsvinden, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
van de zittende bestuurder. Luc van Meeren. De wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter college van bestuur

heeft plaatsgevonden in 2021. Het reglement hiervoor is geactualiseerd, voorzien van een positief advies van de
GMR PO en de GMR VO en goedgekeurd door de RvT. Er is een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld op
basis van het reglement. De BAC was unaniem in haar advies en heeft Ad Keiler voorgedragen als kandidaat aan de
RvT, waarna de RvTAd Keiler heeft benoemd per l april 2022. In de werving is de BAC bijgestaan doorwervings- en
adviesbureau Leeuwendaal.

Vergaderingen CvB-RvT

Er zijn in 2021 zes reguliere vergaderingen en één strategiesessie geweest. In de vergaderingen van het CvB met de
RvT werden in 2021 de onderstaande reguliere onderwerpen besproken en besloten:

Goedkeuring Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020
Goedkeuring meerjarenbegroting 2021-2024
Continuering contract met huidige accountant PWC
Vaststelling reglement (na advies GMR'en en CvB) voor werving, selectie en benoeming leden RvT
Handhaven werken in commissies

Vaststellen reglement Toezicht en Bestuur, reglement auditcommissie, reglement commissie onderwijs en
kwaliteit, reglement remuneratiecommissie
Vaststellen reglement werving en selectie leden college van bestuur + wervingsprofiel
Vernieuwing ventilatiesysteem 13 scholen (na positief advies auditcommissie)

Onafhankelijke informatievoorziening

Naast de informatie die de RvT vanuit het CvB verkrijgt, heeft zij ook informatie ontvangen op andere momenten en
van andere personen in de organisatie.
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De RvT was in 2021 te gast bij het Actief college. De Boomgaard, De Pijler en de opening van Het Mozaïek.
Vanwege de corona maatregelen, zijn deze bezoeken gepland op momenten dat het ook verantwoord was
om een schoolbezoek te doen.

Er hebben twee overleggen met de GMR PO en GMR VO plaatsgevonden.

Tijdens en voorafgaand aan de wervingsprocedure van een nieuwe bestuurder is regelmatig contact geweest
met leden uit de benoemingsadviescommissie (grotendeels afkomstig uit de organisatie).
Met de RvT van De Hoeksche School kinderopvang is één formeel contactmoment geweest.

Conclusie

2021 was een intensief jaar voor de medewerkers en leerlingen van De Hoeksche School. De RvT heeft veel

waardering voor de manier waarop iedereen zich heeft ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen laten
doorlopen. Het CvB is erin geslaagd om de strategische koers te blijven volgen. Door de betrokkenheid van alle
medewerkers kan De Hoeksche School baardoelen en ambities blijven waarmaken.

De RvT is positief over de relatie met het CvB, de prettige communicatie en het onderling vertrouwen.

De Raad van Toezicht,

Linda Snippe
Gert-Jan Stapper

Jacqueline Beer
Karin Flapper
Ruud Vet
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Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resuKaatbestemming -

31-12-2021

 

31. 12-2020

 

1 ACTIVA

1. 1 Vaste Activa
1. 1.2 Materiële vaste activa
1. 1.3 Financiële vaste activa

14.269.373
85. 655

13. 720. 572
106.355

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende Activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

14. 355. 028

2.858.356
5.600. 143

2.407. 826
4.888.090

13. 826. 927

Totaal vlottende Activa

TOTAAL ACTIVA

8.458. 499

22.813. 527

7.295. 917

21. 122. 844

2 PASSIVA

2. 1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2. 3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

17.410.986
1.808.736

92.389
3. 501. 417

15.419. 473
1.359. 969

99. 852
4.243. 548

TOTAAL PASSIVA 22.813. 527 21 122. 844
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Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgazet onderwijs Hoeksche Waard

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

3

3.1
3.2

3.5

4

4.1

4.2
4.3
4.4

6

6.1
6.2

Baten

Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en subsidies
overige overheden

Overige baten

Totaal Baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Sa/do financiële baten en lasten

Totaal resultaat

2021

   
40.205. 116

529.371
1.451.717

32. 748. 202
1.330. 095
2. 161. 627
3.934. 590

5

20. 183

42. 186. 204

40. 174. 514

2. 011. 690

(20. 178)

1.991.512

Begroting 2021

   
37.966.966

38. 350

704.913

32. 040. 479
1. 181. 361
1.968. 270
3.864. 538

10.000

38. 710. 229

39. 054. 648

(344. 419)

(10.000)

(354. 419)

2020

   
36.788.751

514. 719
567. 233

37. 870. 703

31. 370. 098
979. 598

2.272. 879
3. 824. 260

38.446.834

(576. 131)

35
13.862

(13. 826)

(589. 958)

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
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Stg. De Hoeksche School, openbaar prinnair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ref.

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten)

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

-,-4.2
2.2

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige inv. in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsacti\

1.2.2 (excl. 1.2.2. 14)
2.4 (excl. 2.4. 18)

6. 1. 1& 1.2.2. 14

6. 2. 1 & 2.4. 18

1. 1.2

1. 1.3.7 &.8

2021

   
1. 330. 095

448. 766

(450.530)
(740. 139)

(1.878.896)
20.700

2.011.690

1.778.861

(1. 190.669)

2. 599. 883

5

(22. 175)

2.577.713

(1.858.196)

2020

   
979.598
380. 557

(350)
(3.088.030)

(6. 137.770)
26. 100

(576. 131)

1. 360. 155

(3. 088.380)

(2. 304.356)

45

(11.870)

(2. 316.181)

(6. 111.670)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

2.3

1.2.4

(7.464)

(7.464)

712. 053

2021

   
4. 888.090

712. 053

(7.464)

(7.464)

(8.435.315)

2020

   
13. 323. 403

(8.435.313)

Stand liquide middelen per 31-12 5. 600. 143 4.888.090
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Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

Kernactiviteiten

Het verzorgen van (openbaar)primair en voortgezet onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het
Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Continu'iteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Stg. De Hoeksche School, openbaar pnmair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie

Terreininventaris

Gebouwen - permanent
Gebouwen - semi permanent
Gebouwen - noodlokalen

Gebouwen - groot onderhoud 5
Gebouwen - groot onderhoud 1 O
Gebouwen - groot onderhoud 12
Gebouwen - groot onderhoud 20
Gebouwen - groot onderhoud 40
Installaties - algemeen
Installaties - zonnepanelen
Kantoormeubilair 240
Kantoormeubilair 60*

Schoolmeubilair 240

Schoolmeubilair 360*
Huishoudelijke apparatuur
Onderwijskundige apparatuur
ICT - algemeen
ICT - netwerk

ICT - smartboards
Onderwijsleerpakketten
Sterk Techniek Onderwijs

afschrijvings-
termijn in
maanden

180
480
120
120
60

120
144
240
480
120
240
240

60
240
360

60
60
60

120
120
108
60

afschrijvings-
percentage

per jaar

6, 67%
2, 50%

10,00%
10, 00%
20, 00%
10,00%

8, 33%
5, 00%
2, 50%

10, 00%
5, 00%
5, 00%

20, 00%
5, 00%
3, 33%

20, 00%
20, 00%
20, 00%
10,00%
10, 00%
11, 11%
20,00%

actlverings-
grens in  

n.v. t.

n.v.t.

n. v. t.

n.v.t.

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
500

Gebouwen

De kosten van het groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het actief tegen de kostprijs. De
resterende boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan direct ten laste van het resultaat
gebracht.

Dergelijke onderhoudskosten worden veelal aangemerkt als een belangrijk bestanddeel van een materieel
vast actief en hierop wordt dan ook afzonderlijk afgeschreven. Deze 'componentenbenadering' kan ofwel
vanaf het moment van aankoop van het actief worden toegepast of pas vanaf het moment dat groot
onderhoud wordt gepleegd.

Terreinen

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval van
eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

* Kantoormeubilair 60

Deze categorie is uitsluitend bestemd voor de bestaande activa in deze categorie van voor 1-1-2019.
Investeringen vanaf 1-1-2019 zijn verwerkt in categorie kantoormeubilair 240.
De dubbele categorieën zijn ontstaan na fusie tussen ACIS en OVO Hoeksche Waard in 2019.

* Schoolmeubilair 360

Deze categorie is uitsluitend bestemd voor de bestaande activa in deze categorie van voor 1-1-2019.
Investeringen vanaf 1-1-2019 zijn verwerkt in categorie schoolmeubilar 240.
De dubbele categorieën zijn ontstaan na fusie tussen ACIS en OVO hloeksche Waard in 2019.

Sterk Techniek Onderwi's

Ingericht per 1-1-2020 n.a.v. de participatie in de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023.

Financiële vaste activa

Overi e vorderin en

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het
gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunst van de winst- en verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

v0.5 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).
Hierin is tevens een segementatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur
is aangebracht.

Omschrijving
Groot onderhoud

Algemene reserve
Privaat

Nationaal

Programma
Onderwijs

Doel

Beperkingen
Saldo

Doel

Beperkingen
Saldo

Doel

Beperkingen
Saldo

Onderhoud Gebouwen

Afschrijvingslasten van investeringen in groot onderhoud

Overige activiteiten
geen

Activiteiten vanuit het NPO programma
Afschrijvingslasten van investeringen, uitgaven
Gedurende de verlenqde bestedinastermijn

   

6.664.093

410. 832

1.204. 751

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.
Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2, 00%, en de uitgangswaarde voorde inflatie 2,60% is.

Jubileumuitkerin en

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de
rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

v0.5 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet ondenwjs Hoeksche Waard

Voorzienin levensfasebewust ersoneelsbeleid

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is
overeengekomen. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de
rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening wordt
onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

Lan dun zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig
zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar
in mindergebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden onder
voorn itontvangen investeringssubsidies.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen Staat van Baten en Lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de
bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbelonin en

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenre elin

Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de CAO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 100,30%
overige kenmerken zijn te vinden op www. abp. nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschri'vin en o materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

O erationele activiteiten

Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het
verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door
afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen. Het saldo van de baten en lasten wordt tevens
gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar.
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

Investerin sactiviteiten

Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.

Financierin sactiviteiten

Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Onderwijsinstellingen een segmentatie van de
staat van baten en lasten gemaakt in de volgende segmenten: PO en VO
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1 Activa

1. 1 Vaste Activa

1.1.2 Materiele vaste activa
1. 1. 2.1
Gebouwen

1. 1.2.2
Terreinen

1. 1.2.3
Inventaris en

apparatuur

1. 1.2.4
Overige materiële Totaal materiële
vaste activa vaste activa

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa per OK1.2021

Verloop gedurende 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutatie gedurende 2021

Standper31. 12.2021
Verkrijgings- of ven/aardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa per 31-12. 2021

8.218. 758
1.288.172

6.930.587

543.829

334.942
208.888

8.762. 588
1.623. 114

7. 139. 474

618. 331
66.780

551. 551

24.552

31.162
6.610

642.883
97.942

544. 941

12.744.803
6. 852. 050

5.892.753

1. 303.493

887. 013
416. 479

14.048.296
7.739.063

6. 309. 232

2. 705. 530
2.359.849

345. 682

7.022

76.977
69.956

2.712.552
2.436.826

275. 726

24. 287. 422
10.566.850

13. 720. 572

1.878.896

1.330.095
548.801

26. 166.318
11.896.945

14. 269. 373

Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente.
De investeringen in gebouwen betreft groot onderhoud.

Inventaris en a aratuur

De investeringen betreffen meubilair en ICT middelen.
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1. 1.3 Financiële vaste activa

1. 1.3.8 Overige vorderingen

Totaal Financiële vaste activa

1.2

1.2.2

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2. 10

1.2.2. 12
1.2.2.15

Vlottende activa

Vorderingen

ocw
Gemeenten

SWV passend onderwijs
Overige vorderingen

Subtotaal vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

Overige overiopende activa

Subtotaaf overiopende activa

Totaal Vorderingen

1.2.4.1

1.2.4.2
1.2.4.3

Boek.
waarde

1-1-2021

106.355

106.355

Investeringen
2021

 

6.900

6.900

Des-
InvestBringen

2021
<

27.600

27.600

Waarde.
mranderingen

2021

 

Resultaat

2021

 

Boek-
waarde

31.12-2021

 

85.655

85.655

31-12-2021

874.030
1.436.989

134.873
(1.954)

107.301
307. 116

2. 443. 939

414.417

2. 858. 356

Alte vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen 31-12-2021

 

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen
Tegoeden op spaarrekeningen

Totaal liquide middelen

932

3.065.987
2.533.224

5.600.143

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12^020

921.337
1.015.134

529
14.319

116.816
339.692

1. 951. 318

456.508

2.407. 826

31-12-2020

 

1.641
1.693. 108

3. 183. 341

4.888.090
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2. 1 Eigen vermogen

2. 1. 1. 1 Algemene reserve
2.1. 1.2 Bestammingsresen/es (publiek)
2.1. 1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal Eigen VermagBn

Stand per
1.1^020

12.307.629
3J90.970

410.B32

16. 009/431

Resultaat
2020

 

(3. 163. 393)
2.573.435

Overige
mutaties

2020

 

Stand per
31.12.2020

 

9. 144. 236
5.864.405

410.832

15^19. 473

Stand per
1.1^021

e

9.144.236
5^64.405

410.832

15^19.473

RtsuDaat
2021

 

(12. S27)
2.004.439

1.991.512

Overige
mutatlei

2021

 

Stand per
31.12.2021

 

9.131.309
7.86B.844

410.832

17^11

De toelichüng over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn varmeld in de Grondslagen.

2. 1. 1.2 Bestemmingsraserves (publiek)

2. 1. 1 ̂ .8 Resene Nationaal Programma Onderwijs
2. 1.1^.9 Grootondartmud

Stand per
1.1^020

Overige

3^90.970

3^90570

RasuUaat
2020

 

2.573.435

2.573.435

mutotles
2020

e

Stand per
31-1M020

«

5.864.405

5. 8$4. 405

Stond par
1.1^021

5.864.405

5.864^05

Overige
Roaultaat

2021

 

1.204.751
799.688

2.004.439

mutaties

2011

 

Stand per
31. 124021

e

1.204.751
6.684.093

7.868.844

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2. 1. 1.3. 1 Algemene reserve privaat

Totaal bastemmingsresBrves (privaat)

Stand per
1.1.2«20

Overige

410.832

41DA32

Rcsultoat
2020

 

mutatias

2020
e

Stand per
31. 12^020

 

410.832

410.832

Overige

410.832

410. 832

RuuHaat
2021

 

mutattoB

2021

 

Stand per
31.12.2021

 

410. 832

410.832

Voorzieningen

2.2. 1 Personele vooizieningen

Totaal voonuaningen

Stand per
1.1-2021

1.359. 969

1.359569

DotoUe
2021

e

1.031.B25

1, 031. 025

trakklng
2021

e

465.390

465^90

Vrijval
2021

<

116.868

116. 868

Stand par
31.12^021

1.80S.736

1.B08.736

Badrag
<1 jaar

Bedrag
1 -5 jaar

Bidrag
> Blaar

Personele voorzieningen
Stand per
1.1.2021

Dotatie
2021

Ont.

trekking
2021

Vrijval
2021

Stand per
31.12^021

Bedrag
< 1 Jaar

Badrag
1 . 5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

2. 2. 1. 2 Voorziening Levensfasebewust personeelsbeleid
2^. 1.4 Jubileumultkeringen
2^. 1. 6 Langdurig zieken

Totaal parsonele voorzlanlngen

2.2. 1.2.2 Voorziening Levensfasefaewust pereonselsbeleid

223.769
571.535
564.668

166.789
32.776

831.460
30.919

434.471

390. 55S
573. 391
844. 7M

1.808. 736

390.558

2.768
83.659

558.895

387.790
209.917
285.891
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Langlopende schulden

Vooruilontvangen investeringssubsidies

2.4 Korttopende schulden

2A.6 Crediteuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 SchuUen terzato van pensioenen
2.4. 12 Kortlopende overige schulden

Subtotaal vorderingen

2.4. 14 Vooru» ontvangan Eubsidles OCW
2.4. 15 Vaoruit ontvangen investeringssubsidies
2AAG Vooruit ontvangen bedragen
2.4. 17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4. 1S Te betalen interest

2.4. 19 Overige overlopende passiva

Subtotaal overtopenda activa

Totaal Kortlopende schulden

Stand per
1.1^1)21

99.852

aa.85

31.12-2021

351^80
1.522.978

455.542
6A47

62. 926
7.464
4.200

997. 059

92.921

Leningen
aangegaan

2021
t

ï

2.336.847

1. 164. 571

Aftosslng
2021

 

7.464

7-464

Stand per
31.12^1)21

 

92.389

92. 389

31.12^020

   
890. 924

1.328.733
399.002

5.035

156. 798
7.464

957.471
1.992

495.131

2.624.694

1.618.855

Looptijd Looptijd
>1 aar >5.

« T

29.855 62.534

29.855

Alte schulden genoemd onder 2.4 hebben een tooptijd korter dan een jaar.

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg. De Hofiksche School, openbaar primair en voortgezst ondenviJB Hoeksche Waaid

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

De volgende niel in de balans opgenomen rechten worden hieronder toegelicht.

nr. Omschrijving

1 Medegebruik kinderopvang de schelf
2 Medegebmik BSO t Kraalenest (05)
3 Medegebiuik PSZ Olleke Botoke
4 Medegebruik kinderopvang Meerwaarde
5 MedegebNikKOVila Heksenketel
6 Medegebruik PSZ t Drempeltje (nrd en centrum)
B Medegebruik kinderopvang (HS KO 07)
9 Integraal Kindcentmm de Blieken

10 Medegebruik BSO de Hitsert
11 Medegebruik KO Kinderkasteel
12 Huur accommodatie BSO units

13 Medegebruik PSZ 't Hummeltje
14 Medegebruik kinderopvang IKraaienest
15 Medegebruik PSZ de Driewieler
16 Medegebruik BSO Villa Kakelbont
17 Medegebruik PSZ Robbedoes
18 Medegebruik BSO/kinderopvang (14)
19 Verhuur ruimte Bibliotheek

20 Medegebruik PSZ 't Vlindertje
21 MedegebiijikKO(Gouwaert)
22 Medegebruik kinderopvang Boomgaard
23 Verhuur kantoorruimte

24 Verhuur ruimte logopedie
25 Verhuur ruimte (dance)
26 Medegebruik kinderopvang de Speeljungte
27 Medegebruik KO de Klinker

Periode

van

01-01-19
01-1149
01-09-09

01-04-15
15-01-12
01. 01-12
01-11-17
01-05-17

01-11-16
01. 01-17

01.05-17
01-05-18
01. 09-18

01-11-15
01-08-12

01-08-09
01-05-18
01-01-16
01-01-16
01-04-18
01-11-17
01-03-19
01-08-08

01-01-15
01-01-21
01-01-21

tfm

31-12-22
31-12-22
31-12-22
31-03-22

15-01-23
31-12-22
31-10-22
30-04-22

31-10-22
31-12-22
3044-22

31-07-22
31-07-22
31-10-22
31-12-22
01-08-22
31-07-22
31-12-22
31-12-22
31-07-22
31-10-22
284)2-22
01-08-22

31-07-22
31-12-22
31-12-22

Looptijd

48
15B
160
M

132

132
eo

60
72
72

60
51
47
84
125

156
51
84

84
52
60
36

168
91
24
24

Badrag
per maand

e

1.358
1. 193

1.077
398

1.500
250
821

1.584
1.250

625

1.068
433

167
500

250
398
542

150
375
167
547
833

83
25

1. 000
250

<1 jaar
e

16.300
14. 317

12.927
1. 193

18. 000
3. 000
8. 210

6.338
12. 500

7.500
4.270
3. 033

1.169
5. 000

3.000
2. 784
3. 792

1.800
4. 500
1. 169
5.471
1. 667

583
175

12. 000
3.000

> 5 Jaar Totaal

16.300
14. 317

12.927
1. 193

18. 000

3.000
8. 210
6. 338

12. 500

7.500
4.270
3. 033

1.169
5.000
3. 000
2. 784
3. 792

1.800
4.500
1. 169

5.471
1. 667

583
175

12. 000
3.000

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder loegelrcht.

Omschri ving

1 Dyade Financiële dienstverlening
2 Dyade Personele dienstverlening
3 Dyade Licentie financiële dienstveriening
4 Dyade Youforce
5 Dyade overige diensten
6 Van Dijk Educatie
7 DVP (energie voor schoten)
8 Grenke (Isogroep)

Periode
van

01-01-22

01-01-22
01-01-22

01-01-22
01-01-22
01-01-18

01-01-21
01-02-21

tfm

31-12-22

31-12-22
31-12-22

31-12-22
31-12-22
31-07-22

31-12-25
01-02-27

Looptijd

iindn"

12
12
12

12
12

55
eo
72

Bedrag
per maand

e

8.089
9. 988

1.740
4. 462

55

n.v.t.
32. 028

5.124

<1jaar

 

97.066
119. 854

20.877
S3. 640

660
n. v. t.

384. 333
61.488

1 . 5 jaar

 

n. v. t.

1. 153.000
245.952

> 5 jaar

5.124

97.086
119.854

20. 877
53. 540

660

1. 537. 333
312. 564
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3

3.1

3. 1.1
3. 1. 1.1

3.1.2
3. 1. 2.1

Baten

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW

Totaal rijksbijdragen

Overige subsidies
Overige subsidies OCW

34. 755. 017

3. 112.437

569. 857

2.536.360
6.219

2021

 

2021

 

34.755.017

3. 112.437

2. 337. 662

40. 205. 116

3.112.437

e

 

Begroot 2021

 

33.629.057

33. 629. 057

2. 328. 034

2.328.034

2. 009. 875

37. 966. 966

Begroot 2021

 

616. 124
1. 711. 910

2.328.034

  

33.089.653

1. 831. 268

294. 184
1. 530. 864

6. 219

2020

 

2020

 

33. 069. 653

1. 831. 268

1. 887. 831

36. 788. 751

1.831. 267

Totaal Overige subsidies

3. 1. 4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV

Totaal Rl]ksbl)dragen

3. 1. 2. 1 Overige subsidies OCW

3. 1. 2. 1. 1 Geoormerkte subsidies OCW

3. 1.2. 1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3. 1.2. 1.3 Toerekening investeringssubsidies OCW

Totaal overige subsidies OCW

Niet eoormerkte subsidies OCW

Hier is de subsidie in het kader van de NPO van het VO verantwoord. Voor het VO is deze onderdeel is van de subsidie Strategisch personeelsbeleid,
begeleiding en verzuim.

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

3.2.Z Overige overheidsbijdragen overige overheden
3. 2. 2. 2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen

Totaal overheidsbijdragen overige overheden

2021

 

Begroot 2021

 

529.371 38. 350

529.371 38. 350

Overiae aemeenteliike en gemeenschappeliike bijdragen

Sinds 2020 wordt hier de subsidie Sterk Techniek Onderwijs verantwoord. Deze was begroot in 2021 bij overige subsidies.

2020

 

514. 719

514. 719

3.5 Overige baten

3. 5. 1 Verhuur

3. 5.2 Detachering personeel
3. 5.4 Sponsoring
3. 5. 5 Ouderbijdragen
3. 5.10 Overige

Totaal overige baten

200.771
169.441

332
122. 834
958. 340

2021

   
1.451. 717

Be root 2021

  e
239. 225
108. 488

153.500
203.700

704. 913

180. 102
2. 500

150.195
234.436

2020
e

567.233

Overige

De overige baten (3. 5. 10) zijn subsidies die in het kader van Extra Handen in de Klas zijn ontvangen.

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg, De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

4 Lasten

4. 1 Personeelslasten

4. 1. 1 Lonen, salarissen, sociale lasten en

pensioenlasten
4, 1. 1. 1 Lonen en salarissen
4. 1. 1. 2 Sociale lasten

4.1.1.3 Premies Participatiefonds
4. 1. 1.4 Premies Vervangingsfonds
4. 1. 1.5 Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4. 1.2. 1 Dotaties personele voorzieningen
4. 1.2.2 Personeel niet in loondienst

4. 1. 2. 3 Overige

4. 1. 3 Ontvangen uitkeringen personeel
4. 1. 3. 1 Uitkeringen van hel Participatiefonds
4. 1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personeelslasten

2021

   
23. 244. 159

3.251. 884

444.237
6.956

3.889.750

1.031.025
69.374

1.216. 466

405. 649

30. 836. 986

2.316.865

405. 649

32. 748. 202

Begroot 2021

  «
30.875.033

140. 000
74. 100

B57. 520

6. 174

30.875.033

1. 171.620

6. 174

32. 040. 479

2020

  e
23. 115. 178

3.095.245
504.429

15.781
3.470.313

553.664
143. 089
905. 246

1Z. 159
420. 688

30. 200. 946

1.601.999

432. 847

31. 370. 098

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 533 in 2021 (2020: 515). Hieronder is de onden/erdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.
2021 2020

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

Hiervan zijn er O werkzaam in het buitenland in 2021 (2020:0).

32

435

533

30
428

57

515

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

4.3

4. 3.1

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8

Huisvestingslasten

Huur

Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Scrfioonmaakkosten

Belastingen en heffingen
Overige

Totaal huisvestingslasten

 

1. 330. 095

 

14.689
373.517
446.608
927. 758
112. 562

286.494

2021

 

1.330.095

2021

 

2.181.627

Be root 2021

     
1.181.361

1.181.361

Begroot 2021

     
78. 500

332. 617
462. 750
850. 600
118. 550
125. 253

1.968^70

2020

979. 598

 

979.598

2020

36.732
458.912
521.905
921. 614
135. 813
197. 9D3

 

2.272.879
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4.4

4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten

Administratie en beheerlasten

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Totaal overige lasten

2021
e

Be root 2021

 

2020

e

713. 188

125.559
1.467.303
1.628.540

780. 422

156.610
1.257.234
1.670.272

859.536
126.507

1.283.011
1.555.206

3.934. 590 3.864.538 3.824. 26D

Separate specificatie kosten Instelllngsaccounlant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4. 4. 1) ten laste van het resultaat gebracht:

2021

 

4.4. 1. 1.1
4.4. 1. 1.2
4.4. 1. 1.3
4.4. 1. 1.4

Controle van de Jaarrekening
Andere conta-olewerkzaamheden

Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

46. 288

Begroot 2021

 

45.000

2020

 

49.299

6.1

6. 1.1

46.288 45.000 49.299

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de SlichUng zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants
zoals bedoeld inart. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2021
<

Begroot 2021

 

2020

 

35

6.2 Financiële lasten

6. 2. 1 Rentelasten en soortselijke lasten

2021

 

Begroot 2021

 

20. 183

2020

 

13.862

20. 183 10.000 13.862
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2. 1. 1. 1 Algemene reserve (publiek)

2. 1. 1.2 Bestemmin sreserves ubliek

2. 1. 1.2. 8 Reserve Nationaal Programma Onderwijs
2. 1. 1.2. 9 Groot onderhoud

Totaal bestemmingsreserves publiek

2021

 

1.204.751
799. 688

(12. 927)

2.004.439

Totaal resultaat 1. 991. 512
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

u0.5
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VERBONDEN PARTIJEN

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

Verbonden partijen

Statutaire naam

SWV Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
SWV Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Juridische vorm 2021 Statutaire zetel

stichting
stichting

Puttershoek
Puttershoek

Code
activiteiten

4

4

Deelname
ercenta e

0%
0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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MODEL G. VERANTWOORDING SUBSIDIES

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

01. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden
besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschri'vin

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Subsidie voor studieveriof2021
Subsidie voor studieverlof 2021
Subsidie voor studieverlof 2021
Subsidie voor studieverlof 2021
Subsidie voor studieveriof2021
Subsidie voor studieverlof 2021
Subsidie voor studieverlof 2021
Subsidie voor studieverlof 2021

Subsidie voor zij-instroom 2021
impuls en innovatie bewegingsondeiwijs
Subsidieregeling doorstroom po-vo dpovo21064
Subsidieregeling dooretronm po-vo dpovo21065
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
Subsidie voor zij-instroom 2021
Subsidie Teambeurs

Subsidie Teambeurs
Subsidie Teambeurs
Subsidie Teambeurs
Subsidie Teambeurs
Subsidie Teambeurs
Subsidie Teambeurs

Toewijzing

Kenmerk

IOP4-41444-PO
IOP4-41444-VO
IQP2-41444-PO
|OP2^(1444-VO
129238
124542
129901
127548
125499
126271
125767
125853
1/041/39999
IIB210198
DPOV021064
DPOV021065
IF020107
01/190/39991
17028
17029
17031
17032
17033
17036
17037

9-06-2021 Ja
9-06-2021 Ja

16-10-2020 Ja
16-10-2020 Ja
27-06-2021 Nee
27-06-2021 Ja
27-06-2021 Nee
27-06-2021 Nee
27-06-2021 Nee
27-06-2021 Nee
2-07-2021 Nee
2-07-2021 Nee
2-03-2021 Nee

13-12-2021 Nee
29-07-2021 Nee
29-07-2021 Nee
14-08-2020 Ja
15-09-2020 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja
8-01-2018 Ja

De activiteiten zijn ultimo verslagjaai
conform de subsidiebeschikkingen
geheel uitgevoerd en afgerond

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie Is verstrekt, aflopend per ultimo
verslagjaar.

Niet van toepassing

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie Is verstrekt, doorlopend tot In een
volgend verslagjaar.

Niet van toepassing
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen
verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft.
Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis
van drie generieke instellingscriteria, te weten:
a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten
c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de
topfunctionaris gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria
een inidicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke
bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee
van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten
verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:
Gemiddelde totale baten

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2021
6

3

5

14

  
177.000

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg. Oe Hoek»d>e School, Oporbur pifmairan wutBBMl ondaftiffs Haducha Waan)

WNT.VERANTWOORDING 2021

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende lopfunctiDnarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topftinctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt

Oegevens 2021
Naam

Functiegegevens

Aanvang functievervulling in 2021
Einde ftjncüeven/ulling in 2021
Omvang dienstverband (ato deeltijdfactor in fle)
Dienstbetrekking

Bezoldiging
Beloning plus belasüïare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L.J. van Meeren
voorzttter

College van
Bestuur

01-01

31-12
1, 0000

ja

  
142.869

  
22. 903

  
165.771

Individueel toepassetijke bezoldigingsmaximum  

-/- Onverschutóigd betaald en nog niet temganh/angen bedra  

BezoMsing «

Het bedrag van de overschrijding  
de reden waarom de overschrijding al dan niet Is toegestaan N.v. t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v. t.

Gegevens 2020
Functiegegevens

Aanvang functievervulling in 2020
Einde fanctievervulllng in 2020
Omvang diensh/erband (als deettijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Beeoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

177.000

lfS.771

voorzitter
College'
01-01
31-12
1, 0000

ja

 

e

<

 

e

(van

146. 076
21. 052

167. 128

170. 000

f67. 128
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WNT.VERANTWOORDING 2021

1b. Leidinggevende topfunctianarissen zonder dienstbetrekking In de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
van de functiBvenullhg.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Ic. Toezichthoudende topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstsEinde tabel opgenomen

Gegevens 2021

Naam
Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2021
Einde funcdevervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezddigingsmaximum

-i- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang functievervufling in 2020
Einde funcllevervultng In 2020

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

J. van der
Linden
Voorzitter
01-01
31-07

  
3.S38

  
15.421

e

< 3.S3S

e

n.v.t.
n.v.t.

Voorzitter
01-01
31. 12

  
6.750

  
25. 500

H.R.J.H.
Serlach
Lid
01-01
3-1-07

  
2.625

  
10. 281

e

  
2.(25

 

n.v.t.
n.i/.t.

Lid
01-01
31-12

  
4.500

  
17. 000

J.G. Onnink
Lid
01-01
31-07

  
2.625

  
10. 281

e

« 2. 625

 

n.v.t
n.v. t.

Lid
01-01
31-12

e 4.500

  
17. 0BO

I.D. Dulter.
Kooijman
Lid
01-01
27-06

     

n. v. t.

n. v. t.

Lid
OK1
31-12

t

 

2.625

8.632

2. 625

4.500
17.000

L. M. B.

SfilppG -van

de Velde
Lid
01-01
31^)7

  
4.500

  
10.281

 

  
ASOO

e

n.v.l.
n.v.t.

Lid
01-01
31-12

  
4.500

e 17. 000
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WNT-VERANTOfOORDING 2021

1c. Toazlchthoudende topfunctlonarissen

Toazichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande labe

Gegevens 2021

Naam

Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2021
Einde functievervulling in 2021

Bezoldlaing
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezddigingsmaximum

-l- Onuerschuldigd betaald en nog niet terugonbangen bedrag

Bezoliilging

Hal bedrag van de overschrijding
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevans 2020
Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2020
Einde functievartfulling in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

G. J. Stapper
Lid
01-01
31-12

t

s

 

f

e

n. v. t.

n.v.t.

Lid
01-01
31-12

e

 

5.229

17.700

5.228

4.500
17.000

K. Flapper
Lid
01-08
31-12

  
2.604

  
7.419

e

  
2. 604

 

n. v. t.

n.v.t.

  

J.H. Beer
Ud
oi-aa
31-12

6 2.604

  
7.419

e

ï 2. 604

e

n.v.t.
n.ï. t.

«

e

R. S. Vet
Ud
01-08
31-12

  
2.605

  
7.419

e

  
2.605

e

n.v.t.

n.v.t.

  

L.M.B.
Snippe-van
de Velde
Voorzitter
01-08
31-12

  
3.500

  
11.129

e

  
3.500

 

n. v. t.

n.v.t.

e
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van   1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van   1 .700 of minder

Gegevens 2021
Naam
P. Bakhuizen

Functie
lid

Aangemerkt tot
31-07-2021

v0.5
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WNT.VERANTWOORDING 2021

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan   1.700

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al
zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling
gelieerde rechtspersonen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan   1.700 waarop de anticumulatie
bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met
een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van   1.700 of minder waarop de anticumulatie
van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met
een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT. VERANTWOORDING 2021

2. Uitkeringen wegens beëindiging dlanshferband aan topfunctlonarissen

Miei van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, waaraan een
uitkering is verstrekt.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Bezoldiging niet-topfunctionarissen niet van toepassing.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam:

Juridische vorm

Vestigingsplaats
N r. Bevoegd gezag
Nr. Handelsregister-
Webadres:

Adres:

Telefoonnummer-

E-mailadres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer-
E-mailadres:

BRIN-nummers

Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en
voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
Stichting
Puttershoek

41444
24356117
www. dehoekscheschool. nl

Biezen vijver 5
078 6295999
i nfo@dehoekscheschoo l. n l

L. J. van Meeren
078 6295999
info@dehoekscheschool.nl

09FD De Schelf
09ZS Het Talent
11 GH De Meerwaarde

12DU De Zevensprong
12MN De Blieken
12NG DeEendragt
12UP De Dubbeldekker

12VH 'tKraaienest
1 SAS De Takkenbosse
13AY De Tandem / De Klinker

13BG Onder de Wieken
13GW DeGouwaert
13VG Het Anker
13YT Burg. Van Bommel
14BZ De Boomgaard
14FA Het Driespan
14KH DeVlashoek

14MW De Pijler
16NZ Het Pluspunt

15XVOO Hoeksch Lyceum
15XV01 Actief College
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ONDERTEKENING DOOR BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Puttershoek 21^.2022

L. J. van Heeren

Voorzitter college van bestuur

L.M. B. Snippe-van de Velde
Voorzitter raad van toezicht

G.J. Stapper
Lid raad van toezicht

K. Flapper
Lid raad van toezicht

J.H. Beer
Lid raad van toezicht

R.S. Vet
Lid raad van toezicht
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat
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SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN NAAR ONDERWIJSSECTOREN

Primair Voortgezet
onderwijs onderwijs De Stichting

     
3

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

4

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Baten

Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en subsidies overige
overheden

Examengelden

Baten werk in opdracht derden

Overige baten

Totaal Baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

6. 1 Financiële baten

6.2 Financiële lasten

Sa/do financiële baten en lasten

Totaal resultaat

23.270. 651 16. 934. 464

49.566 479.806

1.627. 584 (175. 867)

24.947.801 17.238.403

19. 052. 099

660.756
1.474.544
2.408.525

23.595,925

1.351.876

10.650

(10.650)

1.341.226

13.696. 102

669. 339

687.083
1.525.789

16. 578. 313

660. 089

5

9.533

(9. 528)

650. 561

40. 205. 116

529.371

1.451. 717

42. 186.204

32. 748. 202

1. 330. 095

2. 161.627
3.934.590

40. 174. 514

2. 011.690

5

20.183

(20. 178)

1.991.512

vO.S PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg. De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

lege pagina's
die

vervangen moeten worden
door de

controleverklaring van de accountant
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