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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de Zeister Schoolvereeniging (hierna: ZSV). Met dit
jaarverslag legt de ZSV verantwoording af over het gevoerde beleid, de ontwikkelingen in dit
bijzondere Covid-19 jaar alsmede de resultaten over 2020 aan de leden van de vereniging,
de inspectie en andere belanghebbenden. Het jaarverslag is gecontroleerd door de externe accountant. Het jaarverslag informeert u over het gevoerde beleid in de organisatie, het
personeel en de huisvesting. Wij geven aan welke activiteiten in 2020 zijn ondernomen om
de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en te borgen. Tevens wordt in dit jaarverslag een toelichting gegeven op het contact met de externe relaties, wordt een ﬁnanciele verantwoording gegeven en de continuïteit beschreven. In dit jaarverslag is tevens het
verslag van de commissie van toezicht opgenomen. Alle onderdelen zijn voorzien van de
nodige speciﬁcaties en toelichtingen.
Het bestuur dankt het team en de ouders voor al hun extra inspanningen in dit bijzondere
jaar.
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1. Algemeen instellingsbeleid
Bijzonder neutraal onderwijs
De ZSV is een ‘bijzondere school op neutrale grondslag’ opgericht in 1929.
Bijzonder, omdat de school is opgericht en wordt bestuurd door ouders. Alle ouders van
leerlingen op de ZSV zijn lid van de vereniging. Ouders leveren een grote bijdrage aan de
ZSV; zo zijn zij actief als groepsouder, hebben zitting in commissies, de medezeggenschapsraad en vormen het bestuur en de commissie van toezicht.
De ZSV is neutraal ten opzichte van levensbeschouwing. We dragen bij aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze leerlingen door hen respectvol kennis te laten maken
met de grote religieuze stromingen en verschillende visies op de samenleving. We stellen
op school normen, omgangsvormen en waarden aan de orde die belangrijk zijn in onze
samenleving.

Missie/Visie
ZSV staat voor Zeister Schoolvereeniging. Het staat ook voor: Zelfstandig, Samen, Vooruit.
Dat is ons motto. Onze school heeft haar wortels in de wijk. De kinderen en de ouders
komen elkaar tegen op school, in de buurt en op het sportveld. Kinderen ontmoeten er hun
vriendjes en vriendinnetjes. Ouders zijn belangrijk voor onze school. Dit is een school die
warme gevoelens oproept. Die betrokkenheid is belangrijk. De school en de wijk vormen
een beschermende schil; kinderen zijn er veilig. Kleinschaligheid is onze kracht. Daarnaast
is het belangrijk om anderen te ontmoeten en naar buiten te treden. Daarin investeren we.
Immers, maatschappelijke projecten verruimen ons wereldbeeld.
Wij zijn een school die de behoeften van alle kinderen in de school signaleert en eraan
tegemoetkomt. Onze (vak)leerkrachten bieden bovengemiddelde hulp. Ook kinderen die
meer ondersteuning nodig hebben of kinderen die juist wat meer uitdaging willen, houden
wij vast en helpen wij om hun talenten te ontplooien. Dit doen wij o.a. door te investeren in
extra leerkrachten in de groepen door middel van co-teaching. Bij ons doen alle kinderen
mee.
Op onderwijsgebied blijven we in beweging. Wij stimuleren onze leerlingen in hun nieuwsgierigheid en zelfstandigheid en moedigen hen aan om zelf te bedenken wat zij willen leren.
Onze leerlingen doen graag mee in de klas en durven zich te presenteren. Wanneer zij
meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces, komen zij nog verder in het
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Digitale vaardigheden zijn daarbij vanzelfsprekend belangrijk. Onze leerlingen krijgen te maken met een wereld waarin nieuwe technologieën de boventoon voeren. Zowel op cognitief als op creatief en sociaal-emotioneel gebied
bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst.
Ook als leerkracht ontwikkelen wij onze talenten. Scholing, zowel individueel als in teamverband, maakt dat ook wij blijven leren en toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig
onderwijs kunnen blijven bieden. Binnen ons leerstofjaarklassensysteem werken we in
projecten, laten we leerlingen spelend leren en gebruiken we diverse methodes om geïntegreerd en betekenisvol les te geven. De ZSV is een school met veel professionele vrijheid
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voor de leerkracht. We durven nieuwe manieren van leren aan te bieden en we vertrouwen
onze leerlingen hun eigen leerproces toe.
Onze school is goed in het maken van tradities. De creamiddagen, de voorstellingen en het
kamp op Vlieland zijn daarvan voorbeelden. We houden vast aan de oude tradities maar er
is zeker ook ruimte om nieuwe tradities te creëren. Tradities die ons verbinden en de saamhorigheid bestendigen.

Toelating en toegankelijkheid
De ZSV is gevestigd in een gemeentelijk monumentaal pand (anno 1931), gelegen in het
Lyceumkwartierin Zeist. Op 1 oktober 2020 telde de school 242 leerlingen verdeeld over 9
groepen. Wij verzorgen basisonderwijs in Zeist. De gezinnen waarvan de kinderen bij ons op
school zitten, wonen grotendeels in de wijk, een relatief klein percentage komt uit andere
wijken in en rondom Zeist of van buiten de regio.
Het monumentale schoolgebouw met haar trappen en faciliteiten is minder goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
De ZSV hanteert een toelatingsbeleid. Hierin is beschreven welke keuzes de ZSV maakt met
betrekking tot de groepsgrootte, wachtlijsten, voorrangsregels, tweelingen en leerlingen
met een extra zorgbehoefte.

Ouderbijdrage
Ouders betalen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage maakt het mogelijk dat
we extra personeel kunnen inzetten voor handen in de klassen. Dit gebeurt in de vorm van
co-teaching. Ook kunnen we hierdoor onderwijs aanbieden verzorgd door vakleerkrachten. Verder wordt het restant van de ouderbijdrage besteed aan de kosten van excursies,
schoolreisjes, schoolkamp groep 8 en allerlei andere (buiten)schoolse activiteiten. Daarnaast betalen ouders jaarlijks een bijdrage voor het gebruik van de TSO.

Verbonden partijen
De ZSV is verbonden aan de Stichting TSO ZSV Zeist. Deze stichting heeft als doel het verzorgen van de tussenschoolse opvang. De cijfers van de Stichting TSO ZSV Zeist zijn in de
jaarrekening van de ZSV geconsolideerd opgenomen.
De school is in het kader van het verzorgen van passend onderwijs verbonden aan het
Samenwerkingsverband (SWV) ZOUT. Het SWV zorgt voor een dekkend netwerk van voorzieningen rond leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wet op
het passend onderwijs. Daarnaast organiseert het SWV Zout voor directies en leerkrachten
studie- en netwerkbijeenkomsten. Directie en leerkrachten hebben deze ook in 2020 waar
mogelijk ook online bezocht. De directeur van de ZSV is aanwezig geweest op de algemene
ledenvergadering van het samenwerkingsverband.

Klachten
De ZSV heeft een klachtenregeling. Er zijn in 2020 geen klachten gemeld.
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Juridische structuur

Benoeming en bezoldiging bestuurders

De ZSV is een vereniging die op 2 september 1929 is opgericht en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 40476851. In 2020 heeft geen
wijziging in de juridische structuur of de statutaire doelstellingen plaatsgevonden.

Het bestuur van de ZSV bestaat uit tenminste vijf ouders. Leden van het bestuur worden
benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van in beginsel vier jaar.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Bestuurs- en commissieleden kunnen aanspraak
maken op een reis- en verblijfkostenvergoeding, voor zover het bezoek van vergaderingen
van de ZSV betreft. Dit beleid is in 2020 onverkort toegepast, met dien verstande dat er
geen gebruik is gemaakt van deze vergoedingsregeling. Bestuursleden hebben geen
conflicterende nevenfuncties.

Organogram
Algemene Leden Vergadering
Medezeggenschapsraad
(P-MR en O-MR)

Bestuur

Commissie van Toezicht

Managementteam:
Directeur
Bouwcoördinator
onderbouw 1-4

Intern Begeleider

Bouwcoördinator
bovenbouw 5-8

Stellige bestuurlijke voornemens
Het bestuur heeft voor 2021 geen stellige voornemens met grote ﬁnanciële impact anders
dan de voornemens zoals zijn opgenomen bij de diverse onderdelen van dit jaarverslag. Er
zijn eveneens in 2020 geen bestuursbesluiten genomen die een belangrijke wijziging van
het beleid betekenen of die een grote ﬁnanciële impact hebben, anders dan vermeld in dit
verslag.

Commissie van toezicht
Leerkrachten 1-4

Vakleerkrachten,
Specialisten, Oﬃcemanager

Leerkrachten 5-8

Bestuur en organisatie
De ZSV valt onder het bijzonder onderwijs. De leden van de ZSV zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling op onze school staan ingeschreven. De leden zijn samen
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Uit hun midden kiezen de leden
daarom een bestuur.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de ZSV. De directeur is gemandateerd
door het bestuur voor de dagelijkse leiding van de school. Tussen bestuur en directie is
hierover regelmatig overleg. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en
directie is vastgelegd in het managementstatuut.
Uit het managementstatuut is een functiebeschrijving afgeleid. Deze beschrijft de werkzaamheden en de vereiste kennis en ervaring van de directeur en geeft overzicht van de
verantwoording en rapportages.
Het Bestuur is ultimo 2020 als volgt samengesteld:
Maarten Stam
Farida Ettaia
Roger Vossen
Marlies Welschen
Niels van Limpt
Jessie Liebregts
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Juridische zaken
Huisvesting
Personeel & Communicatie

2020 – 2024
2017 – 2021
2017 – 2021
2018 – 2022
2020 – 2024
2018 – 2022

De commissie van toezicht is belast met het intern toezicht. Deze commissie werkt daarbij
volgens de regels van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. De
commissie wordt benoemd door en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering.
De commissie houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur, en
overlegt in die rol regelmatig met het bestuur. De CvT ontvangt geen bezoldiging voor
haar werkzaamheden. De CvT leden hebben geen conflicterende nevenfuncties.
De commissie van toezicht is ultimo 2020 als volgt samengesteld:
Bas Hansen (Voorzitter)
2018-2021
Michiel Schouten (Juridisch)
2019-2022
Albertine Hartman (Financieel)
2020-2023

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is er om de belangen van ouders en personeel te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie
namens het personeel. De MR is ultimo 2020 als volgt samengesteld:
Oudergeleding:
Secretaris: Miriam Boons
MR-lid: Madelon Derksen
MR-lid: Constance Grasveld

Personeelsgeleding:
Voorzitter: Eveline Augustus
MR-lid: Pepijn Martens
MR-lid: Bart van Gaalen

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar met
betrekking tot internationalisering
Er zijn geen (verwachte toekomstige) ontwikkelingen met betrekking tot
internationalisering.
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2. Onderwijskundig jaarverslag
Onderwijs
In 2020 is planmatig gewerkt aan verdere verbetering van het onderwijs. Daarbij gelden de
doelstellingen omschreven in het Schoolplan 2019-2023 als uitgangspunt. In de planvorming wordt de koppeling gemaakt tussen beleid en ﬁnanciën.
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in de Wet
op het primair onderwijs zijn omschreven.
De ZSV streeft naar een degelijke basis op cognitief gebied op ten minste het niveau van
eindtermen (streefdoelen). Hierbij wordt gewerkt op basis van hoge verwachtingen met
aandacht voor zelfstandigheid, kennis en (sociale) vaardigheden.
Aan de hand van een aantal hoofdthema’s doen we verslag van de stappen die in 2020 zijn
genomen en geven we een vooruitblik.

Terugblik 2020
COVID-19
In schooljaar 2019-2020 hadden wij als ZSV te maken met een zeer ongewone situatie als
gevolg van Covid-19. De school ging van 16 maart tot 11 mei 2020 dicht voor fysiek onderwijs. In korte tijd heeft de directie met het team afstandsonderwijs opgezet en verzorgd.
Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende ICT-mogelijkheden, zoals Gynzy Kids, Teams,
Social Schools en de methode software. Het team heeft het onderwijs zo goed mogelijk en
ook met de hulp van ouders doorgang laten vinden. Vanaf 11 mei 2020 zijn de kinderen
in halve klassen 2 hele dagen per week naar school gegaan, waarbij de kinderen digitaal
onderwijs kregen op de dagen dat ze thuis waren. Bij terugkomst is er veel aandacht geweest voor sociaal emotionele aspecten en is er in kaart gebracht wat de nieuwe “0-situatie”
is. In deze periode hebben alle leerkrachten hun focus volledig op het geven van onderwijs gericht. Dit betekent dat we overige zaken met betrekking tot schoolbeleid even on-hold hebben gezet. De keuze voor een nieuwe rekenmethode is hierdoor helaas een jaar
doorgeschoven en de ontwikkeling op andere beleidsterreinen zijn wat afgeremd en weer
opgepakt toen we weer volledig naar school mochten. Met name de implementatietrajecten
van o.a. nieuwe methodes (technisch en begrijpend lezen), digitale systemen (Zien!, DHH),
‘leren leren’ en co-teaching hebben wat vertraging opgelopen. Ook de plannen voor nieuwe
inrichting bovenzaal en gang 3/5 zijn doorgeschoven naar 2021. De ICT-vaardigheden van
zowel leerkrachten als leerlingen zijn daarentegen wel sneller ontwikkeld dan verwacht.
Aan het einde van 2020 hebben we weer over moeten gaan op thuisonderwijs. Met gepaste
trots kijken wij terug op de resultaten die zijn behaald gegeven deze uitzonderlijke omstandigheden en ook met de hulp en ondersteuning van ouders.
Co-teaching
In 2020 is er in elke groep co-teaching zowel in de onder- als in de bovenbouw. Mede dankzij co-teaching hebben we alle vervangingen intern kunnen oplossen en hebben wij als ZSV
nog nooit een groep naar huis moeten sturen. Dit vinden wij erg waardevol.
ICT
In groep 4 t/m 8 is het werken met Chromebooks geïmplementeerd. De leerlingen hebben
er volgens de leerlijn digitale geletterdheid mee leren werken. De Chromebooksworden
gebruikt in de dagelijkse onderwijspraktijk en tijdens de ICT-lessen. Het door COVID-19
veroorzaakte thuisonderwijs heeft het werken met de devices versneld en vaardigheden
sneller ontwikkeld, zowel van leerkrachten als van leerlingen.
In groep 1 t/m 3 is het werken met iPads geïmplementeerd. Het werken met devices speelt
in deze groepen bewust in minder grote mate een rol. De implementatie in deze groepen
kan nog worden doorgezet in het komend schooljaar.
In de kleutergroepen zijn er nieuwe touchscreens (digiborden) gekomen.
Specialisten
In 2020 is een leerkracht gestart als specialist gedrag binnen de school. Deze specialist
adviseert en ondersteunt het team en het MT met betrekking tot de beleidsonderdelen die
gerelateerd zijn aan gedrag. Deze leerkrachtj begeleidt samen met de intern begeleider de
implementatie van Zien!. Dit is een onderdeel van ons leerlingvolg- en administratiesysteem
ParnasSys. Dit instrument gebruiken we ook om de sociale veiligheid te monitoren. Dit vervangt het instrument vanuit werken met kwaliteitskaarten.
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Leerlijn ‘leren leren’
In 2020 is de leerlijn ‘leren leren’ verder geïmplementeerd. Binnen deze leerlijn worden er
kindgesprekken gevoerd met alle leerlingen met als onderwerpen taakaanpak, zelfstandig
werken en reﬂectie op werk. Tijdens de coronatijd is hier in de groepen minder speciﬁeke
aandacht voor geweest. Met name de reﬂectie op de doelen van deze leerlijn in de groepen
is minder aan bod gekomen in deze periode. Dit is weer opgepakt zodra de leerlingen weer
naar school konden.
Nieuwe methodes
Onder leiding van een werkgroep is er onderzoek gedaan naar nieuwe methodes voor technisch en begrijpend lezen. Om tot deze keuze te komen zijn er gesprekken gevoerd met het
team, is er informatie opgevraagd bij de uitgeverijen, zijn verschillende (wetenschappelijke)
artikelen gelezen en zijn er zichtzendingen opgevraagd. Vervolgens is een aantal methodes
uitgeprobeerd in de groepen en is dit in het team geëvalueerd. Het team heeft ervoor gekozen om te gaan werken met verschillende methodes: Atlantis (technisch + begrijpend lezen)
voor groep 4, Karakter (technisch lezen) + Grip op Lezen (begrijpend lezen) voor groep 5 en
6 en Grip op lezen voor groep 7 en 8. Karakter (technisch lezen) wordt in groep 7 en 8 ingezet bij zorgleerlingen. Dit is het meest passend bij ons onderwijs en populatie. De ‘oude’
begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip houden wij aan als additioneel materiaal.
Signalering en monitoring
Om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben te kunnen signaleren en te begeleiden,
hebben we in 2020 een start gemaakt met het implementeren van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). De implementatie vindt plaats onder begeleiding van de
hoogbegaafdheid-specialist (HB-specialist) en de intern begeleider (ib’er).
Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling op het gebied van de sociaal – emotionele
vaardigheden wordt er gebruik gemaakt van Zien!
Met de komst van de nieuwe ib’er is er een ander format gekomen om opbrengsten te
analyseren naar aanleiding van de door ons gestelde doelen en de wijze waarop we deze
teambreed bespreken.
Gebouw en terrein
In 2020 is het gehele achterplein van groep 3 t/m 8 heringericht en tevens is de school
geschilderd. Er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst, het achterplein is speelser en groener
geworden en de afwatering is verbeterd. In 2021 de inrichting van de dieptetuin.
Professionalisering
De ZSV vindt het belangrijk om goede professionals in dienst te hebben. School- en individuele ontwikkeling zijn hierbij van groot belang. Het bestuur van de ZSV heeft daarom,
naast de vanuit de cao bestaande middelen, een ruim professionaliseringsbudget beschikbaar gesteld voor het team dat mede wordt bekostigd uit de ouderbijdrage. In 2020 hebben
alle leerkrachten individueel of als team meegedaan aan diverse professionaliseringsactiviteiten.
Onderwijsinspectie
Op basis van de bij de Inspectie van het Onderwijs bekende gegevens en aangeleverde
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documentatie schatte de Onderwijsinspectie in dat het vierjaarlijks onderzoek bij ZSV in
schooljaar 2020/2021 beperkt kon worden tot een jaarlijkse prestatieanalyse en een gesprek op school, oftewel een compact onderzoek. Dit gesprek vond 17 november 2020
plaats op school met twee bestuursleden, de intern begeleider en de directeur. De hoofdonderwerpen waren onderwijskwaliteit en ﬁnanciën. Het was een prettig gesprek waarbij
de conclusie van de inspecteur was dat de ZSV deze zaken goed op orde heeft.
Conclusie Onderwijsinspectie:
“Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks
onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022
of 2022/2023.”

Ambities en investeringen 2021
Opbrengstgericht Passend Onderwijs
De ZSV wil het lesaanbod beter laten aansluiten op de leerlingpopulatie. De Onderwijsinpectie hanteert met ingang van schooljaar 2020-2021 een nieuwe maat om de leerlingpopulatie in beeld te brengen: de schoolweging. De schoolweging komt tot stand op basis
van statistische data (CBS) en geeft de mate aan waarin de omgevingsfactoren waaronder
de leerlingen opgroeien gemiddeld genomen meer belemmerend of meer stimulerend zijn
voor de schoolse ontwikkeling. De schoolweging loopt van 20 (vooral stimulerende factoren) naar 40 (vooral belemmerende factoren). De schoolweging van de ZSV is voor schooljaar ‘20-’21 vastgesteld op 20,12. Bij een leerlingpopulatie met een lage schoolweging zoals
de ZSV, heeft de gemiddelde leerlingpopulatie meer behoefte heeft aan een uitdagend
curriculum. Op dit moment werkt de ZSV voornamelijk met lesmethodes die vooral gericht
zijn op een aanbod voor scholen met een gemiddelde schoolweging (rond de 30). De ZSV
heeft de afgelopen jaren getracht allerlei aanvullingen te doen op het curriculum om een
passend aanbod voor onze populatie te bewerkstelligen. Op basis van onze schoolweging
hebben wij herijkte ambities vastgesteld op groeps- en schoolniveau. Met passende ambities en een passender aanbod willen wij onze onderwijskwaliteit verder verbeteren. Hierbij willen wij een eﬀectieve, eenduidige en zinvolle administratie voeren en de uitvoering
behapbaar maken voor de leerkrachten met een passend en uitdagend curriculum, welke
in onderwijsplannen wordt vastgelegd en geborgd.
Het managementteam heeft in de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 een cursus
gevolgd (masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs van Helder Onderwijsadvies) om
kennis te maken met de werkwijze van OPO (opbrengstgericht passend onderwijs). Het MT
heeft zich de uitgangspunten en het digitale systeem achter de werkwijze van OPO eigengemaakt. Begin 2021 wordt er een implementatieplan gemaakt met als doel om voor in ieder
geval één vak te starten met de werkwijze in schooljaar 2021-2022.
Nieuwe methodes
Onder leiding van een werkgroep doet het team onderzoek naar een nieuwe methode voor
rekenen. Deze methode wordt in schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd.
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Gebouw en terrein
Er zijn in 2020 plannen gemaakt om het monumentale schoolgebouw te renoveren en te
verduurzamen. Deze plannen zijn in overleg met de gemeente Zeist nader uitgewerkt en
worden door de gemeente geﬁnancierd. De werkzaamheden vangen naar verwachting aan
in 2021.
Tevens zijn in 2020 plannen uitgewerkt om de monumentale dieptetuin geschikt te maken
voor intensief gebruik en het geven van buitengymlessen. Het ontwerp van de dieptetuin
omvat onder andere de aanleg van kunstgras en enkele buitentoestellen. Het plan is ingediend bij de gemeente Zeist voor een aanvraag omgevingsvergunning. De plannen worden
na goedkeuring van de gemeente uitgevoerd in 2021.
In 2020 is ook een programma van eisen gemaakt voor de herinrichting van de bovenzaal
en voor werkplekken in de gangen in de oudbouw. De bovenzaal en werkplekken worden
in eerste helft van 2021 heringericht. Met de nieuwe inrichting worden er meer en betere
werkplekken gecreëerd buiten de groepen waardoor samenwerken nog beter mogelijk
wordt.

Het geformuleerde beleid moet herkenbaar zijn in de schoolondersteuningsplannen (SOP)
van de individuele scholen en leidt samen tot een dekkend aanbod voor de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.
In het schoolondersteuningsplan van de ZSV zijn de ondersteuningsmogelijkheden binnen
onze school beschreven. De ZSV gaat ervan uit dat de ontwikkeling per kind kan verschillen.
Er wordt , binnen de grenzen van de mogelijkheden van de ZSV, rekening gehouden met
het feit dat dat er in elke groep kinderen zijn die extra aandacht en ondersteuning nodig
hebben.
Deze grenzen worden bepaald door een aantal factoren:
•
De mate waarin een leerling individuele begeleiding nodig heeft
•
Grenzen van (gevoel van) veiligheid binnen een groep of in de school
•
Toegankelijkheid van het (monumentale) gebouw
•
De uitkomst van de opgetelde individuele ondersteuningsbehoeften binnen een
groep
•
De expertise die binnen het team voor een speciﬁek leerprobleem, somatisch
probleem of (psychiatrische) diagnose beschikbaar is.

In 2021 komen er in alle groepen en de bovenzaal nieuwe touchscreens (digiborden). Een
werkgroep doet onderzoek en bereidt dit voor.

Wanneer de ZSV aan de grenzen van haar mogelijkheden komt, wordt er - in overleg met
ouders - een beroep op de expertise, of een andere vorm van onderwijs, binnen het netwerk gedaan.

Duurzaamheid
Op basis van een energiescan is er in 2020 een plan gemaakt voor het verduurzamen van
het schoolgebouw. Zo worden er zonnepanelen aangebracht en worden de oude CV-ketels
vervangen door een energiezuinige installatie. Tevens wordt het gebouw extra goed geïsoleerd. De werkzaamheden aan het gebouw worden naar verwachting in 2021 (grotendeels)
uitgevoerd.

De ZSV is te kenmerken als een zogenaamde ‘netwerkschool’. Wij bieden in beperkte mate
speciale onderwijszorg. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt een
beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Afstemming hierover vindt plaats
binnen ons samenwerkingsverband ‘SWV-ZOUT’. Wij kunnen bij handelingsverlegenheid
gebruik maken van de expertise van het Schoolondersteuningsteam (SOT) van het samenwerkingsverband.

In 2021 wordt er in de groepen lesgegeven in en aandacht gegeven aan duurzaamheid.
Hierbij wordt de samenwerking gezocht met Omgevingsdienst Regio Utrecht en ondersteuning van de gemeente Zeist.

De middelen die de ZSV vanuit de overheid en het samenwerkingsverband ontvangt om het
passend onderwijs mogelijk te maken, worden onder andere besteed aan de inzet van extra
formatie in de vorm van co-teaching, aan de inzet van een intern begeleider, specialisten
(gedrag, rekenen en meer- en hoogbegaafdheid) en licenties en andere hulp-, en leermiddelen gericht op het verzorgen van passend onderwijs.

In schooljaar 2020-2021 is er ook een gezonde school-coördinator aangesteld vanuit het
team. De Gezonde School is een programma (vanuit de GGD) dat scholen ondersteunt om
te werken aan een gezonde leefomgeving. De ZSV maakt in het lesprogramma gebruik van
(aanvullende) activiteiten die gericht zijn op binnenmilieu, natuur en het milieubewustzijn.
We beginnen met het thema ‘Scheiden en het verminderen van afval’.

De directeur en de intern begeleider hebben in 2020 deelgenomen aan (online) scholingsen informatiebijeenkomsten binnen dit samenwerkingsverband.
De ZSV heeft vanuit het Rijk in 2020 geen onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen.

Beleid en protocollen
In 2020 is het volgende beleid (opnieuw) vastgesteld:
•
Schoolondersteuningsplan
•
Schoolgids 2020-2021

Passend onderwijs
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband SWV-ZOUT is richtinggevend m.b.t.
de inhoud en de vorm van de zorg aan individuele leerlingen in de deelnemende scholen.
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Kwaliteitszorg
De kwaliteit van het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de leraren.
Daarom heeft de ZSV mede met de steun van de ouderbijdrage een verhoogd professionaliseringsbudget vastgesteld.
Kwaliteitszorg op de ZSV betekent het in beeld hebben van de onderwijsbehoeften van kinderen, het evalueren van de resultaten van leerlingen, het evalueren en borgen van het
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onderwijsleerproces, het planmatig werken aan verbeteractiviteiten en het verantwoorden
aan belanghebbenden van de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
De resultaten en ontwikkeling van de leerlingen worden bijgehouden binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit geldt zowel voor de methodegebonden toetsresultaten als
de - voor de volgens een toetsrooster afgenomen - methode onafhankelijke toetsen. Ook
wordt de verslaglegging met betrekking tot ontwikkeling en ondersteuning hierin bijgehouden. Binnen ParnasSys maken wij gebruik van Zien! (sociale emotionele vaardigheden) en
WMK (werken met kwaliteitskaarten). In 2020 is een vragenlijst sociale veiligheid voor leerlingen afgenomen in Zien!. In de kleutergroepen maken wij gebruik van het Ontwikkelvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Met behulp van dit instrument is
het mogelijk om via een gerichte observatie voor iedere leerling in kaart te brengen of hij/
zij zich voldoende ontwikkelt volgens zijn/haar leeftijd. Ook wordt er gekeken waar sprake
is van achterblijven in de ontwikkeling of waar de leerling juist een ontwikkelingsvoorsprong
heeft.
Binnen de groepen werken we met drie verschillende niveaus:
1. het gemiddelde groepsniveau
2. leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
3. leerlingen die meer aankunnen.
De niveaus worden vastgesteld na elke toetsperiode en worden mede ingegeven door de
behoeftes van de leerling. Deze groepsplannen worden meerdere malen per jaar geüpdatet
op basis van de laatste resultaten en ontwikkelingen.
De resultaten worden als volgt besproken binnen de school:
•
Groeps- en leerlingniveau: leerkracht met intern begeleider
•
Groeps- en schoolniveau: leerkrachten met het managementteam
•
Schoolniveau: managementteam met het bestuur

Resultaten uitstroom
De ZSV heeft op een schaal van X tot Y een schoolweging van net boven de 20. Het landelijk
gemiddelde ligt rond de 30. Hoe hoger de schoolweging, des te complexer is de populatie.
Dit betekent dat de ZSV een minder complexe populatie heeft t.o.v. scholen met een hogere
schoolweging. De leerlingen van de ZSV stromen over het algemeen uit naar de ‘bovenkant’
van het voortgezet onderwijs. De ZSV scoort daardoor in principe altijd boven het landelijk
gemiddelde. De ZSV vergelijkt daarom de eigen resultaten met scholen met een vergelijkbare schoolweging. Op de eindtoets scoren de leerlingen van onze school dan op het gemiddelde of boven het gemiddelde van onze schoolvergelijkingsgroep.
Jaar
2020*
2019
2018
2017

Landelijk gemiddelde
536
535,6
535,6

ZSV
539
538,3
543,7

Voor leerlingen waarvan het perspectief is dat zij het eindniveau van groep 8 niet gaan
halen (en die passen in het aanbod van passend onderwijs), wordt een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld. In 2020 was er geen enkele leerling in deze categorie.
De schooladviezen voor schooljaar 2019-2020 waren als volgt:
Vwo: 15
Havo/Vwo: 4
Havo: 3
Vmbo TL/Havo: 2
Vmbo TL: 4
Vmbo G/TL: 3
Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling in de basisschoolperiode.
De handreiking van de POVO, die toe ziet op de overgang van het primair onderwijs naar
het voortgezet onderwijs, geeft richtlijnen voor de totstandkoming van het schooladvies.
De school kijkt hierbij onder andere naar aanleg en talenten van een leerling, harde leerprestaties uit het leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde uit groep
6, 7 en 8, de resultaten uit de entreetoets groep 7 en de kenmerken van een leerling zoals
concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.
Tijdens de basisschoolperiode wordt er gemiddeld tweemaal per jaar een methode onafhankelijke toets afgenomen. De resultaten van de Cito-toetsen worden twee keer per jaar
op groeps- en schoolniveau geanalyseerd en besproken.
De behaalde scores in juni 2020 van Cito LOVS kwamen over het algemeen overeen met de
behaalde resultaten van een jaar eerder. Een conclusie is dat de periode thuisonderwijs van
maart tot mei 2020 geen grote nadelige gevolgen heeft gehad voor de groepen van de ZSV.
Ook wanneer we kijken naar de eigen ambities (qua niveauwaarden) worden deze voor het
merendeel behaald. Nadere analyse is onderhanden om (individuele) achterstanden in
kaart te bregen en vervolacties.
In het schooljaar 20/21 is er gestart met de nieuwe methodes‘Atlantis’ en ‘Karakter’ voor
technisch lezen in de groepen 4 t/m 8. De eerste gebruikservaringen zijn positief en we zijn
benieuwd naar de resultaten in de M-serie van Cito.
Vanaf 2020 vraagt de Onderwijsinspectie om ook te kijken naar het behalen van de referentieniveaus voor rekenen, taalverzorging en lezen (1F, 2F en 1S). Vanaf volgend schooljaar
zullen we onze ambities ook meten in referentieniveaus.
Wanneer we nu kijken naar deze referentieniveaus zien we dat taalverzorging aandacht
behoeft. Dit wordt onder andere opgepakt in het schooljaar 20-21 door met OPO
(Opbrengstgericht Passend Onderwijs) te gaan werken.
Zeker gezien de periode van quarantaine en thuisonderwijs zijn we tevreden over de behaalde resultaten. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben zich ingezet om de doelen
zoveel mogelijk te halen.

*In 2020 is er landelijk geen centrale eindtoets afgenomen i.v.m. maatregelen Covid-19
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Naar aanleiding van de methodegebonden toetsen, eigen waarnemingen van leerkrachten,
de analyse van de Cito-resultaten en eventueel extern onderzoek maken we keuzes in ons
onderwijsaanbod en worden verbeterpunten geformuleerd ten behoeve van de beleidsplannen en het jaarplan.
Het bestuur informeert belanghebbenden over beleid door middel van nieuwsbrieven, de
website en via scholenopdekaart.nl. Het bestuur legt tijdens de algemene ledenvergadering
verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Onderwijs in beweging
Er waren in 2020 belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs die medebepalend waren en
in de toekomst zullen zijn voor ons beleid.
Een groot gedeelte van het team heeft in januari 2020 meegedaan met landelijke stakingen
in het primair onderwijs. Op deze wijze is aandacht gevraagd voor het lerarentekort, de
verlaging van de werkdruk en een hoger salaris.
In schooljaar 2019-2020 zijn vijf leerkrachten met (pre-)pensioen gegaan en heeft de ZSV,
in combinatie met extra uren voor co-teaching, succesvol nieuwe leerkrachten weten aan te
trekken. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het gelukt om kwalitatief goede
leerkrachten aan te trekken.
De ZSV houdt (politieke) ontwikkelingen met betrekking tot deze problematiek goed in de
gaten en neemt dit mee in het nieuw (personeels-)beleid om zo goed voorbereid te zijn op
de toekomst.

3. Personeel
Strategisch Personeelsbeleid
Een kwalitatief goede school is een school waar deskundige teamleden onder gunstige
schoolcondities, aangestuurd door goed onderwijskundig management, goed onderwijs
geven, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De persoonlijke kwaliteit en de professionele ontwikkeling van de leerkrachten vinden we
bij de ZSV daarom erg belangrijk. De teamleden zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen
loopbaan en professionele ontwikkeling. Daarnaast leveren zij een actieve bijdrage aan het
realiseren van de doelstellingen van de ZSV. Ze worden meegenomen in het verwezenlijken
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van de ambities van de school zoals ze zijn weergegeven in het schoolplan en jaarplan.
De ZSV wil een aantrekkelijke school zijn om voor te werken. Dit willen we bereiken door:
• Een prettige, veilige en gezonde werkomgeving te creëren. De ZSV streeft ernaar dat
medewerkers in een ﬁjne, schone en inspirerende omgeving kunnen zijn. Hierbij hebben we
aandacht voor het materiële, zoals een ﬁjne werkomgeving en teamruimtes, als ook voor
immateriële factoren zoals de inzet van werkdrukverlagende middelen en de inzet van extra
(vak)leerkrachten voor extra ondersteuning in en buiten de klas.
• Aandacht voor professionalisering. Op de ZSV bieden we de mogelijkheid tot en hetor
stimuleren van scholing. Naast het budget vanuit de CAO-PO is het budget verhoogd voor
individuele professionalisering. Leerkrachten kunnen, binnen de gestelde kaders, zelf invulling geven aan hun eigen professionalisering.
• Goede arbeidsvoorwaarden. De ZSV streeft ernaar om binnen de CAO-PO alle arbeidsvoorwaarden zo goed als mogelijk aan te wenden. Hierbij worden we ondersteund door
VBS (Vereniging Bijzondere Scholen) en Groenendijk (administratiekantoor). Nieuwe wet- en
regelgeving worden tijdig ingeregeld en gecommuniceerd.
Bovenstaande wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd doordat deze onderwerpen steeds aan bod komen in teamvergaderingen, studiedagen, enquêtes en individuele voortgangsgesprekken.

Formatie
Om onze ambities waar te maken, hebben we een kwalitatief sterk en gebalanceerd team
nodig. Dit komt tot uitdrukking in de formatie. Een aantal functies kan alleen worden ingevuld als hiervoor voldoende structurele ruimte is binnen de begroting. In 2020 is er verder
geïnvesteerd in meer formatie. Er waren 21 personeelsleden in dienst met een totale betrekkingsomvang van 15,46 fte.
Per 31 december 2020 zag de formatie er als volgt uit:
Personeelssterkte per functiegroep
Functiegroep
Totaal Fulltime
Parttime
Leraar L10
Aantal Personen
10
Bezetting (wtf)
6,7871
Leraar L11
Aantal Personen
9
Bezetting (wtf)
7,2986
Directeur
Aantal Personen
1
Bezetting (wtf)
1,00
Oﬃce manager
Aantal Personen
1
Bezetting (wtf)
0,375
Totaal
Aantal personen
21
Bezetting (wtf)
15,4607

1

9

1

8

1

0

0

1

3
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Managementteam en ondersteuning
Er zijn een aantal functies naast het onderwijzend personeel: de directeur, de intern begeleider en de oﬃcemanager. De directeur is operationeel eindverantwoordelijk binnen de
bestuurlijke kaders en tevens leidinggevende van alle medewerkers. De intern begeleider
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voert managementtaken uit namens de directeur en stuurt leerkrachten functioneel aan op
het vlak van zorg en begeleiding. De oﬃcemanager verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden en ondersteunt de directeur.
Het managementteam is ultimo 2020 als volgt samengesteld:
Directeur: Guido Vink
Intern begeleider: Mirjam Dekker
Bovenbouwcoördinator: Frederike van Donselaar
Onderbouwcoördinator: Monique Di Filippo
Groepsleerkrachten
In 2020 waren er 18 groepsleerkrachten werkzaam op de ZSV. Per groep zijn er twee leerkrachten (co-teaching). Zij zijn samen eindverantwoordelijk voor hun groep en hebben hierover regelmatig contact met de ouders, collega leerkrachten, intern begeleider en directie.
Vakleerkrachten
In 2020 waren er op de ZSV vakleerkrachten aanwezig voor lichamelijke oefening, ICT-les en
muziek. Wij kiezen voor vakleerkrachten omdat zij specialistische kennis en vaardigheden
in huis hebben en daarmee verdieping kunnen aanbrengen in het onderwijsaanbod. Een
bijkomend voordeel is dat wanneer de vakleerkrachten de lessen verzorgen, de groepsleerkracht meer tijd en ruimte heeft voor een kleinere groep leerlingen of gelegenheid heeft
voor zijn/haar voorbereidings- en nakijkwerk.
Specialisten
Binnen het team willen we specialistische kennis verder ontwikkelen en borgen. In 2020
heeft een leerkracht de opleiding ‘specialist gedrag’ afgerond en was er een rekenspecialist
en specialist ‘meer- en hoogbegaafdheid’. De specialisten zetten hun specialistische kennis
en kunde in om het schoolbeleid met betrekking tot gedrag, rekenbeleid en meer- en hoogbegaafdheidsbeleid mede vorm te geven, leerkrachten te ondersteunen en kennis over te
dragen binnen het team.

Werkdrukgelden
Om de werkdruk van leerkrachten te verminderen, hebben de sociale partners en het
kabinet op 9 februari 2018 het werkdrukakkoord afgesloten. Uitvloeisel van dit akkoord is
dat op grond van het aantal leerlingen per 1 oktober 2017 extra middelen beschikbaar zijn
gesteld voor werkdrukvermindering in het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. Voor schooljaar 2019-2020 is dit 225,- euro per leerling met een totaal van 54.900,- euro en voor schooljaar 2020-2021 is dit 251,38 euro per leerling met een totaal van 61.588,- euro.
Het team is in schooljaar 2018-2019 met elkaar in gesprek gegaan over de knelpunten en
oplossingen met betrekking tot de werkdruk in het onderwijs. Het team heeft vervolgens
gekozen om de werkdrukgelden in te zetten voor:
•
extra handen in de klas voor ondersteuning leerlingen/leerkracht
•
extra formatie zodat leerkrachten meer ruimte krijgen voor hun administratie.
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De directie heeft dit bestedingsplan vervolgens ingediend bij de P-MR voor instemming. In
dit bestedingsplan wordt beschreven dat de werkdrukgelden worden besteed aan extra
personeel om co-teaching mogelijk te maken. De P-MR heeft hiermee ingestemd.

Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag (2020)
54.783,- euro
Werkdrukgelden
2019-2020: 225 euro
per leerling. O.b.v. 244
lln en 12 maanden =
54.900 euro. 7/12e deel
is 32.025 euro (2020)

Toelichting
Er is met het team besloten
om de werkdrukgelden in te
zetten voor extra formatie
in 2020. Een bedrag van
54.783,- euro over 2020 is
hiervoor ingezet.

Werkddrukgelden
2020-2021:
251,38 euro per leerling.
O.b.v. 245 lln en 12
maanden = 61.588,
10 euro. 5/12e deel is
25.661,71 euro (2020)

Om de extra formatie
buiten de klas te kunnen
laten werken aan
administratie is er een
bedrag van 2.903,- euro
besteed aan het
aanschaﬀen van extra
laptops.

2020:
32.025,- + 25.661,- =
57.686,- euro
Materieel

Het restantbedrag van
57.686,- – 54.783,- =
2.903,- euro is besteed
aan laptops.

Om de extra formatie
buiten de klas te kunnen
laten werken aan
administratie is er een
bedrag van 2.903,- euro
besteed aan het
aanschaﬀen van extra
laptops

Prestatiebox
De ZSV heeft naast de reguliere lumpsumbekosting de gelden vanuit de prestatiebox met
name ingezet op de thema’s talentontwikkeling (inzet HB-specialist en materiaal voor meeren hoogbegaafden) en cultuureducatie (de ZSV neemt kunst- en cultuurlessen af van en
werkt samen met netwerk cultuureducatie Zeist). Ook is op deze manier een muziekleerkracht ingehuurd en is ingezet op verdere professionalisering van het team (er was in 2020
een hoger budget beschikbaar voor individuele- en teamscholing).
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4. Huisvesting
De ZSV is gevestigd in een gemeentelijk monumentaal pand uit 1931. Het schoolgebouw
is in 1985, 1998 en 2006 uitgebreid. In 2011-2012 is intern groot onderhoud uitgevoerd en
grootschalig asbest verwijderd.
In 2020 is het volledige gebouw aan de buitenzijde geschilderd. Daarnaast is het schoolterrein opnieuw ingericht (fase 1). De dieptetuin wordt in 2021 aangelegd (fase 2).
De huidige staat van het gebouw is goed. In 2020 is het Meerjaren Onderhoudsplan wederom geactualiseerd. Met dit plan beschikken we over een goed instrument om inzicht te
krijgen in de werkzaamheden en bijbehorende kosten voor het onderhoud van het gebouw,
zowel op korte als op lange termijn. Uitvoering van onderhoud gebeurt conform dit plan.
Vanuit de gemeente Zeist wordt in 2021 een subsidie verstrekt voor ‘gebouwgebonden
verbeteringen’. Samen met de gemeente Zeist is afgestemd welke werkzaamheden mogen
worden uitgevoerd. Hoofdzakelijk zijn dit verbeteringen in het kader van verduurzaming
en energiebesparende maatregelen. Onderdelen met betrekking tot verbeteringen in het
kader van duurzaamheid die ook al in het onderhoudsplan waren opgenomen, komen hierdoor te vervallen.
Bij noodzakelijke investeringen wordt steeds afgewogen wat duurzame oplossingen zijn en
of deze ﬁnancieel haalbaar zijn, hetzij door een acceptabele terugverdientijd ofwel door te
verkrijgen subsidies.
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5. Continuïteitsparagraaf
Aantal leerlingen 1 oktober
Personele bezetting in fte
per 31 december
Bestuur/management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel
Totale personele bezetting

Realisatie
2016
246

Realisatie
2017
246

01,00
12,14
01,75
14,89

01,00
12,09
01,20
14,29

Realisatie Realisatie Realisatie Begroot
2018
2019
2020
2021
244
245
242
245

01,00
12,91
01,10
15,01

01,00
14,69
00,50
16,19

01,00
14,09
00,38
15,46

1,00
14,09
00,50
15.58

De sectie risicomanagment in hoofdstuk 6 beschrijft de voornaamste risico's. De meerjaren
begroting en toelichting daarop zijn in hoofdstuk 7 Financieel beleid opgenomen.

6. Goed Bestuur
Goed Bestuur
De ZSV kent een algemene ledenvergadering (ALV), een bestuur, een directie, een Medezeggenschapsraad (MR) en een Commissie van Toezicht (CvT).
De gevolgde procedure voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening 2020 is beoordeeld door de CvT. De jaarrekening wordt toegelicht in de ALV en daarna vastgesteld. Het
bestuur vraagt décharge voor het gevoerde beleid in 2020.

andere door het feit dat een CvT is ingesteld, voldoet de ZSV aan de Code Goed Bestuur
van de PO-raad. De CvT vindt het van belang aan te geven dat zij niet fungeert als een strikt
onafhankelijk orgaan, zoals een Raad van Toezicht, met de wettelijke rechten en plichten
van dien. Van formele macht, zoals het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering,
is dus geen sprake.
De werkwijze die de CvT dit jaar heeft gevolgd is vergelijkbaar met de werkwijze in de voorgaande jaren. Sinds twee jaar is een 3e lid aangesteld waardoor de huidige CvT nu bestaat
uit 3 personen. De leden van de huidige CvT zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben dit
jaar dan ook gebruikt om goed toezicht te houden op het hoofdthema betreﬀende de kwaliteit van onderwijs en op de ﬁnanciële situatie.
Het schooljaar 2020-2021 was een bewogen jaar met als uitdaging de Covid-19 pandemie
en de daarbij behorende beperkingen. Een wezenlijk deel van het schooljaar moest vorm
worden gegeven via onderwijs op afstand. Het thuisonderwijs in combinatie met de snelle
omslag van het digitale onderwijs heeft veel van alle betrokken gevergd. Het is bewonderingswaardig dat het team van de leerkrachten van de ZSV onder leiding van Guido Vink een
en ander vorm hebben gegeven.
Een goede relatie met het bestuur en dito informatievoorziening was en is daarbij van belang.
De CvT is dit jaar verschillende keren bij elkaar geweest. De vergaderingen van het bestuur
werden kritisch gevolgd via agenda’s en verslagen en de CvT is als toehoorder (digitaal)
aanwezig geweest bij een reguliere bestuursvergadering. Naast de reguliere bestuursvergaderingen is een aparte sessie belegd over ﬁnanciën waarbij het bestuur de begroting voor
het aankomende jaar en de jaarrekening 2020 nader heeft toegelicht.
Op basis daarvan brengt de CvT een positief advies uit aan de ALV om de Jaarrekening
2020 vast te stellen.

Ontwikkelingen in governance
De ZSV is aangesloten bij de PO Raad en conformeert zich in die zin aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.
De positie van onze school is uniek door haar eenvoud en overzichtelijkheid. De
governance bij deze zogenaamde ‘eenpitters’ krijgt meer aandacht in het onderwijsveld.
Er wordt meer gevraagd van de bestuurders en dus ook van de organisatie van interne beheersing en toezicht op de vereniging en op de structuur. Dit is een terugkerend onderwerp
op de bestuurstafel en wordt nauwgezet gevolgd.
Speciﬁek wordt van schoolbesturen, meer dan vroeger, inzicht in ontwikkelingen op het
gebied van de onderwijskwaliteit gevraagd. De ontwikkelingen ten aanzien van onderwijskwaliteit en de voortgang ten aanzien van het realiseren van de onderwijsvisie maken vast
onderdeel uit van de besprekingen van het bestuur met directie. Het bestuur heeft daartoe
een zelfstandige portefeuille onderwijskwaliteit ingesteld. Na goedkeuring door de ALV zal
in 2021 een bestuurder zich volledig toeleggen op deze portefeuille .

Verslag Commissie van Toezicht 2020
Beste leden van de ALV, beste ouders,
De Commissie van Toezicht (‘CvT’) houdt namens de leden van onze vereniging toezicht op
het goed functioneren van het bestuur van de ZSV. De commissie wordt benoemd door en
brengt advies uit aan de Algemene Ledenvergadering. Het toezichthoudend recht van de
commissie wordt ontleend aan artikel 20 van de statuten van onze vereniging. Onder-
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De CvT heeft ook vergaderingen bijgewoond van de MR. De communicatie en discussie is
positief en opbouwend.
De CvT concludeert dat de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs, bedrijfsvoering,
beleid en onze verenigingsdoelstellingen niet in het geding zijn. Het bestuur is kritisch én
opbouwend richting de directie, heeft focus op risico’s en kan hoofd- en bijzaak scheiden.
Voor zover wij kunnen beoordelen vult zij de werkgeversrol richting de directie correct in.
De CvT is verheugd te constateren dat budgetten zeer realistisch worden opgesteld. Er is
daarbij een goede aansluiting tussen de begroting en de realisatie.
De CvT bedankt de leden voor het in hen gestelde vertrouwen. Niet alleen tijdens de Algemene ledenvergadering, maar gedurende het hele jaar staan wij open voor uw suggesties,
vragen of opmerkingen.
Afsluitend bedankt de CvT het bestuur, directie en het team voor hun inzet voor de ZSV.
Namens de Commissie van Toezicht,
Bas Hansen, Michiel Schouten, Albertine Hartman

Risicomanagement
De diverse risico’s die de ZSV loopt op de terreinen onderwijs, leerlingen, personeel, huisvesting en ﬁnanciën worden gestructureerd geïnventariseerd. Deze risico’s worden opge-
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nomen in de managementrapportages welke tijdens de bestuursvergaderingen worden
besproken. Betreﬀende de risico’s wordt besloten of en welke actie moet worden ondernomen. Hierbij moet worden gedacht aan beleidsaanpassingen, maar ook aan het verzekeren van risico’s. Als belangrijke risico’s worden gezien:
Continuïteit van onderwijs
De ontwikkelingen rondom COVID-19 in 2020 hebben grote invloed op de gezondheid van
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de continuïteit van het onderwijs. Teneinde
opvolging te geven aan de maatregelen van de overheid werd onderwijs op afstand aangeboden. De ZSV beschikt over een digitale infrastructuur en leermiddelen om de continuïteit
van het onderwijs organisatorisch en operationeel te waarborgen. Door het co-teaching
model kon verhoogd ziekteverzuim onder leerkrachten worden opgevangen. Ook ouders
hebben het thuisonderwijs mede mogelijk gemaakt.
Structurele verlaging leerlingenaantal
Het leerlingenaantal is bepalend voor de bekostiging. De laatste jaren is het aantal stabiel.
Bij het toelatingsbeleid is zelfs vastgelegd dat de instroom beperkt kan worden. De leerlingenaantallen worden nauwlettend gemonitord. Bij het opstellen van het bestuursformatieplan wordt, wanneer de leerlingenaantallen onverhoopt structureel mochten dalen,
eventueel overgegaan tot Risico Dragend Deel van Formatie-plaatsing (RDDF), zodat de
formatie aangepast kan worden.
Onverwachte materiële huisvestingskosten
De ZSV is gevestigd in een gemeentelijk monumentaal pand waarbij de onderhoudskosten
die door de ZSV worden gedragen de afgelopen jaren zijn toegenomen. Door middel van
een jaarlijks geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP) worden deze kosten zo goed
mogelijk ingeschat als basis voor de aangehouden onderhoudsvoorziening. Werkelijke huisvestingskosten, die mede kosten voor energie en schoonmaak omvatten, kunnen desondanks belangrijk afwijken.
Onverwachte personeelskosten
Het ziekteverzuim binnen de ZSV kan onverwachte impact hebben op de personeelskosten. Via de arbodienst en re-integratietracjecten worden zieke medewerkers begeleid.
De ZSV heeft het beleid met betrekkingtot verzuim beschreven in een verzuimbeleidsplan.
Dit beleidsplan is gericht op het voorkomen en verminderen van het verzuim van personeel. Het plan is een uitwerking van de regels waaraan verzuimbeleid dient te voldoen en
bevat maatregelen ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
medewerkers van de ZSV.

7. Financieel beleid
Financiële positie op balansdatum
Hierna treft u de balans aan per 31 december 2020. De balans is een momentopname van
de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de ﬁnanciële
situatie op 31 december 2020 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2020 31-12-2019
261.820
715
163.632
733.803

274.818
715
145.813
626.818

1.159.969

1.048.163

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2020

31-12-2019

798.068
142.266
219.635

762.971
148.262
136.930

1.159.969

1.048.163

Toelichting op de balans:
Activa:
Materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa is in 2020 met €13.000 afgenomen (2019: €11.000
toegenomen). Tegenover €51.000 (2019: €70.000) aan investeringen stond €64.000 (2019:
€59.000) aan afschrijvingen, waardoor er per saldo sprake is van een afname van de materiële vaste activa. Er is vooral geïnvesteerd in ICT aanverwante technische zaken alsmede
leermiddelen. De boekwaarde is 38% (2019: 41%) van de aanschafwaarde.
Financiële vaste activa
In 2018 is een waarborgsom van €715 gestort voor de koﬃemachine bij Bean United.
Vorderingen
De vordering op het Ministerie houdt verband met het betaalritme van de rijksbijdrage
personeel. De vordering loopt in de periode januari tot en met juli terug naar nihil. Vanaf
augustus neemt de vordering toe tot het nieuwe balanssaldo. De vordering bedraagt per 31
december 2020: €70.000 (2019: €64.000). De debiteuren, overige vorderingen en overlopende activa bedragen €94.000 (2019: €82.000). Deze vorderingen en toename houden mede
verband met het moment van facturatie, betaalritme van de ouder- en TSO-bijdrage. Gelet
op de betaalmoraliteit verbonden aan de ouderbijdragen zijn de risico’s voor oninbaarheid
als beperkt ingeschat, waardoor geen voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is gevormd.
Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is in 2020 met €107.000 toegenomen (2019: €89.000
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afgenomen). Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de omvang van de liquide middelen is weergegeven in het kasstroomoverzicht.
Passiva:
Eigen vermogen
Het positieve resultaat van 2020 van €35.000 (2019: €58.000) is toegevoegd aan het eigen
vermogen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 €798.000 (2019: €763.000).
Van het resultaat in 2020 is €24.000 (2019: €34.000) toegevoegd aan de algemene reserve.
Deze bedraagt per 31 december 2020 €453.000 (2019: €429.000).
Naast de algemene reserve publiek zijn er de bestemmingsreserves personeel publiek en
de algemene reserve privaat. De bestemmingsreserve personeel (publiek) is bedoeld om
onder meer eventuele vervangingskosten als gevolg van langdurig zieke te kunnen bekostigen. In 2020 is €35.000 (2019: nihil) aan de reserve personeel toegevoegd. Gelet op
de ﬁnanciële positie van de ZSV is eind 2019 besloten dat de school met ingang van 2020
eigen risicodrager geworden voor de vervangingskosten door ziekte en schorsing. Om het
staartrisico bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim af te dekken is voor een zogenaamde stop
loss variant gekozen waarbij voor de kosten bij een ziekteverzuim van meer van 6% een
tegemoetkoming uit het vervangingsfonds wordt verkregen. Met de dotatie aan de reserve
personeel wordt de vermeden bijdrage aan het vervangingsfonds na aftrek van werkelijke
vervangingskosten in 2020 aangewend om als school een eigen buﬀer op te bouwen voor
het risico op toekomstige vervangingskosten.

Het feitelijk eigen vermogen van de Zeister Schoolvereniging blijft in 2020 onder de
signaleringswaarde (1.0)
2020
Totaal eigen vermogen
€798.068
Private reserve
€298.123
Aanschafwaarde gebouwen
€353.813
Totale boekwaarde MVA
€261.820
Boekwaarde gebouwen
€130.214
Total baten
€1.666.838
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
Ratio eigen vermogen
Feitenlijk eigen vermogen
Normatief eigen vermogen

€0
0,76
€499.945
€656.277

Voorzieningen
De vereniging beschikt over twee voorzieningen, een jubilea voorziening en een
voorziening groot onderhoud. De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van
toekomstige ambts-jubileumgratiﬁcaties. In 2020 is €6.000 (2019: €3.000) gedoteerd en
€2.000 (2019: €8.000) onttrokken aan de voorziening. De voorziening bedraagt per 31
december 2020 €16.000 (2019: €12.000).

De in 2019 opgenomen reservering cao 2020 eenmalige betalingen aan salarissen is in 2020
aangewend. De reserve bedraagt per 31 december 2020 €47.000 (2019: €36.000).
Aan de algemene reserve (privaat) zijn in 2020 zijn geen bedragen toegevoegd of onttrokken. Deze reserve bedraagt per 31 december 2020 onveranderd €298.000.

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter egalisatie van de kosten van het groot onderhoud. De toevoeging is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. In 2020 is €60.000
(2019: €43.000) gedoteerd en €70.000 (2019: €89.000) onttrokken aan de voorziening groot
onderhoud. De voorziening bedraagt per 31 december 2020 €126.000 (2019: €136.000).

Publiek onderwijsgeld moet optimaal aan onderwijs worden besteed en niet onnodig in
reserves gaan zitten. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde en hanteert vanaf 2020
een rekenmethode om te bepalen wat een redelijk (publiek) eigen vermogen is om aan te
houden. Daamee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een eigen 'signaleringswaarde voor
mogelijk bovenmatig eigen vermogen'. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel
van het eigen vermogen, dus exclusief privaat vermogen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn de salaris gebonden schulden zoals af te dragen loonheﬃng
en pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind
januari respectievelijk eind mei 2021 betaald. De omvang van de salaris gebonden

De signaleringswaarde is berekend voor de Zeister Schoolvereniging waarbij het feitelijk
eigen vermogen (wat is af te lezen van de balans) wordt aangetoond en het normatief eigen
vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen
te financieren en risico's op te vangen).

schulden is gestegen tot €109.000 (2019: €106.000). De omvang van de overige
kortlopende schulde, vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva bedraagt per 31
december 2020 €110.000 (2019: €30.000). De toename houdt verband het moment van
facturatie, betaalrit-me van de ouder- en TSO-bijdrage. Hierbij geldt dat het
schoolkalenderjaar afwijkt van het ﬁnanciële boekjaar.

Een bestuur kan goede redenen hebben om tijdelijk eigen vermogen boven de
signaleringswaarde aan te houden. De signaleringswaarde is dan ook bedoeld als startpunt
voor een gesprek over de reserves, en niet als harde norm.
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Exploitatierekening
De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van €89.000. Uiteindelijk resulteert
een positief resultaat boekjaar 2020 van €35.000 (2019 €58.000), een verschil van €124.000
met de begroting. Dit verschil wordt in hoofdzaak verklaard door hogere rijksbijdragen dan
begroot en uitgestelde huisvestingslasten verbonden aan de renovatie de monumentale
dieptetuin. In de navolgende paragraaf is een analyse opgenomen met een vergelijking en
speciﬁcatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie
huidig jaar versus begroting

hogere personele vergoedingen. Met ingang van januari 2020 is de structurele loonsverhoging van 4,5% toegepast. In februari 2020 heeft een extra cao-uitbetaling plaatsgevonden ter hoogte van €42.000. Als gevolg van de cao-afspraken is aan het eind 2020
een eenmalige toelage van 0,7% toegepast bovenop de eindejaarsuitkering. De vergoeding
PAB is toegenomen. De materiële vergoeding is gelijk aan de begroting en iets hoger dan in
2019.
De ontvangsten van het samenwerkingsverband ZOUT bedragen €63.000 (2019: €62.000)
en zijn daarmee hoger dan de begroting en in 2019 doordat de vergoedingsbedragen verhoogd zijn.

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De
gerealiseerde baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019:

Realisatie
2020

Begroot
2020

Verschil

Realisatie
2019

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.479.626
187.212
1.666.838

1.420.305
167.500
1.587.805

59.321
19.712
79.033

1.446.760
184.922
1.631.682

32.866
2.290
35.156

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

1.258.672
63.967
187.952
120.437
1.631.028

1.234.830
71.495
226.800
143.500
1.676.625

23.842
-7.528
-38.848
-23.063
-45.597

1.225.761
58.617
149.827
138.874
1.573.079

32.911
5.350
38.125
-18.437
57.949

35.810

-88.820

124.630

58.603

-22.793

10
723
-713

400
-400

158
433
125

158
433
-275

-150
-433
-583

35.098

-89.220

124.755

58.328

-23.376

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal ﬁnanciële baten en lasten
Nettoresultaat

Toelichting op de staat van baten en lasten:
Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen zijn gestegen ten opzichte van de begroting en 2019, voornamelijk door
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Overige baten
De overige baten bestaan voornamelijk uit de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor
de TSO en verhuur inzake BSO. Tevens is in 2020 een vergoeding van het UWV ontvangen
voor een in het verleden betaalde transitievergoeding voor langdurige zieken. Dit laatste
verklaart de hogere overige baten ten opzichte van de begroting.

Treasuryverslag
De ZSV heeft in lijn met haar treasurybeleid terughoudend ﬁnancieel beleid gevoerd. Er is
naast betaalrekeningen gebruik gemaakt van spaarrekeningen. Alle tegoeden zijn direct
opeisbaar. De rekeningen worden aangehouden bij onder het garantiestelsel vallende de
banken.

Personele lasten
De personele lasten zijn hoger dan begroot en in 2019. Dit komt voornamelijk door de
salarisverhogingen op grond van de nieuwe cao. De niet salaris gebonden lasten zijn lager
dan begroot en dan in 2019 met name door lagere kosten premies vervangingsfonds door
het

Meerjarenbegroting
Hierna wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. Hiermee willen we een beeld geven van de continuïteit van de vereniging. In de meerjarenbegroting is
uitgegaan van een relatief stabiel leerlingenaantal. De personele formatie is gelijk gelaten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn beperkt lager dan begroot en beperkt hoger dan in 2019. Door
investeringen in ICT en verbonden technische installaties eind 2019 zijn de afschrijvingslasten gestegen in 2020. Doordat de renovatie van de dieptetuin in 2020 vertraagd is geraakt door formaliteiten met de gemeente Zeist zijn daardoor ook de afschrijvingslasten in
2020 minder gestegen dan begroot.

Meerjarenbalans

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn lager dan begroot en hoger dan in 2019. Voornaamste reden van
de lager dan begrote lasten komt voort uit de vertraagd geraakte renovatie van de monumentale dieptetuin. Voor 2020 was €80.000 aan lasten begroot voor renovatie achterplein
en de dieptetuin en bedroegen de werkelijke lasten €20.000. Na instemming van de gemeente Zeist zal de renovatie van de dieptetuin naar verwachting in 2021 gerealiseerd worden, evenals de initieel begrote kosten en investeringen. In 2020 bedroegen de
onderhoudskosten €43.000 (2019: €45.000) en waren daarmee beperkt lager dan in 2019.
Op basis van een in 2020 extern geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan is de reguliere
dotatie voor de onderhouds-voorziening verhoogd naar €60.000 (2019: €43.000). Verder
namen de huisvestingslasten toe door hogere schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19.

Balans
Realisatie

Prognose Prognose

Prognose Prognose

Prognose

31-12-2020

31-12-2021 31-12-2022

31-12-2023 31-12-2024

31-12-2025

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

261.820
715
262.535

300.320
715
301.035

312.020
715
312.735

253.920
715
254.635

203.840
715
204.555

166.260
715
166.975

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

163.632
733.803
897.435

163.632
664.882
828.514

163.632
646.432
810.064

163.632
729.724
893.356

163.632
810.316
973.948

163.632
874.282
1.037.914

1.147.991 1.178.503

1.204.889

Totaal activa

1.159.969

1.129.549 1.122.799

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten liggen in lijn met de begroting en beperkt lager dan in 2019.

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

452.908
47.038
298.123
798.068

376.318
47.038
298.123
721.479

337.118
47.038
298.123
682.279

320.408
47.038
298.123
665.569

315.318
47.038
298.123
660.479

317.588
47.038
298.123
662.749

Financiële baten en lasten
De ﬁnanciële baten zijn lager dan begroot en in 2019 mede door negatieve rente op aangehouden middelen bij de bank.

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

142.266
219.635

188.435
219.635

220.885
219.635

262.787
219.635

298.389
219.635

322.505
219.635

Investeringen en ﬁnancieringsbeleid
Het beleid van de ZSV is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen ﬁnancieren van
die investeringen waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. Gezien de liquide
positie van de ZSV is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De
investeringen van 2020 zijn dan ook met eigen middelen geﬁnancierd. Jaarlijks wordt het
meerjaren-investeringsplan waar nodig bijgesteld.

Totaal passiva

1.147.991 1.178.503

1.204.889
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1.159.969

1.129.549 1.122.799

Toelichting op de balans
Voor de komende vijf jaar worden investeringen verwacht van €265.000 en afschrijvingen
van €374.000. Daardoor neemt de omvang van de vaste activa af. De vorderingen zijn op
het niveau van 2020 gehouden. De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen
uiteindelijk iets toe, ondanks dat er vanaf 2021 tekorten verwacht worden. Dat komt
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doordat de huidige begrote investeringen lager zijn dan de afschrijvingen en door de afname van de voorzieningen. Op basis van onttrekkingen aan de voorzieningen (in lijn met
het huidige meerjarenonderhoudsplan) zal deze voorziening de komende jaren toenemen
doordat de dotaties de onttrekkingen zullen overstijgen.
Op basis van de in 2020 geactualiseerde meerjarenbegroting zal het eigen vermogen van de
ZSV met circa 17% afnemen door het aanwenden van het eigenvermogen vanaf 2021 tot en
met 2024. Deze ontwikkeling past bij het streven van de ZSV om de eigen vermogen positie
niet verder te verstevigen maar in te zetten voor de leerlingen. Na de aanwending van het
eigen vermogen tot en met 2024, wordt de eigen vermogenspositie in de komende jaren
boven het niveau van €500.000 begroot, hetgeen als een adequaat niveau wordt gezien om
tegenslagen op te kunnen vangen (o.a. verbonden aan het eigen risicodragerschap voor
langdurig zieken) en om beoogde investeringen te realiseren.
Er zal geen vreemd vermogen aangetrokken worden voor het doen van investeringen. De
omvang van de voorzieningen zal toenemen aangezien de onttrekkingen lager zijn dan de
dotaties. De kortlopende schulden zijn vanaf 2020 constant ingeschat. Door dit alles neemt
het balanstotaal af in de jaren 2021 tot en met 2023 om daarna beperkt te stijgen.

Staat van baten en lasten
Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.479.626
187.212
1.666.838

1.477.980 1.470.830 1.480.200 1.488.680 1.488.680
167.700
164.700
164.700
164.700
164.700
1.645.680 1.635.530 1.644.900 1.653.380 1.653.380

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

1.258.672
63.967
187.952
120.437
1.631.028

1.282.770 1.297.930 1.310.010 1.314.890 1.320.030
80.500
83.300
58.100
50.080
37.580
225.700
163.200
163.200
163.200
163.200
132.500
129.500
129.500
129.500
129.500
1.721.470 1.673.930 1.660.810 1.657.670 1.650.310

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal ﬁnanciële baten en lasten
Nettoresultaat

35.810

-75.790

-38.400

-15.910

-4.290

3.070

10
723
-713

800
-800

800
-800

800
-800

800
-800

800
-800

35.097

-76.590

-39.200

-16.710

-5.090

2.270

ouder- en TSO bijdragen, die zijn ingeschat op basis van het vastgestelde bijdrage niveau en
de betalingsmoraliteit van de afgelopen jaren.
De personele lasten nemen toe in verband met de periodieken. In verband met de investeringen nemen de afschrijvingslasten in 2021 toe, waarna deze in navolgende jaren
geleidelijk afnemen. De begrote huisvestingslasten omvatten in 2021 de kosten verbonden
aan de renovatie van de monumentale dieptetuin (aansluitend op het achterplein). Op 10
mei 2021 heeft de gemeente Zeist een omgevingsvergunning verleend voor de renovatie.
Covid-19 heeft geen signiﬁcant eﬀect gehad op het ﬁnancieel resultaat 2020. In bovenstaande begroting van baten en lasten is geen rekening gehouden met de mogelijke eﬀecten
van Covid-19. De toekomstige impact van Covid-19 kan momenteel niet worden ingeschat.
Tevens is geen rekening gehouden met mogelijke extra middelen vanuit de overheid gericht
op het inlopen van eventuele leerachterstanden bij leerlingen. De verwachting is dat de
uitwerking van deze regeling in 2021 nader vorm zal krijgen. Dit geldt ook voor het in detail
inzichtelijk maken van mogelijke leerachterstanden op leerling niveau en maatregelen om
deze achterstanden in te lopen.
We hebben op 2 juni 2021 een beschikking van de gemeente Zeist ontvangen met daarin
een toezegging tot een bedrag van €300.000. Deze gelden mogen worden ingezet voor de
verduurzaming van het monumentale schoolgebouw dat in eigendom is van de gemeente
Zeist almede voor algemene aanpassingen. De gemeente Zeist is akkoord gegaan met de
ingediende plannen in dit kader. Zaken als vervangen centrale verwarmingsinstallatie,
isolatie, zonnecellen en dergelijke worden hierin meegenomen. Gehele renovatie met
bekostiging vanuit de Ge-meente Zeist vindt in beginsel budget neutraal plaats. Aangezien
de timing van de renovatie nog onzeker is zijn begrote baten en lasten niet in de begroting
opgenomen.

De rijksbijdragen zijn naar verwachting in 2021 iets lager dan in 2020, door incidentele
baten in 2020. In 2021 en daarna wordt rekening gehouden met gelijkblijvende leerlingen-
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