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Voorwoord

Zondagmorgen 15 maart 2020 om 10.00 uur, achter gesloten gordijnen en binnengekomen via de achteringang
overleggen de Westlandse schoolbesturen met burgemeester Bouke Arends op het gemeentehuis aan de
Verdilaan. De schoolbesturen PO geven op voorhand aan, zonder de afwachting van de persconferentie van
minister-president Mark Rutte, om maandag 16 maart alle scholen te sluiten. De bestuurders van het VO willen
eerst de persconferentie afwachten. Direct na het overleg worden diverse acties uitgezet om onderwijs op afstand
te realiseren, 's Middags komen alle directeuren van de basisscholen, ook van openbaar en katholiek, bijeen op
onze basisschool De Blinkerd in Monster. Wie niet aanwezig kan zijn, neemt hybride deel. Tijdens deze bijeenkomst
warden de bestuurlijke richtlijnen gegeven en bespreken de directeuren kort hoe te handelen, hoe de teams aan
het werk te zetten en de ouders te informeren. Begin van deze zondagavond zijn alle communicatielijnen ingezet.
Vervolgens ontrolt zich een ongekende onderwijsontwikkeling van nooit eerder gekende proportie: maandag 16
maart ontvangen de eerste kinderen onderwijs op afstand.

De corona variant COVID-19 verlamt de wereld, maar niet het onderwijs op onze scholen. De eerste periode wordt
24/7 gewerkt om digitaal Leste kunnen geven, hardware uitgezet, lesprogramma's herschreven en wordt uiterste
inspanning gedaan om geen kind uit het oog te verliezen. Daar waar nodig is door onze medewerkers letterlijk
aan de voordeur gebeld om zicht te houden op het welbevinden van de leerlingen en hen de ondersteuning te
geven die nodig is.

Op moment van schrijven van dit verslag houdt corona nog steeds ons land en dus ook ons onderwijs in haar
greep. Onze leidinggevenden besteden grotendeels hun tijd aan het managen van de bezetting van het
lerarenteam, het organiseren van hybride onderwijs als wederom een groep in quarantaine moet en dat gaat zo
maar door... Mijn dank is groot voor de inzet van al onze medewerkers, diep respect voor de veerkracht en
vakbekwaamheid die ik heb waargenomen: het was en is geweldig!

Ondanks corona is de beleidsontwikkeling doorgegaan, hier en daar ontstond er wat vertraging of verandering in
de planning, maar grosso modo hebben we de doelen behaald die we hadden gesteld. Zie hiervoor het tweede
hoofdstuk. Ook de reguliere bedrijfsvoering is natuurlijk ongewijzigd voortgezet, al vroeg ook hier corona extra
inzet vanwege allerlei regelingen/protocollen en de subsidieverwerkingen die op gang kwamen.

Het financiële resultaat viel dit jaar voor het eerst sinds vele jaren tegen, een extra tekort van bijna 1,4 % van de
omzet naast het reeds begrote tekort. In het derde hoofdstuk (3.2) van dit verslag wordt dit verklaard.

Ik nodig de lezer uit te reageren op dit verslag en waar nodig de dialoog aan te gaan.

Met veel dank aan de medewerkers van het bestuursbureau voor alle voorbereidingen en uitwerkingen,

Henri Koele
Voorzitter College van Bestuur
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1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie & visie
De ambitie van PCPOW luidt: "Wij geloven dat leren een ontdekkingsreis is die een leven lang duurt. Wij begeleiden
onze kinderen op hun ontdekkingsreis, zodat zij de volgende stap naar het vervolgonderwijs kunnen maken als
zelfstandige en sociaal vaardige mensen die respect hebben voor mens en natuur. Dit doen wij samen met alle
collega's binnen PCPOW, ouders en partners.
Om onze ambitie waarte maken gebruiken we de volgende vier richtinggevers:
1. Vind je unieke print
2. Plezier in leren
3. We doen het samen
4. Je bent geliefd

Vind je unieke print: De route die het kind, de school & de stichting loopt (van groepsgericht naar

Plezier in leren:

We doen het samen:

Je bent geliefd:

kindgericht) op zoek naar hun eigen unieke print.
Alle betrokkenen (kind, ouders, medewerkers) voelen zich veilig, weten zich gezien en
voelen zich waardevol met hun persoonlijkheid en talenten.
Bouw een school (zonder drempels) waar leren leuk is met aandacht voor de talenten
en ontwikkelpunten van het kind.
We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Strategisch beleidsplan
In de periode 2018-2019 zijn ruim 180 medewerkers, ouders, samenwerkingspartners samen in gesprek gegaan. Zij
deelden gedachten en beelden over de inhoud van ons onderwijs van de toekomst, de kwaliteit die we willen
bieden en over de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die daarvan onderdeel uitmaken. Ook met
leerlingen gingen we hierover in gesprek. Er was sprake van co-creatie waarbij iedereen actief deelnam en door
dialoog een proces van betekenisgeving plaatsvond. Zo kwam er gezamenlijk een Koersplan, genaamd Strategie
in Beweging. In 2020 is het kwaliteitsdocument, genaamd Koers met Kwaliteit verder ontwikkeld.

Hieronder de speerpunten uit het strategisch beleidsplan aan de hand van de 4 richtinggevers:
1 Vind je uniek print (we doen het samen en je bent geliefd)
Communicatie en PR
PCPO Westland is trots op zijn scholen, medewerkers en leerlingen. Niet alleen onze scholen, maar ook PCPOW
heefteen unieke print in Westland. Wij onderscheiden ons van de overige besturen en zijn ons bewust van deze
merkpositionering. Waar staan we voor bij PCPOW? Wat kun je van ons verwachten als ouders en leerkrachten?
We steken er tijd en aandacht in om PCPOW als merk neer te zetten.
Bij PCPOW communiceren we op een afwisselende wijze. Zo maken we gebruik van filmpjes, tekeningen en
nieuwsbrieven. Ook connmuniceren we vanuit de vier richtinggevers.
In 2019 zijn er voor alle scholen en PCPOW nieuwe websites gelanceerd. Dit jaar is er een website gebouwd voor
de nieuwbouwschool PWA De Lier. Hierop kunnen (nieuwe) ouders alle vorderingen richting de
nieuwbouwschool volgen https://www.nieuweschooldelier.nl/.
Om allemaal op dezelfde tijd en op dezelfde manier informatie vanuit PCPOW te ontvangen werken we met de
app Social Schools en Social Board voor ouders en collega's.
Om het wij-gevoel te vergroten zetten we communicatie in als middel. Denk aan een presentje bij de dag van
de leraar, in de coronatijd een tasje met lekkers voor alle medewerkers, een flyer 'Groei in tijden van Corona'
van alle scholen van PCPOW en een zonnebrillenactie in de zomer voor alle leerlingen. Erg leuk om tijdens de
zomer een ouder tegen te komen met een PCPOW zonnebril op!
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2 Plezier in leren
O2leren
Tijdens de voorjaarsgesprekken werd goed duidelijk dat veel van onze scholen aandacht besteden aan O2 leren.
Veel van hen werken met een methode die de wereldoriëntatievakken integreert. Door het leernetwerk O2 is er
ook een plek voor de collega's om elkaar te ontmoeten en hun onderwijspraktijk te verbeteren.

Coderen en Programmeren
Inmiddels heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden op de Pieter van der Plasschool. Zij zijn niet alleen
meer een Pilotschool, maar hebben nu hun eigen DigiGroeipunt met digicoach Linda Krul. Dit is de plek voor
alle collega's van PCPOW die geïnspireerd en gecoacht willen worden voor coderen en programmeren. Je kan
er naar toe om lesideeën op te doen of om lesmateriaal te lenen. Pietertje is niet meer alleen, maar heeft
inmiddels ook wat robotbroertjes en -zusjes, er staat een 3D printer en er zijn plannen om een VR-kist aan te
schaffen.
Daarnaast brengt de digicoach ook een bezoek aan scholen om samen te kijken hoe coderen en programmeren
opgenomen kan worden in de schoolvisie van die school. Ten slotte heeft elke school van PCPOW een unieke
print en is er voor iedere school maatwerk nodig.

Dïof'coach
Een werkgroep is bezig met het creëren van een nieuwe functie bij PCPOW, digicoach. Het uitgangspunt is dat
iedere school straks een digicoach heeft. Dat betekent dat we straks een groep mensen hebben die innovaties
op het gebied van ICT naar alle scholen brengen. Zij houden zich niet bezig met onderhoud en uitvoering, maar
met innovatie en beleidsontwikkeling.

Voorbereiding studiedag PCPOW
In deze tijden van corona is het belangrijk om in kansen te blijven denken. Ook plezier in leren is een belangrijke
richtinggever bij PCPOW. Daarom is er besloten de studiedag in 2021 voor alle collega's van PCPOW wét door te
laten gaan, maar dan in hybride vorm. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 gestart.

Leernetwerken
Een leernetwerk bestaat uit een groep collega's van verschillende scholen. Deze collega's zijn enthousiast over
hun vak en willen zich graag nog meer bekwamen in een bepaald thema. Het leernetwerk werkt vanuit een
gezamenlijk doel. Het is een plek om met elkaar te experimenteren, geïnspireerd te raken, lessen met elkaar
voor te bereiden om hier vervolgens elkaar feedback op te geven. De activiteiten zijn gericht op
onderwijsverbetering. Dit is een continu proces en draagt bij aan het werkplezier.
PCPOW heeft inmiddels 11 leernetwerken, waarvan POVO en Bewegingsonderwijs de nieuwste zijn. Dat betekent
ook dat er dus 11 kartrekkers van de leernetwerken zijn. Zij begeleiden hun leernetwerk optimaal vanuit een
gezamenlijk doel, zorgen voor een warm welkom en houden de groep bij elkaar door te investeren in de relatie.
Deze groep ontmoet elkaar drie keer per jaar tijdens de kartrekkersbijeenkomst.
Ook wordt onderzocht op welke termijn de leernetwerken opengesteld worden voor de andere Besturen. Dit
wordt meegenomen in de ontwikkelingen van Groeikracht.
De leernetwerken zijn wel doorgegaan in 2020, maar vaker in hybride vorm. Opvallend hierin is wel dat de
opkomst soms hoger was, omdat een digitale ontmoeting soms drempelverlagend werkt voor de collega's. Mooi
inzicht om mee te nemen in de toekomst.

Groeikracht
Een leven lang leren voor onze kinderen en collega's. PCPOW ontwikkelt een platform waar de leervraag van
onze onderwijsprofessionals centraal staat. Zo kan er een aanbod gecreëerd worden vanuit vraag en behoefte.
Dit aanbod wordt aangevuld met thema's die passen uit het Koersplan van PCPOW. Je kan denken aan coderen
en programmeren, o2 leren of bewegend leren. Ook wordt er een duidelijke visie op loopbaanontwikkeling
ontwikkeld. Een loopbaanontwikkeling die gericht is op een brede professionele ontwikkeling. Collega's kunnen
hun talenten inzetten binnen PCPOW voor de vernieuwingen in het onderwijs.
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Er vinden gesprekken plaats met WSKO, WOO en EWMM om te verkennen wanneer we dit project voor het gehele
Westland kunnen lanceren. Als er een grotere groep mensen gebruik van maakt, kan je ook eerder aanbod
creëren. Het plan is om Groeikracht in 2021 te lanceren.
3 We doen het samen
Directeurenteam

Vanuit het directeurenteam en het Koersplan is de ambitie ontstaan om meer vanuit de Rijnlandse gedachte
te werken met het direrteurenteam. Om dit te bereiken zijn er een aantal mooie ontwikkelingen uitgerold of
verder verdiept. Werken in werkgroepen, informeel ontmoeten en een tweedaagse voor de directeuren zijn
hier voorbeelden van.

Werken in werkgroepen
leder schooljaar kiezen de directeuren een thema van een werkgroep waar zij zich dat schooljaar voor inzetten.
De thema's zijn afgeleid van het Koersplan. Gemiddeld staan er vijf grote thema's centraal en poppen er nog
wat kleine thema's gedurende het jaar op. Door deze manier van werken gaan de onderwerpen sneller leven in
de scholen en wordt het meer van ons allemaal in plaats van alleen van het stafbureau.

Juni 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Tijdens een werklunch hebben we naar de opbrengst van
schooljaar 2019-2020 gekeken en een focus voor schooljaar 2020-2021 opgesteld.

Opbrengst werkgroepen 2019-2020 I^CPO
'L^/""""'
tóKf. ILL^. yLOd.

Werkgroepen DIR 2019-2020

•^ Professionaliseren directeuren
•^ Gesprekkencyclus
^ Vrijwillige mobiliteit
•^ Onderwijskundige ontwikkelingen
•^ Expertise centrum

SfiS

36K

50%

^ Kwaliteitszorg
^ Functieboek
«/ Esis/Parnassys
^ Veranderende rol IB'ers
»/ Kenniskringen
•^ Nieuw schoolplan
^ PR

o Loopbaanbeleid ouderen
o Lerarentekort

• Afgerond • Stfl bfifven staan Afgerond. Opbrengst mee 2020-2021

Voor de focus van schooljaar 2020-2021 is er gebruik gemaakt van de volgende documenten:
o Koers met kwaliteit
o Opbrengst schooljaar 2019-2020
o Poster Koers PCPOW
o jaarplanning PCPOW (zichtbaar in Social Schools)
o Opbrengst voorjaarsgesprekken 2020

Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt door iedere werkgroep waarbij de volgende vragen centraal
staan

Wat hebben we nu?
Wat zouden we voor PCPO Westland willen?
Wat heb je daarvoor nodig? Welke actie is hier voor nodig?
Hoelang heb je hiervoor nodig?
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Daar zijn vervolgens de werkgroepen Professionele cultuur, Groeikracht, HR, Bedrijfsvoering en Digitale
onderwijsvernieuwing uit voortgekomen, die in het schooljaar 2020-2021 aan de slag zijn gegaan.

Informeel ontmoeten
In 2019 is gestart met informeel ontmoeten. De directeuren van PCPOW hebben vier groepjes samengesteld die
vier keer per jaar samen komen. Tijdens deze ontmoetingen is er een mix van gezelligsamenzijn en leren, ledere
bijeenkomst vindt op een andere school plaats. De directeur van die school ontvangt de andere directeuren en
geeft een rondleiding om de unieke print van die school te verkennen. Vervolgens lunchen zij met elkaar en
worden er leervragen en/of casussen besproken.

Tweedaagse directeuren
September 2020 ontmoetten de directeuren elkaar voor een tweedaagse. Tijdens de tweedaagse stond de
gesprekkencyclus van PCPOW centraal. Deze wilden wij anders inrichten.
Opbrengst van de tweedaagse: Van gesprekkencyclus naar groeigesprekken: In 2020 is verder vorm gegeven
aan het in 2019 ingeslagen pad om afscheid te nemen van de huidige gesprekkencyclus en over te gaan naar
groeigesprekken. Deze gesprekken worden op waarderende wijze gevoerd. Er wordt uitgegaan van dat wat
energie geeft. Wij werken niet meer met kruisjeslijsten, maar willen juist kijken naar passie, talenten en
leervragen. Hierin krijgen de leerkrachten de regie over de hoeveelheid gesprekken en de inhoud hiervan. Zij
zijn eigenaar van hun ontwikkeling. In 2021 wordt er scholing aangeboden voor de directeuren om zich te
bekwamen in deze manier van gespreksvoering, waarderende gesprekken.

Samenwerking andere besturen
In ons Koersplan staat de tekst 'We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.' Het
komt niet als een verrassing dat deze koersuitspraak ook leeft bij WSKO, WOO en EWMM. Uiteindelijk is dit het
hoogst haalbare doel van een onderwijsinstelling. Daarom hebben we ook de ambitie uitgesproken om elkaar
in de toekomst zoveel mogelijk te versterken. De vier bestuurders hebben een aantal thema's aangedragen
waar collega's van het stafbureau en vanuit de scholen mee aan de slag gaan.
De thema's zijn:

> Regionale samenwerking Hogescholen (PABO)
> Groeikracht
> Westland VI(oo)P
> Vakgroep Gymleerkrachten Westland
> Werken in Westland
> Arbeidsvoorwaardenmenu

Momenteel vinden er regelmatig overleggen plaats. De verwachting is dat er in 2021 concrete resultaten zijn.
4 Je bent geliefd
Panelaesorekken
Vanuit het Koersplan van PCPOW geldt voor alle collega's van PCPOWdatzij de ander willen ontmoeten. Vanuit
de bereidheid elkaar te erkennen als partner in de ontwikkelingvan kinderen. De dialoog staat centraal: vanuit
een nieuwsgierige houding in interactie. Daarom was het een logische keuze om dit jaar panelgesprekken te
voeren en afscheid te nemen van de personeelstevredenheidsenquête. Hieronder omschrijven wij onze aanpak,
de opbrengst, onze sterke kanten en krijg je inzicht in onze ontwikkelpunten.
Met een nieuwsgierige houding zijn we de panelgesprekken gestart. Hoe gaat het met onze organisatie? Hoe
wordt het Koersplan vertaald in de organisatie? Hoe worden wij gezien als werkgever? Hoe staat het met de
onderwijsinnovaties die in gang gezet zijn? Hoe kijken de collega's naar de gesprekkencyclus? Voelen zij zich
eigenaar van hun eigen ontwikkeling? De panelgesprekken hebben ons antwoord gegeven deze vragen.
Door het voeren van panelgesprekken krijg je een kijkje in de organisatie. Sterke punten komen naar voren en
ontwikkelpunten worden zichtbaar. Het gaat goed met PCPOW. Het Koersplan is nu voor het tweede jaar in
gebruik. Het geeft de collega's een speelveld waarbinnen zij zich ontwikkelen en groeien. Alle medewerkers zijn
bekend met de vier richtinggevers. Scholen maken hun eigen vertaalslag. Er is op de scholen aandacht voor
programmeren en O2 leren. Collega's zien hier wel nog ontwikkelkansen. Bij PCPOW heerst er een wij-gevoel.
Deze stichting heeft een christelijke identiteit met daaruit volgend de manier waarop we met elkaar omgaan.
Er wordt gezorgd voor en geluisterd naar de collega's. Heb je een probleem? Dan wordt er gedacht in

t
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oplossingen. De visie is herkenbaar en past bij de collega's. De scholen zijn autonoom en krijgen ruimte voor
het ontwikkelen van hun unieke print. Er is aandacht voor groeimogelijkheden. Stichtingsbrede activiteiten
dragen bij aan het vergroten van het netwerk van de collega's. PCPOW neemt afscheid van de huidige
gesprekkencyclus en stapt over naar groeigesprekken. PCPOW heeft ingezet op het verbeteren van de interne-
en externe communicatie. Dit is de collega's opgevallen. Het werken met Social Schools en Social Board wordt
als positief ervaren. De nieuwe websites geven een frisse uitstraling en laten zien dat we bij één club horen.
Samengevat zijn de meest voorkomende ontwikkelpunten vanuit de panelgesprekken:

Bewegend leren meer aandacht geven.
Zorgen dat eerst de basis op orde is, voordat je gaat innoveren.
O2 leren zit nu nog teveel in losse lessen. Het moet een mindset van kinderen en leerkrachten
warden.
Meer inzetten op mobiliteit. Het is goed om na 7-10 jaar van school te wisselen.
Collega's van het bestuursbureau gaan vaker op bezoek bij de scholen.
Medewerkers de mogelijkheid bieden en faciliteren om van andere scholen te leren en daar te kijken.
Bijeenkomsten op verschillende scholen laten plaatsvinden. Zo kom je er ook achter welke scholen
waar goed in zijn. Wat is hun unieke print?
Regelingen goed beschikbaar stellen voor collega's. Als er aanpassingen of nieuwe regelingen zijn,
communiceer hier goed over.
De scholing van startende Leerkrachten beter toepasbaar maken.
Nadenken over de hoeveelheid berichten via Social Board.
De focus blijft op de eigen school. Niet alle collega's zijn geïnteresseerd in wat andere scholen doen
of dat zij aangesloten zijn bij een stichting.
Besturen mogen fuseren om elkaar te versterken en elkaar niet beconcurreren.
Kleine attenties hoeven niet.

Voor de bovengenoemde ontwikkelpunten worden concrete oplossingen gezocht in 2021. Dit wordt uitgevoerd
door een werkgroep bestaande uit directeuren en stafmedewerkers. Deze concrete oplossingen worden
opgenomen in het nieuwe beleidsjaar.

Toegankelijkheid & toelating
PCPOW heeft een protestants-christelijke signatuur en hanteert een open toelatingsbeleid. Ouders dienen de
grondslagen van de stichting te respecteren. In 2009 is er een specifiek beleid gemaakt m.b.t. de toelating van
leerlingen in het geval dat de school een leerlingenstop moet instellen door de afwezigheid van voldoende
lokalen.

1.2 Organisatie

Contactgegevens
Stichting Protestants Christelijk en interconfessioneel Primair Onderwijs regio Westland (PCPOW)
Bestuursnummer: 41454

Zuidweg 87, 2671 MP Naaldwijk
0174-526950
E-mail: info@pcpow.nl
Website: www.pcpow.nl

Bestuur
Naam: drs. H. Koele
Voorzitter College van Bestuur

• Nevenfuncties: Secretaris en penningmeester van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs Westland. Verder is de heer Koele vrijwilliger bij 's-Heerenloo.
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Scholen
De Diamant In Naaldwijk
De Pietervan der Plas In Wateringen
De Hoeksteen in Honselersdijk
Het Kompas in Maasdijk
De Rehoboth in Naaldwijk
De Groene Oase in Maasland

• De Blinkerd in Monster
De Ouverture in Naaldwijk

• Prins Willem Alexander in De Lier
Koningin Juliana in De Lier

• Prins Maurits in De Lier
De Wegwijzer in 's-Gravenzande
De Kameleon in 's-Gravenzande
Prins Wiltem Alexander in 's-Gravenzande
Schakelklas Westland in Monster
Link naar scholenopdekaa rt.nl
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www.diamant.DCpow.nl 02FI
www.DvdDlas.DCpow.nl 06DO
www.hoeksteen.Dcpow.nl 07LZ
www.komDas.DCDOW.nl 09PI
www.rehoboth.DCDOw.nl 09YS

www.groeneoase.pcpow.nl 10JN
www.blinkerd.DCpow.nl 10NA
www.ouverture.DCDow.nl 10RA
www.Dwadelier.DCpow.nl 11CD
www.iuliana.Dcpow.nL 110W
www.maurits.Dcpow.nl 12AA
www.weewiizer.Dcpow.nl 13DD
www.kameleon.Dcpow.nl 13IK
www.Dwae.Dcpow.nl 13RX
www.schakelklaswestland.Dcpow.nl 09YS01

Organisatiestructuur

GMR

MR

Raad van
Toezicht

Coltegevan
Bestuur

Schod-
directeuren

T

-»

Mectewericere

adviesltjn
•^ tnèrarchiscne lyn

wettetijk geregeld

Staf

JE_
Oirecteuren-

beraad

Intern toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
E. Chr. Lafeber voorzitter RvT en lid renumeratie commissie
H.A.R. Westdijk vicevoorzitter RvT en lid auditcommissie
A.S. Griffioen lid en lid auditcommissie
P. van den Dool lid en lid renumeratie commissie
H. Hill-Veen lid

VAN
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De leden van de RvT zijn in het dagelijks leven betrokken bij andere organisaties. In het kader van de
transparantie volgt hier een overzicht van de relevante overige functies:
E. Chr. Lafeber
drs. HAR. Westdijk
A.S. Griffioen
P. van den Dool
H. Hill-Veen

lid RvT stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
directeur services Ipse De Bruggen, lid RvT Biblion
zelfstandig ondernemer, voormalig lid RvT PO-Raad, bestuurder Merces
company development officer bij Van der Knaap Group of Companies
bestuurder Kralingsche School

Verantwoording Raad van Toezicht PCPO Westland
In zijn vergadering van 22 juni 2021 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van de
Stichting PCPO Westland (PCPOW). Naar het oordeel van de Raad van Toezicht geeft het een getrouw beeld van
alle relevante zaken waarvoor het College van Bestuur verantwoordelijk is.

Maar allereerst moet opgemerkt worden dat deze verantwoording over het verslagjaar zeer bijzonder is door het
ontstaan van de COVID-19 pandemie. Het primair onderwijs stond gedurende driekwart van het jaar onder druk
van overheidsmaatregelen, besmettingen van kinderen, personeel, ouders en of familieleden. Sluiting en
uitvoering geven aan een streng toegangsbeleid hebben veel inspanning met zich meegebracht.
De invoering van digitaal onderwijs op afstand is noodgedwongen in korte tijd gerealiseerd. Daarvoor spreekt de
Raad van Toezicht haar waardering uit. De mogelijkheid van toepassing van digitaal onderwijs heeft gelukkig wel
een grote vlucht genomen. Dit bracht wel extra investeringen met zich mee om dit op alle locaties te kunnen
realiseren. Een woord van dank aan personeel, directies en zeker ook ouders die meewerkten aan thuisonderwijs
is zeker op zijn plaats.

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd, waarvan vijf keer digitaal. Tijdens deze
vergaderingen zijn alle relevante beleidszaken aan de orde geweest en is goedkeuring verleend aan die
onderwerpen die statutair en wettelijk zijn opgedragen aan het toezichthoudend orgaan (begroting, jaarrekening,
bestuursverslag, benoeming van de externe accountant en het Koersplan).

Daarnaast is veel relevante aanvullende informatie uitgewisseld. De cijfers over 2020 geven overeenkomstig het
advies de accountant een getrouw beeld van de ontwikkeling en het realiseren van de voorgenomen
doelstellingen van PCPOW. De pandemic heeft onvoorziene uitgaven met zich meegebracht. De RvT constateert
voorts dat de organisatie in control is en dat de middelen rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig en doelmatig
worden besteed.

Met de vaststelling van het Koersplan was door het CvB en de RvT voorzien in benutting van financiële reserves
van de stichting. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur de vigerende wettelijke
voorschriften bij de realisering van de doelstelling van de Stichting PCPOW nageleefd. Met betrekking tot de
kostenvan huisvesting zijn investeringen gedaan die de kwaliteitvan het onderwijs bevorderen, maar waarvan de
Raad van Toezicht meent dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor huisvesting van het primair onderwijs
te lichtvaardig opneemt.

De Raad hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt de Code Goed Bestuur. Het College
van Bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad over de bedrijfsvoering, het
toezicht van de Raad sluit daarop aan. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de stichting
op adequate wijze bestuurt en vertegenwoordigt.

In het jaar 2020 is de transitie en een update van het strategisch Koersplan voltooid. Daaraan is ook het instrument
van toetsing in overleg tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht toegevoegd.

Gelukkig is de samenwerking tussen het SBO en Passend Onderwijs, waartoe initiatieven tot samenwerking zijn
genomen door de Colleges van Bestuur van PCPOW, WSKO en SOOW, verbeterd. Aanvankelijk hebben de Raden
van Toezicht van WSKO, SOOW en PCPOW op informele basis overleg gevoerd. In het verslagjaar is in verband met
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de voorgenomen stichting van een nieuwe school in Wateringen door SOOW ook in aanwezigheid van de drie
Colleges van Bestuur een verkennend overleg gehouden over samenwerking op dit onderwerp.
De constatering dat het kind centraal moet staan, onverlet de denominatie van de stichting waar het kind
onderwijs volgt, kan als leidraad voor samenwerking worden gezien.

De RvT waardeert de inspanningen van de Westlandse onderwijsinstellingen voor het verzorgen van onderwijs
aan leerlingen in de Schakelklassen en begeleiding in de Stichting voor Passend Onderwijs. Op dit vlak verdient
de samenwerking met de overige stichtingen in het primair onderwijs op het penvoerder-schap van PCPOW nadere
afstemming. De Raad van Toezicht volgt met belangstelling de ontwikkelingen in het PO daar waar het gaat om
het verlagen van de werkdruk en de maatschappelijk positie van het onderwijzend personeel, opdat de kwaliteit
van onderwijs kan worden gewaarborgd. Dat geldt evenzeer voor de na het verslagjaar toegekende financiële
middelen van het ministerie van onderwijs voor het beperken van eventuele leerachterstand ten gevolge van de
pandemic.

Minimaal twee keer per jaar wordt een afvaardiging van de Raad van Toezicht uitgenodigd door de GMR voor
overleg. In het verslagjaar 2020 heeft de pandemic ertoe geleid dat aan deze eis door de RvT niet is voldaan. Het
College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over de onderwerpen waarover de GMR zich heeft
uitgesproken, als wel over het aangeboden opleidingstraject dat een aantal GMR-Leden volgt. Dat tekortschieten
van de Raad van Toezicht geldt evenzeer voor de voorgenomen schoolbezoeken die in 2020 waren gepland uit te
voeren. We kijken uit naar het moment waarop de beperkende maatregelen in verband met Corona worden
opgeheven om de contacten met de organisatie te hervatten.
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht overeenkomstig de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs een
functioneringsgesprek gevoerd met het College van Bestuur en heeft daartoe de organisatie ter voorbereiding
bevraagd op de ervaringen.
Het gesprek en de reflectie van het College van Bestuur zijn in goed en constructief overleg in de Raad van Toezicht
vastgesteld.
Evenzeer heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd onder leiding van de heer Aart Brezet
van Drives at Work. Er zijn afspraken gemaakt over het zo nodig houden van een vooroverleg teneinde de dialoog
in de voltallige vergadering met het College van Bestuur effectiever te laten plaatsvinden.

In 2020 hebben Raad van Toezicht en College van Bestuur op agenda de volgende onderwerpen aan de orde
gehad.

Functioneringsgesprek College van Bestuur
Vaststelling jaarrekening 2019.
Overleg GMR over begroting 2020 en planmatige reductie financiële reserves PCPOW t.g.v.
onderwijsontwikkelingen
Evaluatie functioneren Raad van Toezicht in samenwerking met extern adviseur
Invoering Social Schools en nieuwe website ter verbetering van de digitale communicatie
overeenkomstig nieuwe huisstijl
Verlenging contract controlerende accountant.
Noodzakelijke aanpassing Treasurystatuut gezien de financiële marktontwikkelingen.
Aanvulling Toezichtkader Raad van Toezicht aan het Koersplan
De benchmark onder 169 onderwijsinstellingen welke door de accountant is opgesteld in het primair
onderwijs.

Overeenkomstig de Code Goed Bestuur heeft mevrouw H. Hill-Veen in het verslagjaar aan het toezichtorgaan
gemeld dat zij als zelfstandig ondernemer een parttime-opdracht had aanvaard voor de vervulling van een CvB-
functie in het primair onderwijs in de deelgemeente Kralingen van Rotterdam. De Raad heeft daarvan
kennisgenomen en gezien de geografische spreiding vastgesteld dat dit voor de leden van de Raad en voor het
College van Bestuur geen bezwaren oplevert voor een tegenstrijdig belang als bedoeld in de Code Goed Bestuur.
PCPOW volgt de Governance code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht de
honorering. In 2019 is besloten om de vergoeding over 2020 hetzelfde te houden als in 2019. De voorzitter ontvangt
een bedrag van € 2.000,- en de overige leden ontvangen een bedrag van € 1.500,-.
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De Raad van Toezicht bedankt het College van Bestuur, het bestuursbureau, de directies en het onderwijzend- en
ondersteunend personeel voor de inzet in het bijzondere door de corona-pandemie sterk beïnvloede verslagjaar.

Namens de Raad van Toezicht,

E.Chr. Lafeber,
Voorzitter

Mei 2021

De gemeenschappelijke medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de
scholen. De GMR bestaat uit 29 personen namens beide geledingen. Alle scholen leveren op dit moment een ouder
en een medewerker. Verder is er een voorzitter van de GMR aangetrokken in 2019. De GMR vergadert minimaal vijf
keer per jaar en behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend)
belang zijn. De primaire gesprekspartner is de Bestuurder.
Tijdens de verslagperiode is de samenwerking met de GMR op positieve wijze voortgezet. Het CvB is steeds een
deel van de GMR-vergaderingen aanwezig geweest om ingediende beleidsstukken nader toe te lichten. Met de
financiële commissie van de GMR wordt periodiek over de jaarrekening en de begroting gesproken. Tevens is
onder externe begeleiding een traject vorm gegeven om de GMR een actievere rol binnen PCPOW te geven.
In het jaarverslag legt de GMR PCPOW verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen schooljaar.

GMR Jaarverslag PCPOW 2019-2020
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wil het beleid van Stichting PCPO Westland mede
vormgeven en goedkeuren. Centraal staat daarbij hoe wij vanuit de stichting, proactief kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor
zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Tevens vertegenwoordigt de GMR de bovenschoolse belangen van de
personeelsleden en de ouders van alle bij PCPOW aangesloten scholen.

In dit jaarverslag legt de GMR PCPOW verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen schooljaar. De
GMR heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan haar eigen professionalisering (transitie). Wij zijn hierbij
ondersteund door Kees van Zandwijk en Jan Postma van adviesbureau Van Zandwijk Advies BV. We hebben
gekeken hoe we ons als GMR nog efficiënter kunnen organiseren, zodat we onze taken nog beter kunnen vervullen.
Als onderdeel daarvan hebben we een plan gemaakt waarin we beschrijven waar we ons op focussen in onze
medezeggenschapsrol. Wij richten ons specifiek op de volgende aandachtsgebieden:

een hoge onderwijskwaliteit voor de leerlingen die leidt tot passend onderwijs
borgen van de identiteit en cultuur in de breedste zin des woords
gezonde bedrijfsvoering in de breedste zin des woords
aandacht voor professionalisering op stichtingsniveau in relatie tot (relatieve)autonomie van de school.

COVID-19 heeft ook het transitietrajert van de GMR beïnvloed. De planning moest meermalen worden uitgesteld
en overleggen moesten via Teams plaatsvinden. Positief gevolg hiervan was wel dat de GMR-leden hebben ervaren
dat overleggen via Teams een goed alternatief kan zijn om effectief te vergaderen. Volgend schooljaar pakt de
GMR de draad weer op en gaan we met elkaar verder werken aan een meer proactieve invulling van de rol van de
GMR binnen PCPOW.

Vergaderingen
De GMR heeft in deze periode zes keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op verschillende scholen van
PCPO Westland of digitaal via Teams. Het College van Bestuur, Henri Koele, is bij de vergaderingen aanwezig om
vragen te beantwoorden naar aanleiding van ingediende voorstellen en gegeven informatie. De vergaderingen
zijn goed bezocht, de opkomst is gemiddeld 80% per avond.
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Daarnaast is de voorbereidingscommissie GMR (VC GMR) vijf keer bijeengekomen.
-Jan van Buuren, voorzitter GMR, ouder van de Kameleon
- Caroline Zwinkels, secretaris GMR, personeelslid Rehoboth
- Henri Koele, voorzitter college van bestuur

Opleiding
Het is van belang dat leden van de GMR goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten van de GMR. Daarom
neemt ieder GMR-lid deel aan verschillende cursussen. In januari 2020 is een basiscursus MR georganiseerd.
Zeventien nieuwe (G)MR-leden hebben aan de basiscursus deelgenomen. Vijf(G)MR-leden hebben deelgenomen
aan de cursus 'Goed gelezen' . De cursussen werden gegeven door Ouders van Waarde.

OPR
Vanuit de GMR is Arjan Eberwijn afgevaardigde in de ondersteuningsplanraad (OPR)van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. Hij stelt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen
het samenwerkingsverband.

Financiën
De financiële commissie bestaat uit Sander Barendse (penningmeester) en Jaco Bongaards.

De begroting PCPOW 2020 is binnen de GMR besproken. De financiële commissie heeft namens de GMR positief
advies gegeven, met de opmerking vanuit de financiële commissie, dat de verschillen tussen de gepresenteerde
cijfers en de realiteit (ieder jaar) erg groot zijn. De GMR stelt voor dat het komend schooljaar een helder
begrotingsoverzicht wordt gemaakt door de boekhouder/accountant, waar een aantal GMR-leden in het gesprek
met CvB een goed advies over kunnen geven.

Besproken punten
In de GMR vergaderingen heeft Henri Koele ons onder andere op de hoogte gesteld van:

Schooljaarverslagen
Social Schools

Het ondersteuningsplan
CAO-OOP functiebeschrijvingen-
invoeringsplan

Sociaal mediaprotocol
Privacyverklaring

Functiemix
Integraal-huisvestingsplan
Westland

Maatregelen Coronacrisis
Werkdruk verlaging

Begroting voor 2020
Opvulling vacature
bestuursbureau

Talentontwikkeling
Vakantieregeling 2020-2021
Bestuursjaarverslag

Bestuursformatieplan
Strategisch beleidsplan
Activiteitenplan

De GMR is akkoord gegaan met/ heeft positief advies gegeven over:
De PGMR stemde in met het Bestuursformatieplan 2019-2020.
De GMR stemde in met het Social Media Protocol.
De GMR stemde in met de Privacyverklaring PCPOW.
De GMR stemde in met nieuwe functieomschrijving CAO OOP.
De GMR gaf een positief advies over de vakantieregeling 2020-2021.
De GMR stelde het jaarverslag 2018-2019 met genoemde aanvullingen/correcties vast.
De jaarplanning 2019-2020 is vastgesteld.
Oudergeleding GMR kan gebruik maken van de vacatiegeld regeling.
De GMR stemt in met de faciliteitenregeling.
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Tot slot
De GMR heeft afscheid genomen van drie GMR-leden en hen bedankt voor hun inzet.

De vergaderingen van de GMR zijn vrij toegankelijk voor ouders en medewerkers. Wilt u een keer aansluiten?
Laat het ons weten via gmrfcöpcpowestland.nl.

Namens de gehele GMR
Caroline Zwinkels - secretaris

Verbonden partijen

Organisatie of groep
Gemeente Westland Bestuurlij k overleg
Gemeente Midden-
Delfland

Bestuurlijk overleg

PO Raad Algemene ledenvergadering, regionaal intervisie netwerk
Ve rus Regionaal netwerk
Stuurgroep
opleidingsschool

Samenwerking met SCO Delft, Octant Pijnacker en PABO InHolland Den Haag

SPOW Samenwerkingsverband PO Westland
Algemeen en Dagelijks Bestuur

Penvoerder Schakelklas
Westland

Penvoerder van de 3 grote schoolbesturen

WSKO, West Openbaar
Onderwijs

Periodiek overleg met de andere schoolbesturen uit de regio

Kinderopvang
organisaties

Op alle scholen vind samenwerking plaats met de kinderopvang en is er
kinderopvang aanwezig

Ouders 1 maal per jaar een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van alle
oudercommissies.

Leerlingen Op schoolniveau, wel betrokken bij de strategische koers van de stichting
Medewerkers Op verzoek of op uitnodiging, panelgesprekken
Cultuurweb +
Wetenschap en Techniek

Op alle scholen

Klachtenbehandeling
In 2020 zijn er twee klachten binnen gekomen, waarbij de eerste al een jarenlang lopend proces is met buren van
een school. In deze stroom van op- en aanmerkingen richting de school, is aangegeven door PCPOW niet meer in
te gaan op klachten en dat het laatst aangegeven probleem (een 'bromtoon' van een ventilatie-unit) zal worden
verholpen. Na een aantal brieven van juristen van de buren lijkt het inmiddels stil.
De tweede klacht betrof een ouder van een andere school. Zij eiste een hoger schooladvies. Omdat de school de
juiste procedure had gevolgd, is aan dit verzoek niet voldaan. Ook bleek uit het leerlingendossier dat het advies
feitelijk juist was. Overigens past het bestuur nooit een schooladvies aan, het bestuur toetst alleen of de juiste
procedure is gevolgd.

Juridische structuur
De juridische structuur is een stichting
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Governance
PCPOW hanteert bij de uitvoering van haar bestuurlijke activiteiten de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. De
naleving van deze code verloopt conform de bedoelingen ervan. In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het
primair onderwijs. PCPOW hanteert de definities uit deze code.
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2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs &
kwaliteit. Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen die uit
het strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het
beleid rond risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit
Het bestuur hanteert een kwaliteitskader dat afgeleid is van het inspectiekader. Dit kwaliteitskader staat
omschreven in het document Koers met Kwaliteit.
Het bestuur heeft in 2020 zicht gehouden op de kwaliteit van het onderwijs met behulp van een aantal
instrumenten:

Bovenschoolse module ESIS/ CITO leerlingvolgsysteem
Managementgesprekken
Kwaliteits kaarten
Jaar- en scholingsplannen van de scholen
Jaarverslagen van de scholen
Opleidingsschool Talentum Haagland
Scholing waaronder bevordering van het volgen van masteropleidingen en trajecten voor
leidinggevenden

Module ESfS
Door de bovenschoolse module ESIS is er inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen. Deze ontwikkelingen
worden binnen het team van de school besproken en met het College van Bestuur en Directeur Onderwijs in de
jaarlijkse voorjaarsgesprekken.

ManaaementaesDrekken
Het College van Bestuur en Directeur Onderwijs hebben jaarlijks gesprekken met directeuren over de voortgang
op de school. Onderwerpen zijn kwaliteit, personeel en schoolontwikkeling. Het College van Bestuur bezoekt ook
jaarlijks een teamvergadering. Startende directeuren hebben tweewekelijks gesprekken met de Directeur
Onderwijs en krijgen tevens een collega directeur als buddy toegewezen.

Het Kwaliteitsplan Koers met Kwaliteit geeft de richting aan hoe PCPOW het onderwijs wil ontwikkelen. Koers met
Kwaliteit vormt het kader voor de werkplannen de komende jaren en de basis voor het schrijven van de
schoolplannen en de jaarplannen door de scholen van PCPOW. Daarnaast wordt er middels diverse
tevredenheidsonderzoeken de kwaliteit gemeten. Verder volgen de scholen aan de hand van het
Leerlingvolgsysteem Cito of IEP de onderwijsresultaten van de leerlingen en de school. Het College van Bestuur
en Directeur Onderwijs bespreken tijdens de jaarlijkse gesprekken voortgang van de onderwijskwaliteit aan de
hand van het leerlingvolgsysteem.

laarplannen
Elke school heeft een schoolplan en een jaarplan waarin de beleidskeuzes voor een periode van vier jaar en
jaarlijks vermeld staan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar. Aan het einde van elk schooljaar evalueert
de directeur het jaarplan en past het vervolgens zo nodig aan voor het volgende schooljaar. Het strategisch
beleidsplan van PCPOW geeft richting aan het schoolplan en het schooljaarplan. De vier richtinggevers hebben in
het schooljaarplan een duidelijke plaats. De richtinggevers komen terug in beleid en keuzes van de school. Zij
worden steeds meer zichtbaar en ook benoemd.
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laarverslaaen

Elke school maakt aan het einde van een schooljaar een jaarverslag met daarin de onderwijskundige
ontwikkelingen die de school doormaakt.

Qpleidinasschool Talentum Haagland
Opleidingsschool Talentum Haagland is het samenwerkingsverband tussen PABO InHolland Den Haag en de
besturen PCPOW, Octant en SCO Delft. Door deze intensieve samenwerking is de leraaropleiding structureel
verbonden met de beroepspraktijk en leiden we binnen onze scholen de studenten op tot onze nieuwe collega's.

Op de basisscholen van het PCPOW zijn in 2020 ruim 30 studenten geplaatst. Om de kwaliteit van de
opleidingsschool te waarborgen hebben schoolopleiders en praktijkbegeleiders een coaching cursus gevolgd.
Verder hebben de schoolopleiders gezamenlijke kalibreersessies gedaan om tot een objectieve beoordeling van
de studenten te komen.

Om de kwaliteit binnen de opleidingsschool verder te vergroten zijn nu vijf schoolopleiders geregistreerd bij
VELON (registratie van de Vereniging van Leraar Opleiders). In 2020 zijn er vijf schoolopteiders gestart met dit
Velon traject. Door deze beroepsregistratie bekwamen zij zich in het leraarschap en positioneren zij zichzelf als
een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt.

Een ander belangrijk onderdeel binnen Talentum is het inwerkprogramma voor startende leerkrachten. Hiermee
widen we de uitval van startende leerkrachten verminderen en het welbevinden vergroten. In een periode van
drie jaar krijgen de startende leerkrachten de kans zich door middel van workshops en coaching verder te
professionaliseren en te reflecteren op dagelijks handelen middels casuïstiek.

Tenslotte: Vanaf 2025 moeten alle studenten via een opleidingsschool worden opgeleid. Reden is dat studenten
die ineen opleidingsschool worden opgeleid aanmerkelijk succesvoller zijn in het doorlopen van de PABO. Verder
blijkt dat opleidingsscholen die met een inwerkprogramma werken een aanmerkelijk lagere uitval van startende
leerkrachten hebben. Onze opleidingsschool Talentum herkent zich in deze positieve effecten.

Het afgelopen jaar is de voorbereiding gestart van Groeikracht, het digitale platform waar scholingsaanbod en
vraag bijeen komt. Dit platform geeft ook de mogelijkheid dat eigen medewerkers trainingen verzorgen. Dit draagt
bij tot meer samenwerking tussen scholen en leerkrachten.

Verder stimuleert PCPOW het volgen van een masteropleidingen. Ditgeldtook voor leidinggevenden.
Afgelopen jaar hebben 12 leerkrachten van PCPOW de masteropleiding Educational Needs met succes afgerond.
Dit traject met de naam Teambeurs is een samenwerking tussen WSKO en de Hogeschool Utrecht, waarbij
leerkrachten in tweetallen aan eenzelfde afstudeeronderwerp werken. Er is een beurs om in het derde jaar de
bevindingen van het afstudeeronderwerp te implementeren.

Een directeur heeft de opleiding Directeur primair onderwijs vakbekwaam afgerond. Daarnaast volgt een
leidinggevende de master Educational Leadership

Doelen en resultaten
PCPOW stelt zich ten doel dat alle scholen een basisarrangement hebben van de Onderwijsinspectie.
Daarnaast is het streven in 2020 dat alle scholen een voldoende eindresultaat behalen bij de eindtoets groep 8.
Door corona is er geen officiële eindtoets afgenomen.

Beleidsvoornemens
PCPOW heeft in 2019 haar Strategisch Beleidsplan vastgesteld. Hierin staan de richtinggevers voor de komende 4
jaar waar de scholen aanwerken of aan gaan werken. Deze richtinggeverszijn:

We doen het samen
Plezier in leren

VAN R
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Je bent geliefd
Vind je unieke print

Deze richtinggevers vertalen scholen naar hun eigen ontwikkeling. Belangrijke onderdelen zijn het ontdekkend en
ontwerpend leren; eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten; ouderbetrokkenheid. De richtinggevers zijn
vertaald naar het Waarderingskader primair onderwijs van de Onderwijsinspectie en daar zijn naast de
basiskwaliteit de volgende doelstellingen uit naar voren gekomen:

Onderwijsproces Doel is
gehaald

Proces
loopt

Doel
wordt
niet
gehaald

OP1Aanbod Aantoonbaar aandacht voor 02 leren v

Aantoonbaar aandacht voor actief bewegend leren v

Coderen en programmeren is opgenomen in het
lesaanbod

v

OP2 Zicht op
ontwikkeling

De onderwijsresultaten zijn inzichtelijk v

Leerkrachten stellen samen met leerlingen de
leerdoelen vast

v

OP3 Didactisch
handelen

Leerkracht werkt vanuit een onderzoekende
grondhouding

v

Vormgeven aan kindgericht onderwijs v

Leerlingen zijn betrokken bij het eigen leerproces v

OP4 Extra
ondersteuning

Extra begeleiding van leerlingen gebeurt in dialoog
met de ouders

v

Bij extra hulp staat de ontwikkelvraagvan de
leerkracht in relatie tot het kind centraal

v

OP6 Samenwerking Met ouders wordt actief een dialoog gevoerd over de
kwaliteitvan de samenwerking

v

Scholen hebben aansluiting bij de regionale
netwerken van het samenwerkingsverband

v

Scholen werken samen met
kinderopvangorganisaties

v

OP8 Afsluiting De school voert de dialoog met VO partners v

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid Alle leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig v

Er is een veiligheidsbeleid en een pest coördinator v

SK2 Pedagogisch
klimaat

Alle leerlingen voelen zich gezien v

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten Verantwoording brede onderwijskwaliteit specifiek

op 02 leren
v

OR3Vervolgsucces De school heeft zicht op de ontwikkeling van de
kinderen in het VO

v

Kwaliteitszorg
ambitie
KA 1 Kwaliteitszorg De leerling tevredenheid is minimaal op voldoende

niveau en scholen formuleren hier ieder jaar eigen
ambitieuze doelstellingen

v

De oudertevredenheid is minimaal voldoende en
scholen formuleren ieder jaar eigen ambitieuze
doelstellingen

v
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Schoolleiders nemen eigen regie in hun
professionalisering.

v

De ontwikkeling van de medewerker staat binnen de
school en op stichtingsniveau centraal

v

KA2
Kwaliteitscultuur

Leerkrachten ontmoeten elkaar en leren samen v

Overgang naar een meer vraag gestuurde wijze van
professionalisering

v

Financiën
De begroting en de realisatie zijn sluitend of hier zijn
andere afspraken over gemaakt

v

De uitgaven van de onderwijshuisvesting komt niet
boven de signaleringswaarde uit

v

Inzet van middelen is conform begroting v

Het leerlingaantal van de eigen prognose en het
aantal op de teldatum wijkt niet meer dan 5% af

v

De kengetallen komen boven de signaleringswaarde
van de Onderwijsinspectie uit

v

Bij de processen die lopen (kolom 2) sluiten zich steeds meer scholen aan. Afronding van deze doelstellingen
heeft meer tijd nodig. Naar venvachting zijn deze doelstellingen medio 2023 afgerond.

Onderwijsresultaten
In het schooljaar 2019-2020 is er i.v.m. COVID-19 geen eindtoets afgenomen.
Ter informatie nogmaals de resultaten van de voorgaande jaren. Eind schooljaar 2020-2021 wordt de eindtoets
wel weer afgenomen.

Overzicht resultaten Centrale eindtoets van de afgelopen 4 jaar
School 2016 2018 20192017

PIE •*+ ++ ++

HOE ++

KOM + +

BLI

REH
DGO

+ +

ouv +

PWL + ••

KJS
PMS
WEG

+

+ ++

KAM 'I»

r-"'""PWG

=

+

++

onvoldoende (onder de ondergrens)
voldoende
goed (boven de bovengrens)
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Resultaten 2019
Centrale eindtoets Cito

2019 % gewichten ondergrens gemiddelde bovengrens schoolscore
PWG 3,32 % 534,8 536,8 538,8 537,4
PWL 10,6 % 533,7 535,7 537,7 536,5 +

DGO
KJS

1,74%

5,31 %
535,1
534,5

537,1
536,5

539,1
538,5

536,7
534,2

Centrale eindtoets IEP
2019 % gewichten ondergrens gemiddelde bovengrens schoolscore

a

++

++

PIE 3,45 % 79,4 81,4 83,4 84,9 (86,0)
HOE 25,15 % 76,1 78,1 80,1 77,5
KOM 3,82 % 79,4 81,4 83,4 79,8
PMS
WEG

13,59 %
9,50 %

78,0
78,5

80,0
80,5

82,0
82,5

76,2
84,5

KAM 4,52 % 79,4 81,4 83,4 85,5

Centrale eindtoets Route 8
2019
ouv

% gewichten
7%

ondergrens
203,0

gemiddelde
208,0

bovengrens
216,0

schoolscore
203,7

BLI
REH

16,02%
20,44 %

198,8
196,7

206,8
204,7

214,8
212,7

192,3
196,9

ilscore

^s
Internationalisering
De kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landgrens. Het onderwijs heeft een belangrijke
taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. De scholen spelen
hier in toenemende mate op in. Aan de ene kant krijgen scholen steeds meer te maken met nieuwe leerlingen van
verschillende achtergronden met andere moedertalen dan het Nederlands als gevolg van de stroom
vluchtelingen. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan internationalisering bij vakken als geschiedenis en
burgerschap. Voor een goede opvangvan nieuwkomers zijn er de Schakelklas Westland waar PCPOW de penvoeder
van is. Scholen zijn vrij in deze keuze. Er zijn verschillende scholen die Engels aanbieden vanaf groep 1/2. Een van
de scholen is gecertificeerd als Early Bird school. Verder werkt een school al met het IPC-concept waarin
internationalisering een belangrijke rol speelt.

Inspectie
Tijdens het verslagjaar is er geen inspectiebezoek geweest.

Passend onderwijs
Het bestuur kiest ervoor om de middelen vanuit het samenwerkingsverband bijna in zijn geheel beschikbaar te
stellen aan de scholen voor basisondersteuning en extra ondersteuning. Het bestuur doet dat vanuit de
overtuiging dat kinderen gebaat zijn bij een school die snel de juiste begeleiding kan verzorgen. De middelen die
de scholen krijgen voor passend onderwijs bestaan uit gelden voor de basisondersteuning (interne begeleiding,
scholing, begeleiding, onderzoek etc.). Voor de extra ondersteuning hebben scholen lichte arrangementen
(taalhulp, sociale vaardigheidstrainingen, dyslexie begeleiding etc.).

Naast de middelen van het samenwerkingsverband zet het schoolbestuur eigen middelen in voor Passend
Onderwijs. Alle scholen hebben in het kader van Passend Onderwijs een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel
beschrijft de mogelijkheden die een school ziet voor de opvang van leerlingen met verschillende
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onderwijsbehoeften. Welke onderwijsbehoeften kan een school eventueel met ondersteuning bieden? Welke
leerlingen zullen een plaats moeten krijgen op de SBO of SO school?
Om de ondersteuningsmogelijkheden per school in kaartte brengen, wordt gebruik gemaakt van het instrument
Perspectief op School. Elk jaar wordt dit instrument ingevuld om waar nodig het profiel aan te passen. Op deze
wijze blijft het schoolondersteuningsprofiel actueel.

Gevolgen corona - het onderwijs in crisistijd
De coronatijd wierp nieuwe vraagstukken op en de daarbij behorende besluitvorming die in hoog tempo moest
worden genomen. De gevolgen voor het onderwijs, de kinderen en hun ouders en voor onze medewerkers waren
(en zijn) groot.
Achteraf zien we de opvallendste resultaten van deze keuzes:

Het contact met onze leerlingen was van het grootste belang, onze kinderen moesten zich gezien,
gehoord en verbonden voelen.
Er was veel aandacht voor de menselijke kant van het werk, voor het welbevinden van alle collega's op
de scholen en de verbondenheid die de teams voelden, de scholen 'gingen ervoor'.
De veranderde werkelijkheid binnen de schoolteams, binnen de stichting, binnen het sociaal domein,
met name kinderopvangorganisaties en het Sociaal Kernteam Westland (SKT), vroeg afstemming op alle
niveaus en daar waar noodzakelijk trokken de schoolbesturen gezamenlijk op.
ICT heeft in korte tijd een ongekende vlucht genomen, gelukkig had PCPOW één en ander grotendeels
op orde en mede dankzij de app Social Schools kon snel geschakeld en gecommuniceerd worden met
leerlingen, ouders, medewerkers enzovoorts.
Het contact met ouders werd sterk gevoeld en was cruciaal in de voortgang van het onderwijs.
Hybride onderwijs is ontdekt en geeft mogelijkheden die nog niet eerder zijn bedacht, bijvoorbeeld
onderwijs op afstand voor afwezige leerlingen doorziekte of wegens het hebben van geen passende
onderwijsplek, de zogenaamde 'thuiszitters'. Ook afwezige leerkrachten kunnen op deze wijze blijven
bijdragen aan het onderwijsproces.

'Groei tijdens corona' geeft een beknopt beeld hoe onze scholen de eerste lockdown hebben beleefd en wat hier
de opbrengst van was. De powerpoint 'Groei in tijden van corona' laat zien hoe de directeuren hun rol hebben
beleefd en wat hen tot persoonlijke leidraad heeft gediend.
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Ontwikkeling leerlingaantallen

School

Speciaal Basisonderwijs De Diamant

De Kameleon Christelijke Basisschool

Basisschool De Groene Oase

Protestants Christelijke Basisschool
Pieler van der Plas School

Christelijke Basisschool De
Hoeksteen

Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Christelijke Basisschaoi Oe Blinkerd

Prins WiIIem Alexancterschool

Koningin Juitanaschool

ChristeiijRe Basisschoof Rehoboth

Christeiijke Basisschcol de Ouverture

Basisschool het Kompas

Prins Mauritsschoot

Prins Wittem-Aiexanderschoo!

Schakeiklas westland

Bestuur

t <*•
18-19
l,0"4

>.7"A

s,r/.

3.3%

1,1%

5.2%

I.Ï'A

0,f/.

3,2".

.1,t'/.

•1,»%

-1,3%

-4,3%

0.6%

13,5%

4023 i,9",

T- -fr. groeiftrimp

17-18
297

506

273

394

183

230

308

420

218

184

3S2

238

188

17»

37

18-19

309

530

287

407

165

242

312

422

22S

181

385

235

177

179

42

^+
19-20
4.5%

S.7'4

4.2%

5,2%

9,7%

0.8-,.

1 .»•/.

-0,7%

-4,0V.

-1.1%

t,8"/.

-4.114

0.07.

-10,6%

-2,4%

4098 I.S"'„

A aantal tewlhgen

A
19-20

323

560

299

428

181

Z44

115

419

216

179

392

225

177

160

41

4159

+ ^
20-21

7,7"/,

4.1%

4,ri<,

1.8*/.

-1,1%

2.a°/.

3,»%

0.8'/.

0.8%

1.1%

2.0%

1.3%

-1,1%

-5,S%

-31,7V.

1.4%

A Groei/krimp
20-21 Driejaaragemiddelde

17.2%

15,2%

14,7%

10,4%

9,8%

348

St3

113

435

179

249

t27

421

216

181

384

228

175

151

28

4218

8,3%

8,2%

0.2%

-a.aw,,
-1.6%

-2.0%

-4,2%
-5.4% j

-15,2% J
-24.3%

4,8%

* Vanwege fret ontbreken van feerlingen vooreen of meerdere jaren op döze school kan het cïnejsarsgemiddöfcle niet getoond worden.

Bovenstaande tabel laat een lichte groei van het leerlingaantal zien. De stijging is voornamelijk toe te schrijven
aan de stijging van het leerlingaantal bij De Diamant.

2.2 Personeel & professionalisering

Doelen en resultaten
PCPOW heeft zichzelf ten aanzien van het personeel en de professionalisering het volgende ten doel gesteld, zie
hetKoersplan:

Beleidsdoelstellingen 2020 Behaald Deels
behaald

Niet
behaald

Leerkrachten ontmoeten elkaar en leren samen op de zgn.
Groeikracht bijeenkomsten (inspiratiemiddagen/ korte cursussen);
personeelsleden nemen de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkelingvan hun eigen welzijn en hun eigen vakmanschap

v

Binnen de gesprekkencyclus staat binnen de scholen en op
stichtingsniveau ontwikkeling centraal; leidinggevenden zien en
stimuleren talenten en kwaliteiten van personeelsleden en
stimuleren en faciliteren hen deze te benutten.

v

Binnen PCPOW werken we toe naar een (meer en meer) vraag
gestuurde wijze van professionalisering (waarbij
leer/ontwikkelvragen van medewerkers voorop staan)

v

Schoolleiders nemen eigen regie in hun professionalisering v

Schoolleiders hebben een voortgezette opleiding op het gebied van
management, om hen te begeleiden naar vakbekwaam directeur.

v
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Startende Leerkrachten krijgen binnen de stichting een
opleidingsprogramma aangeboden om hen te begeleiden naar
vakbekwaam leerkracht.

v

2% van de loonsom wordt aan opleidingen besteed v
Ziekteverzuim is lager dan 5 % v

De personele kosten bedragen niet meer dan 85% v

Toekomstige ontwikkelingen
Voor de toekomstige ontwikkelingen verwijzen we deels naar de eerder in de verslag genoemde speerpunten uit
het strategisch beleidsplan (hoofdstuk 1.1).

LQOpbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
Ook wordt er een duidelijke visie op loopbaanontwikkeling ontwikkeld. Een loopbaanontwikkeling die gericht is
op een brede professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Collega's kunnen hun talenten inzetten
binnen PCPOW voor de vernieuwingen in het onderwijs.
PCPOW zet in op een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit beperkt zich niet tot de regeling
duurzame inzetbaarheid 57+(zoals omschreven in de CAO), maar gaat over de gehele loopbaan. Gedacht wordt
aan het aanbieden van diverse leeftijdsgebonden workshops, die over een speciaal thema gaan.

HR-oraanisatie bestuursbureau
In 2020 is gestart met het maken van een omslag in de uitvoering van de HR-werkzaamheden op het
bestuursbureau. We zetten in op een betere organisatie van de diverse HR-processen; op deze manier gaan we
nauwkeuriger om met verzoeken en mutaties van personeelsleden. Personeel is immers ons kapitaal in het
onderwijs. Alle personeelsleden doen er toe. Tevens kunnen wij op deze manier gegevens beter monitoren en
(financiële) risico's voorkomen.

De schoolleiders nemen eigen regie in hun professionalisering
De schoolleiders zijn opgenomen in het schoolleidersregister en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen
scholing. Zij volgen zelf trainingen en opleidingen. Startende directeuren volgen de opleidingen directeur primair
onderwijs basis bekwaam en vervolgens vakbekwaam. Directeuren kunnen ook de master excellent schoolleider
volgen. Er zijn twee directeuren die deze hebben afgerond. Eén directeur is deze opleiding kort geleden gestart.
Daarnaast zet PCPOW in op het opleiden van toekomstige schoolleiders. Er is een oriëntatie op leiderschap welke
i.s.m. WSKO wordt georganiseerd, in 2020 heeft dit vanwege corona niet plaatsgevonden. Verder krijgen
teamleiders en bouwcoördinatoren de gelegenheid de opleiding directeur primair onderwijs basis bekwaam te
volgen. In 2020 werd deze opleiding door 3 teamleiders gevolgd. Op deze wijze wordt ingezet in een groter aanbod
van potentiële leidinggevenden.

Ziekteverzuim:
Het algemene doel ten aanzien van het ziekteverzuim is al jaren om het ziekteverzuimpercentage onder de 5%
te houden. Daarnaast doen we verslag van de volgende kengetallen:
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VP

5,00
4,00

3,00
2,00
1,00
0,00
h
\\^

VPt/m 1 jaar

4,00i

3,00

VP1tut2jaar

2,00

1,00

0,00
^v%

0,35-
0,30-
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

'̂^v%

GZD

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

^v%

MF

1,00
0,80

0,60
0,40
0,20
0,00 \̂\\

%NV

60,00

40,00

20,00

0,00 \\%

VP: verzuimpercentage: het deel van de arbeidscapaciteit dat in een bepaalde periode wegens verzuim
verloren is gegaan.

GZD: gemiddelde ziekteverzuimduur
MF: meldingsfrequentie: is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon per jaar.
NV: niet-verzuimers

Verzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is in 2020 onder de 5%, het verzuim over 2020 is lager dan over 2019 en 2018.
Het verzuimpercentage tussen in zowel het eerste ziektejaar als het tweede ziektejaar is in 2020 afgenomen ten
opzichte van 2019, dit is ookterugte zien in de gemiddelde verzuimduur. In 2020 waren er minder langdurig zieken
dan in 2019.

Meldinasfreauentie
De meldingsfrequentie is onder de 1, maar wel hoger dan over 2019; dit wordt veroorzaakt door de corona
gerelateerde ziekmeldingen. Het percentage nul verzuimers neemt af, dit betekent dat er steeds meer
medewerkers zich ziekmelden. In 2020 komt dit door de coronaziekmeldingen. Dit is een ontwikkeling die we in
2021 goed zullen monitoren.
Het landelijke verzuim in het primair onderwijs over 2019 bedroeg 5,7 (bron onderwijs in cijfers) Over 2018 was dit
nog 5,9.

In 2020 is de arbodienst Summit Health overgenomen door Perspectief; samen met Perspectief monitoren we
wekelijks de stand van zaken rondom zieke personeelsleden, zodat we o.a. goed voldoen aan de Wet Verbetering
Poortwachter. Beleidsdoel voor 2021 is om een volledig ziekteverzuimprotocol op te stellen, waarin het overleg
tussen directeur en personeelslid één van de belangrijkste veranderingen is.
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Personele kosten niet meer dan 85%
De personele kosten bedragen niet meer dan 85 % van de totale kosten. Om hierin flexibel te kunnen blijven zijn
er naast vaste aanstellingen ook tijdelijke aanstellingen. Over 2020 waren er meer vaste aanstellingen dan over
2019. Een aantal medewerkers heeft naast een vast contract een tijdelijke uitbreiding. Er wordt goed gemonitord
of er wel of geen herbenoemingsverplichtingen ontstaan ten aanzien van de personeelsleden met een tijdelijke
aanstelling.

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

Type aanstelling

Vast

Jaar Totaal Fulltime Parttime %Vast-
Tijdelijk

Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2020

2020

445

294,0097

78

77,5375

367

216,4772

82%

Tijdelijk Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2020

2020

101

39,1027

10

8,4625

91

30,6402

18%

Vast Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2019

2019

408

273,5440

79

78,9271

329

194,6169

78%

Tijdelijk Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2019

2019

114

49,2230

17

14,6750

97

34,5480

22%

Vast Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2018

2018

362

243,0047

68

67,7200

234

175,2847

73%

Tijdelijk Aantal Personen

Bezetting (wtf)

2018

2018

135

63,4762

22

20,2964

113

43,1798

27%

Het totaal aantal personen is hoger dan de 511; dit komt doordat een aantal personeelsleden een tijdelijke
uitbreiding heeft van zijn/haar benoeming en deze hier afzonderlijk worden geteld.

Ontwikkelingen in personeelssterkte oer leeftiidscateaorie

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

Leeftijd cohort

Jr Totaal l 0/19 I 20/24 | 2S/29 | 30/34 | 35/39 | 40/44 | 45/49 | 50/54 | 55/59 | 60/64 | >= 65

Aantal ] 2020 | 511
Personen

3 19 50 67 69 86 51 46 59 46 15

Bezetting
(wtf)

2020 333,11 1,28 13,18 41,84 43,74 41,21 51,11 31,37 29,35 39,80 30,30 9,95

Aantal
Personen

2019 487 o 26 48 69 67 64 42 54 61 47 9

Bezetting
(wtf)

2019 322,77 20,50 38,11 47,85 39,16 37,29 25,51 33,86 42,01 32,63 5,85

Aantal in
%

2019 5% 10% 14% 14% 13% 9% 11% 13% 10% 1%

Leeftijdscategorie

15 tot 25 jaar

;|Vrouw Man Totaal

16 4 20 3,91%

25 tot 35 jaar 100 14 1141 22,31%

35 tot 45 jaar 144 13 157| 30,72%

45 tot 55 jaar 95 4 991 19,37%
55 tot 65 jaar 88 16 104 I 20,35%

65+jaar 12 5 17 3,33%
Totaal 455 56 511 1100,00%
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Het is belangrijk om de leeftijdscategorieën van de medewerkers goed te monitoren in verband met pensionering
van de medewerkers. De leerlingen moeten verzekerd zijn van goed onderwijs door bevoegde leerkrachten. De
stijging of daling van het leerlingaantal staat in relatie met het aantal leerkrachten. Het personeelsbestand moet
hierop afgestemd zijn. 24% van het personeelsbestand is 55 jaar of ouder op peildatum 31-12-2020. Van de 105
medewerkers in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar zijn 50 medewerkers tussen de 60 en 65 jaar, waarvan 21
mannen. PCPOW heeft op dit moment behoorlijk wat oudere leerkrachten die op een gegeven moment met
pensioen gaan, er zal geïnvesteerd moeten worden in het aantrekken van nieuwe leerkrachten.

Overige personele cijfers 2020 (peildatum: 31-12-2020)

Het aantal personeelsleden, zowel in aantal personen als in wtf is in 2020 toegenomen:

y&antal personeelsleden ia

Aantal personeelsleden

2018 2019

497 522

2020

546

groei aantal personeelsleden tov jaar -1 33 25 24

groei aantallen in % tov jaar -7 7,17% 5,04% I 4,67%

wtf personeelsleden 306,4809 322,7671 333,112

groei wtfin aantal tov jaar -1 20,2366 16,28671 70,3454

groei wtf in % tovjaar-1 7,07% 5,31% 3,20%

Ten opzichte van het leerlingaantal zijn er in de afgelopen jaren meer medewerkers gekomen. Voor een deel komt
dit door de inzet van de werkdrukmiddelen maar ook doordat een deel van de algemene reserve hiervoor wordt
ingezet. Deverhoudingtussen aantal medewerkers en leerkrachten wordt continue gemonitord ook in vergelijking
met andere schoolbesturen.

Professionalisering
Professionalisering wordt steeds belangrijker. In 2020 is er echter minder geld uitgegeven aan de
professionalisering van de medewerkers omdat ten gevolge van de coronacrisis in de tweede helft van 2020 een
deel van de studiedagen en cursussen niet door ging omdat fysieke aanwezigheid hiertoe noodzakelijk was.

Uitkeringen na ontslag
Er zijn in dit verslagjaar 2020 kosten voor een uitkering na ontslag geweest, die voor rekening van PCPOW kannen,
in verband met het niet verlengen van één tijdelijke aanstelling wegens niet functioneren. PCPOW gaat een actief
beleid voeren om het risico op de kosten voor uitkeringen te voorkomen, door:
* goede dossiervorming

monitoring van afloop van tijdelijke dienstverband, waarbij recht op een uitkering kan gaan ontstaan.*

Aanpak werkdruk
Het proces dat gevolgd is om tot een beslissing te komen over de besteding van de werkdrukmiddelen is dat dit
onderwerp aan de orde is gekomen in het bouwoverleg, managementteam en Medezeggenschapsraad. Middels
een enquête is de behoefte van de leerkrachten gepeild welke manieren geschikt zijn om de werkdruk te
verminderen. In een teamvergadering zijn de uitkomsten besproken en afspraken gemaakt.
Niet iedereen ervaart de werkdruk hetzelfde. Waar de één meer last ervaart door administratie, heeft de ander
moeite om alles gedaan te krijgen op het gebied van zorg in de groep. Ook worden grote groepen en het aantal
zorgleerlingen genoemd. Alles wat uit de inventarisatie van de gesprekken gekomen is, is in het plan van aanpak
verwerkt op basis van het budget dat er is. Dit plan van aanpak is besproken met de MR van iedere school. De
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Medezeggenschapsraden van de scholen hebben hun instemming verleend aan de plannen en de daarbij
behorende bedragen.

Besteding werkdrukmiddelen:
De medewerkers zijn met elkaar in gesprek gegaan over het werkplezier, wat verhoogt nu hun werkplezier,
waardoor de werkdruk verlaagt. Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat administratieve taken tijd
kosten op een school en niet altijd werkpLezier opleveren. Om deze taken uit te oefenen heeft een school
bijvoorbeeld een conciërge of een administratief medewerker aangetrokken. Daarnaast kwam de wens naar voren
om ondersteuning in de klas, zodat er extra handen in klas zijn of dat er in kleine groepjes gewerkt kan worden.
Hiervoor is een lerarenondersteuner of onderwijsassistent ingezet.

Bestedingscategorie Besteed bedrag in kalenderjaar | Eventuele toelichting

Personeel € 961.722
Inzet van onderwijsassistent of
lerarenondersteuner

Materieel € o Verwerkingssoftware voor rekenen
Professionalisering o
Overig o
Totaal € 961.722

Niet-financiële maatregelen
Alle administratie rondom leerlingen verloopt via ESIS. Tevens zijn er extra momenten van overleg en
teambuildingsartiviteiten. Er wordt kritisch gekeken naar wat de school doet en wat de school laat. De inzet van
de werkdrukmiddelen is geëvalueerd in het teamoverleg, bouwoverleg, managementteam en
medezeggenschapsraad. De teams zijn tevreden zoals het nu gaat en merken dat de werkdruk verlaagd is.

Verantwoordins prestatiebox gelden
De gelden van de prestatiebox worden ingezet voor leerlingen voor cultuureducatie, hoog of
meerbegaafdenbeleid, onderzoekend- en ontwerpend leren, wetenschap (brede talentontwikkeling van de
leerlingen) maar ook voor ontwikkeling van de leerkrachten. Verder is er aandacht voor het versterken van het
rekenen en taalonderwijs.

Interne mobiliteit
De medewerkers krijgen de mogelijkheid om van school te wisselen. Via een promotiefilmpje van leerkrachten
van ons schoolbestuur die de overstap binnen de stichting al hebben gemaakt, wil PCPOW de mobiliteit van
leerkrachten bevorderen. PCPOW wil geen gedwongen mobiliteit. In 2020 hebben zeven personeelsleden gebruik
gemaakt van de interne mobiliteit.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Vanaf juli 2019 heeft PCPOW een samenwerkingsovereenkomst met Het Beheercollectief Scholen. Dit om beter
inzicht te krijgen in het dagelijks onderhoud op de verschillende scholen. Daarnaast heeft Het Beheercotlectief
de opdracht gekregen om de MOP te actualiseren. Door het actualiseren van de MOP dient er beter financieel
zichtte zijn op de grote onderhoudsuitgaven. Door het centraliseren van het klein onderhoud is de verwachting
dat het efficiënter en effectiever wordt.

ter iderftificatie

VAN REP ACCOUNTANTS

28



Bestuursverslag 2020
41454 / Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio Westland, te Naaldwijk

Doelen en resultaten

Huisvestingszaken in 2020
Ouverture

In 2020 heeft er een interne verbouwing plaatsgevonden voor onderwijskundige aanpassingen. Er is een mooie
multifunctionele ruimte gecreëerd waar zowel de medewerkers als de leerlingen gebruik van kunnen maken.

Kameleon Eikenlaan
In 2020 is fase 2 van start gegaan betreft de interne verbouwing van de Kameleon gebouw Eikenlaan. In 2018 is
fase 1, de verbouwing van 2 kleuterlokalen naar 3 kleuterlokalen gerealiseerd. In fase 2 is de centrale hal,
personeelskamer, werkkamer en keuken aangepakt. In totaliteit kostten beide verbouwingen ruim 1,6 miljoen. De
gemeente Westland heeft hier £ 96^.000, - aan bijgedragen. Het verschil tussen de investering en de vergoeding
van de gemeente is uit eigen middelen betaald. De binnenkant van het gebouw van IKC KADO, waar meerdere
partijen zijn gehuisvest, 5 lokalen voor de Kameleon, 3 lokalen voor de Driekleur (een school die onder het
schoolbestuur SOOW valt) en de kinderopvang, is in de zomer van 2019 grondig opgeknapt. Het is een mooi licht
gebouw geworden met een nieuwe keuken waar alle partijen gebruik van kunnen maken.

Pieter van der Plas
Na de zomervakantie van 2020 zijn de twee groepen 8 die voorheen op de Rozemarijn gevestigd waren, verhuisd
naar de Hofboerderij. PCPOW heeft middelen gestoken in het onderwijs klaar maken van het gebouw, zo is er
goede verlichting en goede ventilatie aangebracht. De school heeft recht op 18 groepen waarvan er 16 gehuisvest
zijn in de school.
Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente over de verschillende huisvestingszaken. De toegezegde
bedragen bij de verschillende huisvestingsprojecten zijn nog niet door de gemeente overgemaakt naar PCPOW.
Dit is in begin 2021 wel allemaal binnengekomen.

Het Kompas
In de zomervakantie van 2020 zijn de lokalen, gangen en deuren aan de binnenkant helemaal geschilderd. De
kleursamenstelling is weer helemaal van deze tijd. Dit is uit de MOP bekostigd.

De Diamant locatie SMS
De ventilatie is aangepakt. Dit was al een langere wens en was ook opgenomen in de MOP.

De Groene Oase
De vloerbekteding is vervangen op de trappen en de gang.

Prins Maurits
Het schoolptein is opgeknapt, er zijn nieuwe speeltoestellen gekomen. Tevens is het verzakken van het plein
aangepakt, waardoor de kinderen niet meer kunnen struikelen over openstaande tegels.

Rehoboth
Een deel van hetschoolplein is opgeknapt.

Gymzaal Boemerana
De douches functioneerden niet naar behoren en het systeem moest vervangen worden. Dit was niet voorzien in
de MOP.

Blinkerd
Na de oplevering van deze nieuwe school in 2018 zijn er steeds problemen geweest met de temperatuur in de
school en daklekkages. Eind december was eindelijk het één en ander opgelost en was de temperatuur naar
behoren op de school. Verder heeft de school binnen het één en ander geverfd om de school meer kleur te geven.
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Alle scholen
In 2020 heeft er op alle scholen dak inspectie plaatsgevonden en zijn alle scholen gecontroleerd op legionella. Op
sommige scholen waren de waardes te hoog en daar zijn extra maatregelen getroffen.
Om een efficiency slag te kunnen maken zijn er in 2020 twee contracten afgesloten. Alle scholen hebben vanaf
2021 dezelfde leverancier voor het onderhoud aan de WTW installaties en voor de alarm-, ontruiming- en
brandmeld installaties.

Maatregelen i.v.m. COVID-19
In opdracht van het ministerie heeft op alle scholen een ventilatiecheck plaatsgevonden op de installaties. De
kloktijden moesten worden verruimd, de installateur heeft alle installaties op de scholen hierop aangepast.
Er is meer schoongemaakt op de scholen en er is meer schoonmaakmateriaal aangeschaft.

Ontwikkelingen
De Hoeksteen
Vanaf 2019 is er weer ontwikkeling gekomen in het Centrumplan Honselersdijk. Er zijn gesprekken gevoerd met
de gemeente en andere belanghebbenden. Op de Hoeksteen zal vernieuwbouw gaan plaatsvinden. De verwachting
is dat dit in 2023 opgeleverd zal worden.

Koningin lulianaschooi
De Koningin Julianaschool wil in schooljaar 2021/2022 graag het huidige speellokaal uitbreiden, zodat er ook
gymles gegeven kan worden aan de onderbouw. Hier wordt nu nader onderzoek naar gedaan, dit alles in relatie
met het kostenplaatje.

Prins Willem Alexander in De Lier
In 2020 zijn de verdere voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van de school in de wijk Molensloot. De
school zal in 2023 opgeleverd worden.

Prins Willem Alexander 's-Gravenzande
In 2021 zal één grote ruimte verdeeld worden in drie ruimtes. Hierdoor kan er meer overleg in afgesloten
ruimtes plaatsvinden.

Ouverture
Op het schoolplein, waar nu drie noodlokalen geplaatst zijn, zullen naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van
2021 tijdelijk portocabins geplaatst worden. Een van de redenen hiervoor is dat het dak van één van de
noodlokalen is ingestort. In de portocabins zullen het kinderdagverblijf en één lokaal van de Ouverture zich
huisvesten.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op alle scholen liggen waar mogelijk zonnepanelen. Vanuit de gemeente is er de mogelijkheid tot subsidie van
het binnenklimaat. De Kameleon heeft hier in 2020 gebruik van gemaakt door het plaatsten van 14 units.
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2.4 Financieel beleid

Het financieel beleid van PCPOW is gericht op continuïteit, waarbij het geven van kwalitatief goed onderwijs
leidend is. Voor het borgen van de continuïteit van de organisatie en het realiseren van de missie en visie is het
noodzakelijk dat de strategische doelen van de organisatie zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de beschikbare
middelen. In de bestuurlijke organisatie wordt door de hele organisatie beleid ontwikkeld. Hierbij vindt
afstemming plaats tussen de diverse organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de
organisatie worden gelegd vanuit het principe 'decentraal wat kan, centraal wat moet'.

Uitganspunten van het financieel beleid
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen en stelt hiervoor richtlijnen vast.
Het financieel beleid is erop gericht te waarborgen dat er een veilige financiële omgeving is. Dat wil zeggen
dat PCPOW niet onder de minimum vastgestelde kengetallen komt, dat er een heldere meerjarenbegroting
en liquiditeitsbegrotingis.
De Raad van Toezicht keurt de (meerjaren)begroting en het jaarverslag (conform de richtlijnen van de
accountant) goed en houdt toezicht op de uitvoeringvan het financieel beleid van de stichting.
Het bestuur mandateert de financiële bevoegdheden aan de directies van de scholen voor zover zij sturing
kunnen uitoefenen op de uitvoering.
De Raad van Toezicht wijst, op advies van het bestuur, de externe accountant aan die verslag uitbrengt aan
de Raad van Toezicht.
Het bestuur mandateert de financiële bevoegdheden aan de directies op de scholen binnen de vastgesteld
begroting.
De vastgestelde begroting van elke school is voor die school taakstellend.
De maximale verhouding personele uitgaven : materiele uitgaven is 85 : 15. De personele uitgaven komen
zowel op school- als op bestuursniveau niet boven de 85% uit.
De gewenste liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor op stichtingsniveau zijn weergegeven is een
stuurgetal, overeenkomstig de rapportage van commissie DON.
Gelden die extra binnenkomen bij groeitellingen gaan naar de scholen waar de groei gerealiseerd is.

• De kosten van het bestuurskantoor en administratiekantoor mogen maximaal 4% van de totale baten van
PCPOW bedragen.

• PCPOW draagt 100% van het budget voor personeel (formatie) aan de schoten af.
De scholen dragen 45% van hun budget personeel en arbeidsmarkt (PAB)bovenschools af.
Van de prestatiebox wordt 75% direct aan de scholen toegekend. De overige 25% wordt bovenschools
ingezet voor scholing.

• De scholen dragen uit de materiële bekostiging verschillende componenten bovenschools af, zoals het
meerjarenonderhoud gebouwen, verzekeringen, medezeggenschap en administratie en beheer. De hiermee
gemoeide uitgaven worden bovenschools gedragen.
De reserve van iedere school mag maximaal 15% per jaar zijn. Ontvangen groeigelden bij een school worden
niet afgeroomd. Als een school in de toekomst gaat renoveren of nieuwbouw krijgt, wordt er niet afgeroomd.
maar wordt het geld bestemd voor ontwikkelingen in de huisvesting van deze school.

Treasury
De stichting hanteert het uniforme Treasurystatuut van de PO-Raad. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders
instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat
de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Voor de besteding van
private middelen gelden andere uitgangspunten.

De stichting heeft, conform de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, een zeerterughoudend financieel
beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. Dit was zowel in 2020 als in 2019 het geval.
De liquide middelen zijn ondergebracht bij ABN-AMRO, Rabobank en ASN.
De liquide middelen zijn met € 1.844.865 afgenomen.
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De liquiditeit van PCPOW is hoog. De current ratio is inmiddels 3,85 (in 2019: 4,05 en in 2018:3,76) Dit is boven de
signaleringswaarde van de onderwijsinspectie.
PCPOW heeft ervoor gekozen om te investeren in het onderwijs. In het strategische plan Koers met Kwaliteit 2019-
2023 wordt de middelen ingezet om de doelen komend uit het koersplan te realiseren. In de jaren van het
koersplan is er een negatieve begroting, na 2023 als het huidige strategische plan is afgelopen zijn de begrotingen
niet meer negatief. De hoge liquiditeit zorgt er ook voor dat de financiering van grote investeringen uit eigen
middelen gedaan kan worden. Het is de verwachting dat PCPOW de komende jaren geen gebruik hoeft te maken
van vreemd vermogen voor de financiering van haar activiteiten en investeringen.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op de scholen is de
invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. De kosten voor schoonmaak en schoonmaakmiddelen
zijn gestegen. De scholen lieten gedurende de dag nogmaals alles goed schoonmaken door het
schoonmaakbedrijf. Verder zijn er desinfectiemiddelen, papierenhanddoekjes en andere toebehoren aangeschaft.
Er heeft een check op de scholen plaatsgevonden van de ventilatiesystemen, tevens zijn de kloktijden in de
schoolgebouwen verruimd. De energiekosten zijn gestegen door de verruiming van de kloktijden van de
verwarming maar ook door het ventileren van de gebouwen. Dit heeft ook invloed op de kosten in 2021. Het
ziekteverzuim is in 2020 gestegen, daardoor werd het lastiger om alle zieke medewerkers te vervangen. Hierdoor
werd er nu ook via een uitzendbureau een vervanger geregeld, dit bracht extra kosten met zich mee. Niet alle
leerlingen hadden thuis de beschikking over een chromebook of laptop. Voor deze leerlingen zijn er in 2020 extra
chromebooks of laptops aangeschaft, zodat zij ook thuis de online lessen konden volgen. Deze chromebooks zijn
in bruikleen gegeven en blijven eigendom van de stichting.

In de begroting 2021 hebben sommige scholen aangegeven dat ze de extra schoonmaak willen voortzetten. De
energiekosten blijken nu te laag begroot doordat de energiekosten door de verruiming van de kloktijden en het
ventileren van de gebouwen hoger uitvallen.

Allocatie van middelen
Om de collectieve- en bestuurskosten te kunnen bekostigen wordt de volgende allocatie van middelen
toegepast:

PCPOW draagt 100% van het budget voor personeel (formatie) aan de scholen af.
• Van het budget van personeel en arbeidsmarktbeleid (PAB) wordt 45% afgedragen naar bovenschools

ten behoeve van hetbestuursbureau,seniorenbeleid, verlof duurzame inzetbaarheid,
ouderschapsverlof, formatieve knelpunten en bovenschoolse trajecten.
Van het budget van de prestatie box wordt 25% afgedragen naar bovenschools, dit is voor
bovenschoolse scholing.

• Vanuit de materiële bekostiging wordt het gedeelte voor administratie, beheer en Bestuur naar
bovenschools afgedragen.

• Gelden van het samenwerkingsverband, zoals de basisbekostiging per Leerling en de extra bekostiging
per leerling, gaan direct naar de scholen.

• De kosten van het bestuursbureau en administratiekantoor mogen maximaal 4% van de totale baten
van PCPOW bedragen. Voor 2020 is dit 2,8%, in 2019 was dit 2,4%, in 2018 2,5%.

Onderwijsachterstandenmiddelen
De onderwijsachterstandenmiddelen worden in zijn geheet doorgezet naar de scholen die daar recht op hebben.
De middelen worden gebruikt voor inzet van extra leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten ten behoeve
van de leerlingen en extra lesmateriaal voor de leerlingen.
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2.5 Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssyst(
Voor het vaststellen van het risicoprofiel van de organisatie heeft in 2019 een uitgebreide risicoanalyse
plaatsgevonden op basis van de volgende onderwerpen:

• Leerlingaantallen
Arbeidsmarkt schaarste

• Arbeidsconflicten
Huisvestingsproblematiek
Politiek inzake bekostiging

• Datalekken
Debiteurenrisico's
Wet werk en zekerheid

Hiervoor is het model van de PO Raad gebruikt. Hiermee is een risicoprofiel per onderdeel in kaart gebracht en is
er een kans en een bedrag per onderdeel aangehangen. Hiermee is het minimaal aan te houden bedrag berekend
dat als buffer van het Eigen Vermogen dient te worden aangehouden. Het minimaal aan te houden Eigen Vermogen
wat we het weerstandsvermogen noemen bedraagt €3.450.000,-. De organisatie heefteen laag risicoprofiel.

Er kan gesteld worden dat de Algemene reserve voldoende op niveau is om aan het risicoprofiel te voldoen. Er is
ruimte om verdere investeringen in het onderwijsproces te doen.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Risico Consequentie
van het
optreden van
het risico

Inschatting
bedrag

Risico begroting Mitigerende maatregel

1. Leerlingaantallen
wijken af van de
begroting o.a. door
komst islamitische
school die er vanaf
schooljaar
2022/2023 kan
komen

Bij lagere
aantallen
zullen de
baten ook
lager
uitvallen. De
kosten blijven
gelijk of er
moeten ook
medewerkers
vertrekken.

Baten per
leerling uit de
Rijksbekostiging
zijn gemiddeld
€ 7.000.

Bed rag is al
opgenomen bij de
berekening van het
weerstandsvermogen.

Nauwkeurig monitoren
van in- en uitstroom
(inclusief zij-instroom
en zij-uitstroom) en
desgewenst ingrijpen in
de exploitatie.

2. Huisvesting Niet alle
aanpassingen
in de
gebouwen
warden door
de gemeente
vergoed. Eigen
investeringen
dienen ten
laste van het
private
vermogen te
gaan.

Hogere
materiele
kosten die niet
gedekt worden
uitdeVelon
bekostiging

Idem Goede afspraken maken
omtrent de huisvesting
met de Gemeente en
monitoren van de
kosten.

3. Ziekteverzuim
neemt toe

Kosten ERD
pot zijn niet

Idem Voeren van gesprekken
om verzuim te
voorkomen.
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meer
toereikend.

4. Schaarste op de
arbeidsmarkt

Door
vergrijzing e n
vertrek van
personeel wel
nieuw
personeel
aantrekken
brengt kosten
met zich mee

Idem Programma met andere
schoolbesturen om
leerkrachten aan te
trekken.

5. Prestatieboxgelden Per augustus
2021 wordt de
financiering
gestopt. In de
begroting
gaan we van
voortzetting
uit.

€ 337.000 Hoog (zit niet in de
berekening van het
weerstandsvermogen).

Een deel van het bedrag
komt bij het PAB budget
maar dit is niet
helemaal gelijk aan
elkaar.

6. Datalekken Claims
omtrent
datalekken
kan voor extra
kosten zorgen.

Zit opgenomen in het
weerstandsvermogen.

7. Politiek Onvolledige
indexatie van
de bekostiging

idem Samenwerken met
andere schoolbesturen.

8. Wet werk en
zekerheid

idem Ziekteverzuimtraining
en
leiderschapstrainingen.

9. Debiteurenrisico's Huurfacturen
worden niet
betaald.

idem Voeren van
debiteurenadministratie

10. Voorziening groot
onderhoud

Huidige
voorziening is
te laag voor
het voeren
van de strikte
methode
vanaf 2023

1,1 miljoen Wijziging via het
vermogen

Hoogte van de
voorziening is
afhankelijk van hetlHP
dat eind 2021 gereed zal
zijn, daarna kan pas een
goede berekening
worden gemaakt

n.Betaalritmewijziging Nieuwe
bekostiging op
teldatum 1
februari vanaf
2023

1,1 miljoen Wijziging via het
vermogen

Alle schoolbesturen
krijgen hier mee te
maken

t/

ter ide tie"
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3. Verantwoording van de financiën

Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van het bestuur. 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.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen op peildatum l oktober

•^•^^K^SSK-fïtSSSSWfS^^^

Aantal leerlingen

ggsi|g!;yorigjaar Verslagjas
(T-1) r

T+1 T+2

4.159 4.218

Ï3st

4.223 4.252 4.272

De komst van een islamitische school in het Westland kan van invloed zijn op het leerlingaantal. In bovenstaande
leerlingaantallen is de eventuele daling door de komst van een islamitische school nog niet opgenomen. Het is
wel opgenomen bij de risicoanalyse en de bepaling van het weerstandsvermogen van de stichting.

FTE

Bestuur / management 15,7 15 15 15 15

Onderwijzend personeel 259 252 253265,6 270

Ondersteunend personeel 47 45 41 4140,6

De leeftijd van het personeelsbestand is aan de hoge kant. Op 1 januari 2020 heeft de stichting 46 medewerkers
met een leeftijd tussen de 60-64 jaar met een Fte van 31,51 en zijn er 9 medewerkers met een leeftijd van 65 of
ouder met een Fte van 5,85. Binnen 5 jaar tijd zullen er dus 37,36 aan Fte uit dienst gaan door pensionering. Het
aantrekken van nieuwe medewerkers is dus belangrijk.

^7^7

er jdefltter jdeflttBcatie
r
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3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

"RêltisatlaEl
Vorigjaar ^ Begroting,, ^^

Verschil
Verschil

verstagjaai

werslagjaar
ta.v.

t.o.v. vorig"
iaar

af'; (T-l)

 N

BATEN

Rijksbijdragen €25.719.190 € 25.751.242 I € 27.134.098 € 27.478.553 €27.256.446 € 27.463.601 €1.382.856 € 1.414.908

Overige overheidsbijdragen en subsidies I € 303.998[e 268.688 |€ 286.918 | € 228.6461€ 183.980 | € 183.9801 |€ 18.230 | € -17.080

Overige baten € 1.018.281 € 660.203 € 1.359.954 € 746.332 € 730.240 € 735.240 € 639.751 € 341.673

TOTAAL BATEN €27.041.469 € 26.680.133 € 28.780.970 €28.170.666 € 28.382.821 €2.100.837 1.739.501€ 28.453.531

LASTEN

Personeelslasten €22.050.814 I € 23.194.322]c24.524.221ie24.167.026ic23.768.095ie24.140.4161 I €1.329.899 I € 2.473.407

Afschrijvingen £ 670.1711€ 565.8661€ 718.8281 € 781.6851e 746.9711 € 706.6741 1€ 152.962 I € 48.657

Huisvestingslasten € 1.949.690 I € 1.770.392 I € 2.368.168 I € 1.964.990 I € 1.962.590 I € 1.962.590 I I € 537.776 I € 41S.478

9y^fii_e-L^_S^F1 € 2.080.728 € 1.982.383 € 2.452.929 € 2.130.420 € 2.030.120 € 2.030.120 € 470.546 € 372.201

TOTAAL LASTEN €26.751.403 € 27.512.963 € 30.064.146 € 29.044.121 €28.507.776 € 28.839.800 €2.551.183 3.312.743

SALDO

Saldo baten en lasten € 290.066 € -832.830 I € -1.283.176 € -590.590 I € -337.110 € -456.979 € -450.346 I € -1.573.242

Saldo financiële baten en lasten € -2.529 € -1.500 € -816 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 684 € 1.713

Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT € 292.5951 € -831.330 I € -1.282.3601 € -620.590 I € -367.110 I € -486.979 I I € -451.030 I € -1.574.955

Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en de begroting
Het resultaat van de PCPOW is negatief met een bedrag van € 1.282.360. Dit resultaat is € 451.030 hoger dan het
negatieve resultaat van € 831.330 dat begroot was. De bijzondere bekostiging van december 2019 vooreen bedrag
van € 406.726 is als opbrengst verantwoord in de jaarrekening van 2019, terwijl de kosten in februari 2020 vallen
(salariskosten). Als deze bijzondere bekostiging in 2020 zou zijn ontvangen dan zou het resultaat ongeveer €
876.000 negatief zijn. Dat is een kleine afwijking van de begroting.

Verklaring hogere Rijksbijdrage OCW
Mee r groei bekostiging € 61.306
Hogere personele bekostiging door indexatie € 769.382
Hogere bekostingPABbudget door indexatie € 123.666
Hogere bekostiging prestatiebox € 26.863
Hogere bekostiging door samenwerkingsverband € 90.976
Hogere bekostiging asiel zoekers € 24.008
Subsidie inhaal en ondersteuiningsprogramma € 140.466
Hogere materiele bekostiging door indexatie € 13.830
Subside zij-instromers € 40.000
Subsidie onderwijsassistenten € 15.000
Subsidie herintreders € 7.500
Overig € 69.859

Totaal € 1.382.856

ter identtffêttie
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Verklaring hogere overige baten
Hogere verhuuropbrengsten
Meergelden op schoolbankrekeningen
Overig

Totaal
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€ 28.643
€ 526.638
€ 144.470

€ 699.751

Personele kosten zijn 1.289 k hoger
De werkelijke salariskosten liggen € 1.329 k hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de
personele lasten door de aanpassing van de CAO. In februari 2020 is de eenmalige uitkering uitbetaald van
33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor, dit kostte 700k.
Verder kregen alle medewerkers er 4,5 % bij. Vanaf januari 2020 zijn er meer medewerkers in dienst dan
begroot, dit is € 64.000 hoger dan de begroting. Verder is er een bedrag gedoteerd van € 76.400 voor de
voorziening jubileum uitkeringen, een bedrag gedoteerd aan de voorziening langdurig zieken € 149.000 en €
53.000 aan hogere kosten uitbesteding derden.

Bezetting 2020 realisatie versus begroting
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

»^^^y^^
Realisatie • Begroting

Loonkosten 2020 Realisatie versus begroting
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

o
jan20 feb20 mrtZO apr20 mei20 jun20 jul20 aug20 sep20 okt20 nov20 dec20

• Realisatie • Begroting

^2.
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Stijging van de afschrijvingskosten
Er is meer geïnvesteerd in ICT dan begroot was. Mede door corona is er meer digitale apparatuur aangeschaft dan
begroot. Steeds meer scholen hebben nu 1 chromebook voor 1 leerling. Hiervoor was het vaak 1 chromebook voor
2 leerlingen. De extra investering in ICT apparatuur was niet allemaal begroot. Met de directeuren is nu de afspraak
gemaakt dat er niet meer apparatuur aangeschaft wordt dan dat er begroot is en dat de bestelling van apparatuur
centraal via ICTop het bestuursbureau Loopt.
Er zijn afschrijvingskosten over de verbouwingen. PCPOW heeft zelf geïnvesteerd in gebouwen, bijvoorbeeld in het
Atrium op de Diamant. De gemeente heeft maar een deel van deze investering vergoed. Het boventallige deel
wordt nu uit de private middelen betaald de komende jaren. Verder heeft PCPOW ook eigen middelen gestoken
in de verbouwing van de Kameleon locatie Eikenlaan, Kameleon locatie KADO.

Stijging van de huisvestingskosten
Onderhoudskosten
PCPOW had een aantal onderhoudscontracten niet op orde. Zo heeft er op alle scholen in 2020 een legionella
onderzoek plaatsgevonden. Dit gaat voortaan jaarlijks plaatsvinden. Bij sommige scholen is er legionella
geconstateerd waarop verdere actie ondernomen moest worden, waar weer kosten uit voortkwamen. Er was ook
geen onderhoudscontract voor de daken van de scholen. Dit is vanaf 2020 wel het geval zodat er jaarlijks een
dakinspectie plaatsvindt. Vanuit deze inspectie kan het meerjarenonderhoudsplan ook worden ingericht voor de
juiste bedragen om het dak in delen of in zijn geheel te vervangen. Er zijn behoorlijk wat lekkages geweest op
verschillende scholen, een goede dakinspectie moet dit in de toekomst verhelpen. Verder zijn er extra kosten
geweest i.v.m. ventilatie daar i.v.m. corona de ventilatie op de scholen anders ingesteld moest worden. Een deel
van de stijging van de huisvestingskosten zal ook komende jaren zo blijven omdat er nu meer
onderhoudscontracten op de scholen lopen (zoals de legionella- en dakinspectie). Verder waren de contracten
op de installaties op alle scholen nog niet op orde. Ook hierdoor zullen de kosten gaan stijgen in 2021. Bepaalde
extra kosten in verband met Corona waren niet begroot, PCPOW heeft hier de scholen voor gecompenseerd voor
een bedrag van 100k.

Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn eveneens gestegen, tot en met november is er 50k meer uitgegeven voor extra
schoonmaak op de scholen en extra schoonmaakmiddelen. Dit te verklaren doordat er in verband met corona
meer schoongemaakt wordt op de scholen.

Energiekosten
Ook hier zijn meer kosten op gemaakt dan begroot. In verband met corona staan de ramen op de scholen meer
open, terwijl er ook wordt gestookt, daarnaast zijn de ventilatie tijden verruimd. De kosten zullen hierdoor stijgen.

Leermiddelen
De ICT licenties op de digitale methodes zijn de laatste jaren ontzettend toegenomen. Steeds meer scholen
stappen over op digitale lesmethodes in combinatie met een werkboek. Hierdoor stijgen de verbruiksmaterialen
en de licentiekosten. Aan de directeuren zat gevraagd worden of alle licenties die afgenomen worden nog wel
kloppen. Een methode van Reinders natuur, geschiedenis en aardrijkskunde kost per leerling per jaar € 30,-. Dit
komt jaarlijks terug. Verder kost een werkboek ook minimaal 5 euro per leerling. In het verleden kocht je een boek
van 35 euro en daar werd 8 jaar over afgeschreven en werkte de leerling in een schrift.

Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en het resultaat in het
voorgaande jaar

Stiiaina van de Riiksbiid ragen
Het ministerie van OCW heeft in juli 2020 de definitieve regeling bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar
2019/2020. Uit de regeling blijkt dat de bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs met
3,565% is toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De bedragen voor het onderwijsondersteunend
personeel en schoolleiding zijn ten opzichte van 2018-2019 gestegen met 3,516%.

ter identifi
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Voor de personele bekostiging van schooljaar 2018-2019 was de stijging 4,662 % gestegen ten opzichte van de
personele bekostiging 2017-2018.

Personeelslasten
De salariskosten zijn met 2,4 miljoen gestegen door een toename van het aantal medewerkers en een stijging van
de loonkosten. Door de nieuwe CAO zijn de salarissen met 4,5% toegenomen. Tevens is er in februari een
éénmalige uitkering betaald aan de medewerkers.

Afschriivinaskosten
De afschrijvingskosten zijn gestegen door hogere investeringen in onder andere de gebouwen van PCPOW. Verder
zijn er ook meer Chromebooks aangeschaft voor de leerlingen om het thuisonderwijs beter mogelijk te maken.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn hoger door extra controles op de installaties voor legionella, dak etc. Maar ook door
inspectie op de installatie in verband met COVID-19.

Overige lasten
De gelden op de schoolbankrekeningen waren hoger dan begroot.

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting
In het najaar van 2020 is een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2021-2025 met als leidraad het
strategisch beleidsplan. In dit beleidsplan staan de belangrijkste beleidsmatige besluiten voor de genoemde
boekjaren. Voor de komende jaren is er een negatief resultaat begroot. Er komen de komende 2 schooljaren extra
gelden aan, het Nationaal Onderwijs Programma. Deze gelden waren ten tijde van de opmaak van de begroting
nog niet bekend.

Investeringsbeleid
De komende jaren investeert PCPOW in de digitale leermiddelen van de leerlingen zoals Chromebooks en tablets.
In de afgelopen coronajaar zijn er meer Chromebooks en tablets aangeschaft voor de leerlingen om het
thuisonderwijs mogelijk te maken. In de komende jaren komen er 2 nieuwe scholen waarvan 1 school
vernieuwbouw is. De oplevering van deze 2 scholen is in 2023. In dat jaar zullen ook al het schoolmeubilair
vervangen worden bij deze scholen. Verder steekt PCPOW ook eigen middelen in beide gebouwen. Deze
investering zal ten laste van het private vermogen worden gebracht.

ffkiatifter identffijiatie
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Balans in meerjarig perspectief
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ACTIVA

Bpalisatie vorig
jaar vs

K^-V.
i|SB"Bg;.:::,

.^•'i.

•M

3E

K :a

VASTE AC ITVA
Materiële vaste activa € 3.997.402 I € 4.808.823 | € 4.318.225 I € 3.735.254 | € 3.586.080
Financiële vaste activa € 70.050
Totaal vaste activa € 3.997.402 f€ 4.878.873 € 4.318.225 | € 3.735.254 | € 3.586.080

IVLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen € 2.578.283 € 2.872.6561 € 1.963.3211 € 1.991.399 I € 2.020.037
Liquide middelen € 9.125.451 € 7.280.586 € 7.029.064 € 7.022.909 € 6.728.205
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

€ 11.703.734 € 10.153.242 € 8.992.385 | € 9.014.308 € 8.748.242
15.701.136 € 15.032.115 € 13.310.610 € 12.749.562 € 12.334.322

EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve € 3.584.863 | € 2.945.3401 € 2.193.413 | € 2.161.622 I € 1.699.643
! Private reserve € 4.667.7881e 4.024.952 | € 4.156.287 | € 4.000.000 I € 3.975.000
iTotaal Eigen vermogen € 8.252.6511e 6.970.292]e 6.349.700)e 6.161.622 I € 5.674.643
IVOORZIENINGEN € 4.558.700 I € 4.976.8311 € 3.976.8411 € 3.603.781 I € 3.675.611
LANGLOPENDE SCHULDEN € 339 € € € €
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA

€ 2.889.446 € 3.084.992 € 2.984.069 I € 2.984.069 € 2.984.069
15.701.136 € 15.032.115 € 13.3: 12.749.472 € 12.334.323

De belangrijkste mutaties in de balansposten to.v. het voorgaande jaar
Activa
De materiële vaste activa is met € 758.000 toegenomen ten opzichte van 2019. Deze toename is het gevolg van
investeringen van ruim € 1.476.000 en afschrijvingen van ruim € 718.000. Er is geïnvesteerd in de eigen gebouwen
van PCPOW voor ruim € 686.000, in inventaris en apparatuur voor € 677.000 en in overige materiële vaste activa
voor €112.000.

De vorderingen zijn met ruim €40.000 toegenomen. De vordering op de gemeente is toegenomen. In 2021 zijn een
aantal posten door de gemeente voldaan. Verder is het debiteurensaldo afgenomen ten opzichte van 2018. Meer
debiteuren hebben reeds in 2020 hun factuur betaald.

De vooruitbetaalde kosten waren in 2020 € 76.000 hoger. Dit betrof voornamelijk vooruitbetaalde licentiekosten.

Passiva
Het eigen vermogen is met € 1.266.000 afgenomen. Deze afname is het gevolg van het behaalde resultaat over
2020.

De voorzieningen zijn met ruim € 290.000 toegenomen. De jubileum uitkering is met € 12.000 toegenomen, de
voorziening Langdurig zoeken is met € 109.000 toegenomen en de voorziening groot onderhoud is met € 148.000
toegenomen. De voorziening groot onderhoud is nog bepaald aan de hand van de methode die de PCPOW al jaren
gebruikt.
De kortlopende schulden zijn met € 127.000 afgenomen. Het grootste deel komt door de afname van de
crediteuren. Meer facturen waren eind 2020 betaald.

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans
Er zal geïnvesteerd blijven worden in inventaris en apparatuur. Verder zal het eigen vermogen de komende jaren
dalen in verband met extra uitgaven voor personeel en materieel.
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3.3 Financiële positie
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Kengetallen

lEengetal

"^'.•I!i»'^i^ B^

Solvabiliteit 2

Realisatie Realisatie
Vorig jaar Verslagjaar
^-•^.
0,82

Begroting Begroting Begroting
Signalering

iJÈëlHft*^ K-SKÏ^KI «T*3tii—BÏ ite;
0,81 0,78 0,77

3.

0,76 [Ondergrens: <0,30
weerstandsvermogen 0,16 0,08 0,09 0,08 0,06 l Ondergrens: < 5%
Liquiditeit 4,05 3,85 3,07 3,02 2,93 Ondergrens: <0,75

Rentabiliteit 0,01 -0,04 -0,02 -0,01 -0,02
Afhankelijk van
reservepositie van
het schoolbestuur.

Reservespositie nvt nvt nvt nvt nvt Bovengrens: >0%.

Reservepositie
De reserve positie van de stichting is gedaald door het negatieve resultaat dat over 2020 gerealiseerd is. Voor de
komende jaren zullen er ook nog negatieve resultaten begroot. Dit wordt veroorzaakt door de niet reguliere
uitgaven komend uit het strategisch plan genaamd koers met kwaliteit. Na 2023 is het de bedoeling om bijna geen
negatieve resultaten meer te begroten. In 2023 zal er een nieuw strategisch plan opgesteld worden. Het
weerstandsvermogen van het publieke vermogen daalt hierdoor naar 6%. De ondergrens is 5%. Het is de bedoeling
om het weerstandsvermogen niet onder de 6% te alten dalen. De stichting heeft ook nog een deel privaat
vermogen maar daar worden de interne verbouwingen die op de scholen hebben plaatsgevonden en zullen gaan
plaatsvinden mee gefinancierd.
PCPOW zit onder het nieuwe kengetal wat betreft de reservepositie. En dit zal de komende jaren ook zo blijven.

ter identificatie
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

4.808.823
70.050

3.997.402

4.878.873 3.997.402

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

2.872.656
7.280.586

2.578.283
9.125.451

10.153.242

15.032.115

11.703.734

15.701.136

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

6.970.292
4.976.831

3.084.992

8.252.651
4.558.700

339
2.889.446

15.032.115 15.701.136
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten '

6
6.1

2020 Begroot 2020 2019
€ € € € € €

27.134.098
286.918

1.359.954

24.524.221
718.828

2.368.168
2.452.929

28.780.970

25.751.242
268.688

660.203

23.194.322
565.866

1.770.392
1.982.383

26.680.133

25.719.190
303.998

1.018.281

22.050.814
670.171

1.949.690
2.080.749

816

30.064.146

-1.283.176

816

-1.282.360

1.500

27.512.963

-832.830

1.500

-831.330

2.550

27.041.469

26.751.424

290.045

2.550

292.595

Financiële baten en lasten
Financiële baten

Sa/do financiële baten en lasten

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (Voorstel) 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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KASSTROOMOVERZICHT 2020
En vergelijkende cijfers 2019

2020 2019
Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

-1.283.176 290.045

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting
met het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen

Het verioop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

4.2
2.2

718.828
418.131

670.171
526.925

1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

6.1.1-/-1.2.2.14

1.1.2
1.1.2

1.1.3

2.3

1.2.4

-295.099
195.546

1.136.959

-99.553

-245.770

1.542

-244.228

229.709
-89.346

-1.530.249

-70.050

-339

-972.374
69.462

-1.600.299

-339

-1.844.865

-1.186

1.197.096

140.363

1.627.504

7.068

1.634.572

-902.912

-1.186

730.472

2020 2019
€ € € €

9.125.451
-1.844.865

8.394.979
730.472

7.280.586 9.125.451

^
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voorde Jaarverslaggevlng
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 Jaan/erslaggeving 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 verkrijgingsprij's. 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.

Continuïteit
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 vertonden partijen warden 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.

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardlgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

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

Categorie afschrijvings-
termijn in jaren

afechrijvings-
percentage per

jaar

activerings-
grens in €

Gebouwen en installaties

Inventaris en apparatuur

Leermiddelen

Woningen 40 2,5 1.000
Zonnepanelen 10 10 1.000

Kantoormeubilair & inv. 15 6,7 1.000
Bureaus 15 6,7 1.000
Stoelen/tafels 25 4 1.000
Kasten/kleioven 20 5 1.000
Schoolmeubilair & inv. 25 4 1.000
Docentensets 20 5 1.000
Leeriingensets/schoolborde 25 4 1.000
Speelzaalinrichting 20 5 1.000
Garderobe/kluisjes 20 5 1.000
Huish.app. & inventaris 10 10 1.000
Audio/video/beamer/tv 5 20 1.000
Servers/computers/printers 4 25 1.000
Netwerk 7 14,3 1.000
Telefoon/serverkasten 8 12,5 1.000
Electronische borden 7 14,3 1.000
Digborden (touchscreen) 9 11,11 1.000

Lezen/taal/rekenen etc. 8 12,5 1.000
Spel-en sportmateriaal 15 6,7 1.000

9
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De gebouwen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het
geval van eigen investeringen.

Vorderingen

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

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen
warden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

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

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
- Reserve aanvullende
bekostiging PO-VO
- Reserve nulmeting
- Algemene reserve privaat

Voorzieningen

ter dekking salariskosten
cao februari 2020
ter dekking 144.798

3.118.037

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.

Jubileumuitkerinaen

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.

Lanaduria 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.

Vooizienina groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verioopt.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde.

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.

ie
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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 (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/zijn bepaald.

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

Overfieidssubsidies
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
warden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

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

De 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 overiopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

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

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

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.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris Overige Totaal
en materiele materiële
apparatuur vaste activa vaste activa

€ € € €

Stand per 01-01-2020
Verkrijglngs- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2020

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2020

Stand per 31-12-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 31-12-2020

1.547.449

506.746

1.040.703

686.824
129.078

557.746

1.598.449

7.273.920 2.835.044 11.656.413

4.757.947 2.394.318 7.659.011

2.515.973 440.726 3.997.402

731.182
480.006

112.243
109.745

251.176 2.498

2.767.149

1.530.249
718.829

811.420

2.234.273 8.005.102 2.947.287 13.186.662

635.824 5.237.953 2.504.063 8.377.840

443.224 4.808.823

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch niet eigendom van de
stichting. Vanuit private middelen is er geïnvesteerd in schoolgebouwen.
De schoolgebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform bestemming worden
gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente.
Voor een overzicht van de onder ons schoolbestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag.
De boekwaarde van investering met private middelen bedraagt per 31-12-2020 € 923.481

Woningen
De stichting beheert woningen die zowel juridisch als economisch eigendom zijn van de stichting. Deze
woningen zijn gefinancieerd met het private vermogen van de stichting en hebben per 31-12-2020 een
boekwaarde van € 328.586

anfificter ide tie

VAN REB ACCOUNTANTS
! /

49
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1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3.8 Overige vorderingen
Totaal Financiële vaste activa

Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-
waarde ringen leringen verandering Resultaat waarde
1-1-2020 2020 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € €
70.050 70.050

70.050^ 70.050

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren
1.2.2.2 OCW
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
1.2.2.10 Overige vorderingen

Subtotaal vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen interest
1.2.2.15 Overige overlopende activa

Overfopende activa

Totaal Vorderingen

31-12.2020 31-12.2019
€ ~€~

87.658
1.274.539
1.041.294

393.287

75.878

€ —e
99.061

1.174.093
843.068
78.867

2.403.491

469.1 SB
2.872.656

317.870
726

64.598

2. Ï95.089

3S3.194

2.578.283

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

1.2.4 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

7.280.58e 9.125.451

7.280.586 9.125.451
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestem mingsreserves (publiek)
2.1.1.3 Bestem mingsreserves (privaat)

Totaal Eigen vermogen

Stand par
01-(11-2019

Rssultaa<
2019

Overige
mutaties

Stand per
31-12.2019

Stand per
01-01-2020

Resultaat
2020

Ovarig®
mutaties

e

3.649.358 -64.496
203.267 376.416

4.107.431 -19.325

7.960.056 292.595

< € € €

3.584.863 3.584.863 -800.887
579.683 579.683 -434.886

4.088.105 4.088.105 -46.587

8.262.651 8.252.651 .1.282.360

Stand per
31-12-2020

e

2.783.975
144.798

4.041.519

6.970.292

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemm Ings reserves
(publiek)

2.1.1.2.2 Resen/e
aanvullende
bekostiging PO-VO

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemm ings reserves
(publiek)

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per ResuHaat Overige Stand per
01-01-2019 2019 mutatias 31-12-2019 01-01-2020 2020 mutaties 31-12-2020
€ € €

406.727

203.267 -30.310

203.267 376.417

€ € € €

406.727 406.727 -406.727

172.857 172.957 -28.159

579.684 579.684 -434.886

e

144.798

144.798

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat
2.1.1.3.2 Bestemmingsreserve private

investeringen

Totaal bestemm ings reserves
(privaat)

Stand per Resultaat
01-01-2019 2019

Overige
mutaties

Stand per Stand par
31-12-2019 01-01-2020

ResuKaat
2020

Overige
mutaties

e€T
4.107.431 -19.326

4.107.431 -19.326

; e

4.088.105 4.088.105

€ T

Stand per
31-12-2020

€

-46.587 -923.481
923.481

4.088.105 4.088.105 -46.587

3.118.037
923.481

4.041.518

2.2

2.2.1

2.2.3

2.2.1

2.2.1.2

2.2.1.4
2.2.1.6

2.3

2.3.7

Voorzieningen
Stand per Onttrek-klng
01-«1-2020 Dotatie M20 2020 Vrijval 2020

Rente
mutatie'

Stand per
31-12-2020

Bedrag
<1 Jaar

Bedrag 1 t/m
5 jaar

Bedrag
> S jaar

€

397.422

4.161.278

213.253

634.392

31.351

398.163

Personele
voorzieningen
Voorzieningen voor
groot ondertioud

Totaal
Voorzieningen

* bij netto contante waarde

voorzleninaen sla"dper- -..„.. °"«rak-!""° ..,.„„ R'""
01-01-2020 Dolatl«2020 2020 Vrijval 2020 mutatie-

€ S € €

579.324 204.191 188.375 186.758

4.397.507 1.474.211 2.040.026 883.270

4.558.700 847.645 429.514 4.976.831 1.678.402 2.228.401 1.070.028

Stand per
31-12-2020

Bedrag
< 1 jaar

Badrag 1 tfm
5 Jaar

Badrag
> 5 jaar

€ e € € e 6 € e «

Verlofsparen en
sabbatical leave
Jubileumuitkeringen
Langdurig zieken

Totaal personele
voorzieningen

378.726
18.696

20.661
43.362

149.230
31.351

20.661
390.737
167.926

20.661
47.982

135.548
155.997
32.378

397.422 213.253 31.361 579.324 204.181 188.375

* bij netto contante waarde

Langlopende schulden

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Totaal Langlopende schulden

Aangega-ne
Stand per lening In Aflossing In Stand per
01-01-2020 2020 2020 31-12-2020

Looptijd
> 1 jaar

€ e e € e <

339 339

339 339

186.758

186.758

Looptijd Rante p»r-
> 5 jaar wntaga

ter i^iitififatie

VAN REP'ACCOUNTANTS

f

51



Jaarrekening 2020
41454 / Stichling Protestants Christefijii. Onderwjs regio Westland, te Naaklwïk

2.4 Kortlopende schulden 31-12.2020 31.12.2019

2.4.8 Crediteuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortfopende overige schulden

Subtotaal kortlopende schulden

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

235.210
1.014.397

311.579
69.814

425.9S6
68.644

774.939
183.422

1.S31.000

1.453.991

3.084.991

430.238
923.353
301.310
171.354

256.674
40.256

729.900
36.361

f.826.255

f.063.19f

2.889.446

•T^
ter identfficótie
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

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

Verpllchtlngan

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop- Bedrag per Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
Periode van t/m tijd maand verslag-jaar < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Bedrag
totaal

1 Eneco (aardgas)
2 DVEP (elektra)
3 WWP Vastgoed (huisvesting Zuidweg 87)

1-1-2015 31-12-2020
1-1-2015 31-12-2020
1-7-2015 30-6-2020

Mndn ï

72
72
60

e

3.014 36.297 36.817 110.449

teridp'ntifiéatie
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

3.1.4 Onh/angen doorbetalingen rijksbijdrage
swv

Totaal Rijksbijdragen

2020 Begroot 2020 2019
€ €

24.014.135

€ €

23.256.743

€€

22.925.772

24.014.135 23.256.743 22.925.772

1.630.613 1.096.125 1.510.526

1.630.613

1.489.350
27.134.098

1.096.125

1.398.374
25.751.242

1.510.526

1.282.892

25.719.190

3.2

3.2.2

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

€
2020 Begroot 2020
€ €

286.918

286.918

286.918

€ €
2019

268.688

268.688

268.688

€

303.998

303.998

303.998

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

2020
€ €

240.863

540
1.118.551

Begroot 2020
€

1.359.954

€ €
2019

212.220

447.983
660.203

€

256.237
64.120

950

696.975

1.018.282

4

4.1

4.1.1

Lasten

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
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

Totaal overige personele lasten

2020 Begroot 2020 2019
€ € € € € €

18.144.297
3.232.308
2.622.338

213.253
436

643.192

22.552.177

23.998.943

856.881

685.217

22.552.177

685.217

15.925.546
2.931.469
2.583.296

70.773

817.445

21.440.311

888.218

^7
fittificatieter
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4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.1 Uitkeringen van het Participatiefonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

4.2

4.2.2

45.667
285.936 43.072 277.716

331.603 43.072 277.716

24.524.221 23.194.322 22.050.813

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 500 in 2020 (2019:473). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld
aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

Personeelssterkte per 31 december
uitgedrukt in wtf

Bestuur/Management
Personeel Primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal medewerkers

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

€

2020 2019

19
399
82

19
383
71

500 473

2020 2019

15,14
270,24
47,16

15,70
265,57
41,79

332,54 323,07

2020 Begroot 2020 2019
€

718.828

€

718.828

€ € €

565.866 670.171
565.866 670.171

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

€
2020
€

103.417
555.723
313.705
481.127
109.376
634.392
170.427

Begroot 2020
€

2.368.167

€

61.000
201.000
277.700
410.000
77.000

634.392
109.300

2019
€ €

1.770.392

58.173
295.897
274.010
441.318
83.193

719.237
77.862

1.949.690

4.3.8 Overige huisvestingslasten

4.3.8.1
4.3.8.2

Tuinonderhoud
Bewaking/beveiliging

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

€
2020 Begroot 2020
€

96.536
23.856
50.035

€

170.427

€

86.750
22.550

2019
€

109.300

€

48.614
23.828
5.421

77.863

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheeriasten
4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen
4.4.5 Overige

Totaal overige lasten

€
2020
€

977.353
141.569
948.811
385.197

Begroot 2020
€

2.452.930

€

556.442
138.763
868.250
418.928

2019
€ €

1.982.383

643.549
126.271
874.459
436.470

2.080.749

ter iden^rfi
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4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten
4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten
4.4.1.3 Telefoon-en portokosten
4.4.1.4 Kantoorartikelen
4.4.1.5 Overige administratie- en beheerslasten

Totaal administratie- en beheerslasten

2020 Begroot 2020 2019
€ € € € € €

907.984
722

42.739
13.676

12.232

509.992

37.275
7.675

1.500

591.422
269

40.806
9.112

1.940

977.353 556.442 643.549

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

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

2020 Begroot 2020 2019
€ € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-confrolediensten

15.307
3.000

15.000

f €

19.333

18.307 15.000 19.333

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

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

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Totaal financiële baten

2020 Begroot 2020 2019
€ € € € € €

816 1.500 2.550

816 1.500 2.550

ter identifi.iiatie
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.2 Bestemminasresen/es róubliek)

2.1.2.2 Reserve aanvullende bekostiging PO-VO
2.1.2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserves publiek

Bestemminasreserves (privaatl

Jaanakening 2020
41454 / Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio Westland, te Naaldwjk

Resultaat 2020
€ €

-406.727
-28.159

2.1.3

2.1.3.1 Algemene reserve privaat

Totaal bestemmingsreserves privaat

Totaal resultaat

-46.587

-800.887

-434.886

-46.587

-1.282.360

ter identfficatie
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na 31 december 2020 is de Coronacrisis in Nederland en ook de rest van de wereld nog in volle
hevigheid aanwezig en dat zal naar verwachting nog minimaal 6 maanden zo blijven. Het op grote
schaal digitaal lesgeven op afstand en de maatregelen binnen de schoolgebouwen om besmettingen
zoveel mogelijk te voorkomen, gaan na 31 december door. Vanaf maart 2021 zijn de basisscholen wel
weer volledig open. Er vinden op de scholen besmettingen plaats waardoor hele klassen weer thuis
komen te zitten. Ook zitten soms leerkrachten thuis met coronaklachten. Wanneer de inentingen ook in
Nederland goed op gang zijn gekomen, is de verwachting dat dan een aantal maatregelen versoepeld
kunnen worden. Het NPO geeft vanaf 1 augustus 2021 de scholen financiële ondersteuning om de
opgelopen emotionele-, sociale - en leerachterstanden bij de leerlingen veroorzaakt door de corona-
crisis in te gaan lopen. PCPOW zal hiervoor een plan opstellen hoe de achterstanden aangepakt
gaan worden.

Er worden voor PCPOW geen ingrijpende financiële gevolgen verwacht door de Coronacrisis.
De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van de continuïteit van
PCPOW.

ter ideiderrfifi.c&<itie
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VERBONDEN PARTIJEN

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

Verittonden partij, meerderheidsdeelneming

Sl3tutaire naam

Code
Juridische vorm Statutaire actlvl-
2020 zetel teHen

Eigen Resultaat Omzet Verklaring Conso-
vermogen 2020 2020 art. 2:403 Daclname- lidatie
31-12-20 € € BWja/nee percentage Ja/nee

Samenwerkingsvetband Strehting
Primair Onileiwijs Westland

NaaMwljk

€

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

€

n.v.t. Nee Nec

Totaal

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

Verbonden partij Omschrijvfng doelstelling Samenstelling van bestuur sn directis

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Westland

Zorg naar de leerling bfer^en in plaats van de leerling
naar de zorg

Westtandse stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) Dhr. J.C. van der Ende (Voorzittef DB,
MAB)

Stichting Protestants Christeiijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) Dhr. H. Koete
Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW) Dhr. J. J. van Loon (DB. Ikl AB)
Verenging «oor Montesaon-ondeTOijs Westland Mw. M. Kramer (Lid DB S AB)
Stichting katholiek ondeiwljs te Maasland (SKOM) Dhr. F. Kempke (Ud AB)
Rotterdamse vereniging voor katholtek onderwijs Ie Rotterdam (RVKO) Dhr. P.G.J.M. van
Deursen (Lid AB)
Stichting Kind en Onderwijs (P.C. Ondemijs Hoek van Holland) Dhr. A. van TOOT (Lid AB}

Bestuur Openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR) Dhr, H. Lestertiuis (LkJ AB)
Stichting De Haagse Scholen Dhr. J. Wiltenborg (üd AB)
Sttehting Responz Dhr. J, Taal (Voorzitter AB)
Stichting Horizon Dhr. C. Kuiper (LM AB)
Hamian Broeremfchtlnn Dhr. M. van Kesterm (Lkl DB S AB)

ter identffj^itie

VAN REE ACCOUNTANTS

y



li
.11
ils!
t
I
i
f

g

.r

s

I

S3
I

s

t
i
:^
I
s
s

s I-o
w1}̂
I

I I
^ &

I

!
si
:H-
•r

§

I
€
I

i i
l ï
11
1.1
ItII
I
i l
IIii
=• m
e
11

•o!i

s_
i il
IllHI
Ill

"siIllHI
Ill!ili
I!
s II

J
f
'i

I

.SB. .!S..!S..S..S.^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^^ ^

00

I
OÏOIOOÏOOOOCOOOOO

ss § s§ §
Oïoi cA di -r- v-

OOï<Dt6tDc6c6(NC^
N^OJCsJCMC^C^CSMC^C^ NM

21IIP
o

III!

il
e-a -§§§§§

SA^ÏSSSSSiljjllllllj
lijgsssss

ss§
ë R

?ê?ëtlJtlJ^^JtlJëë?? ^^g g g

§s
II
§g

II
II

a-S!

!" i» llli
s s s

3 3 ss •s •s ssli s sOï

" » » "co ro^ s s s s IllI ^1 o o
T3 -o •g

.r i i ^in
og, u u s •sIll :i. :^ sDl pl j-g § s-g:R' 2> s' liisss s & .3' s s .s 11•s ? ^ 3T3 -O -O -o III!ÊEIll

co

s, .£• s€ ^^ s, scoa>
lsi

s

ö

>->
ter idenfifi

ÏUVAN REE ACCOUNTANTS



5

j
i
s

I
I
s
I
l

j
j
«

I
I I
I

I
5
i
I I
I§

<•
s s

I11^1
I s

Ill112

Il
I!

II
II

" sIll
s
iII

Il
1^

lï
ill
Ill

J
{:
1° ï

I

ilI

w

w

w

w

w

<w

w

I

?
j
s
.E
sj
m
3

iI
1^^

\sIIII
Il
1£

il
II

II?
35S
II1

Is
1^

Id
!1
m^l

E

f
11
i

I
ö|

w

w

w

w

w

w

w

•n

I

ter idq/itiflieéti:ie

VAN REE ACjCOUNTANTS



Jaarrekening 2020
41454 / Strchling Protestants Christelijk Onderwijs regu Westland, te Naaldwijk

WNT-VERANTWOORDING 2020

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

Indeling en bezoldigingsklasse

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

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 comptexiteitspunten per instellingscriteria: 2020

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

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

4
3
2

9

D
€ 157.000

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

ter identifis^ie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1a. Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand
van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de
tabel hieronder opgenomen.

Naam H. Koele
Functiegegevens (2020)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

CvB
01-01
31-12

1,000
Ja

Bezoldiging (2020)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

118.069

19.795
137.864

N.v.t.
137.864

157.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens (2019)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

CvB
01-01
31-12

1,000
Ja

106.938

19.175
126.113
126.113

152.000

ƒ

ter ideptïti?^

VAN REE ACCOUNTANTS
63



Jaarrekening 2020
41454 ( Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio WesUand. te Naaldwijk

WNT-VERANTWOORDING 2020

1c. Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Naam toezichthouder Lafeber E.C van den Dool P.M. Griffioen A.S. Westdijk H.A.R
Functiegegevens 2020

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Voorzitter
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Bezoldiging in 2020

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging
hlet bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

2.000

23.550

N.v.t.
2.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

15.700

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

15.700

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.500

15.700

N.v.t.
1.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Voorzitter
01-01
31-12
2.000

22.800

Lid
01-01
31-12
1.500

15.200

Lid
01-01
31-12

15.200

Lid
01-01
31-12
1.500

15.200

Naam toezichthouder Hill-Veen H.
Functiegegevens 2020

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Lid
01-01
31-12

Bezoldiging in 2020

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

1.500

15.700

N.v.t.
1.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Lid
01-07
31-12
750

7.662

ter identificatie
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Internetsite:

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers:

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio Westland
Stichting
Naaldwijk
27266193

Zuidweg 87, 2671 MP Naaldwijk
0174-526950
info@pcpow.nl
www.pcpow.nl

De heer H. Koele
0174-526950
h.koele@pcpow.nl

41454

02FI
06DO
07LZ
09PI
09TU
09YS
10JN
10NA
10RA
11CD
110W
12AA
13DD
13IK
13RX

De Diamant
Pieter van der Plasschool
De Hoeksteen
Het Kompas
lchthusschool
Rehobothschool
De Groene Oase
De Blinkerd
De Ouverture
Prins Willem Alexanderschool De Lier
Koningin Julianaschool
Prins Mauritsschool
De Wegwijzer
De Kameleon
Prins Willem Alexanderschool 's-Gravenzande

ter identjfttatie

VAN REEMCOUNTANTS
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuurder(s)

Naam Plaats
Reden niet ondertekend /

Datum Ondertekend Ondertekening

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum
Reden niet ondertekend /

Ondertekend Ondertekening

Versie: 0.1 ter identificatie

VAN REÉA'CCOUNTANTS
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OVERIGE GEGEVENS

ter identtfhiatie

VAN REE/ACCOUNTANTS

*
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

ter identififcatie

VAN REB^ACCOUNTANTS
/
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

ter identifiÉatie

VAN REE ACCOUNTANTS

99
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

ter idejrfïfiïitie

REE AtCOUN

7L-
VAN REE ACCOUNTANTS
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

ter idepttf^tie

VAN RE^ ACCOUNTANTS

'\/
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

ter identificatie

VAN REE^CCOUNTANTS
/

v
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

ter idenkfficïitie

VAN REE ACCOUNTANTS

v
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BIJLAGEN

ter identificatie

VAN RE^ ACCOUNTANTS

~y
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Diamant/01

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

2020
€ €

3.924.132
65.480

2019
€ €

3.600.833
66.376

3.989.612 3.667.209

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

3.508.447
68.513

272.003
172.342

3.233.174
67.779

232.410
168.063

4.021.305

-31.693

-31.693

3.701.426

-34.217

-34.217

ter ide/ftific^tie

VAN REEf'A^OUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Pieter van der Plasschool/02

2020
€ €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

2.254.579
15.927

172.821

2019
€ €

2.131.731
3.859

87.023

2.443.327 2.222.613

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten '

2.030.211
67.372

200.374
214.472

2.512.429

-69.102

1.759.593
61.953

165.908
162.977

2.150.431

72.182

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-69.102 72.182

ter idefltffTcStie

VAN REf /Mft:OUNTANTS

v
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Hoeksteen/03

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/cfo baten en lasten '

2020 2019
€ € € €

1.075.953
43.579

935.790
14.315
84.126
92.510

1.119.532

936.793
43.612

781.234
16.986
74.957
90.674

980.405

1.126.741

-7.209

963.851

16.554

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-7.209 16.554

fictieter ide

^:
ccouVAN REE/ACCOUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Het Kompas/04

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

2020 2019
€ € € €

1.233.317
53.977

1.102.565
28.134

118.222
113.250

1.287.294

1.226.113
26.835

1.015.504
29.193
96.000

111.338

1.252.948

1.362.171

-74.877

1.252.035

913

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-74.877 913

ter identifijiatie

VAN REE^COUNTANTS

79



Jaarrekening 2020
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Rehobothschool/07

2020 2019
€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

1.144.255

48.323

953.808
33.294

127.174
106.516

1.192.578

1.126.163
6.841

35.215

924.315
33.287
83.641

101.337

1.168.219

1.220.792

-28.214

1.142.580

25.639

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-28.214 25.639

VAN REE

ter ident

UNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Groene Oase/08

2020 2019
€ € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

1.667.865
24.423

113.904

1.537.922
38.969

135.676
178.796

1.806.192

1.558.138
23.970

118.797

1.348.793
33.929

119.397
145.115

1.700.905

1.891.363

-85.171

1.647.234

53.671

Totaal resultaat*

*(- is negatief)

-85.171 53.671

ter ide^ti(i?afie

VAN REE.iA.ÉCOUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Blinkerd/09

2020 2019

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten '

€ €

1.805.551

64.873

€ €

1.870.424

1.558.371
57.856

123.066
159.134

1.729.086
15.113

71.015

1.411.838
54.487

125.824
143.352

1.815.214

1.898.427

-28.003

1.735.501

79.713

Totaal resultaat'

*(- is negatief)

-28.003 79.713

ter idei

VAN REE ACCOUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Ouverture/10

2020
€ €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

2.221.027

58.594

2019
€ €

2.279.621

2.148.645
6.311

36.743

2.191.699

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten '

2.024.125
48.609

207.572
153.180

2.433.486

-153.865

1.801.297
48.335

139.823
140.202

2.129.657

62.042

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-153.865 62.042

ter ideotlficatie

VAN R  ACCOUNTANTS

\y
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Prins Willem Alexanderschool De Lier/11

2020 2019
€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten "

954.417
37.977

792.298
36.317
94.881
75.292

992.394

982.375
45.523

819.993
35.418
88.058
82.245

1.027.898

998.788

-6.394

1.025.714

2.184

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-6.394 2.184

ter idfi'ntificatie
/

VAN RE^COUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Koningin Jutianaschool/12

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

2020 2019
€ € € €

1.146.434
68.767

1.215.201

1.139.827
39.683

1.179.510

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten

1.031.840
42.223

103.717
132.393

885.362
42.122
82.146

111.298

1.310.173

-94.972

1.120.928

58.582

Totaal resultaat

*(- is negatief)

-94.972 58.582

teride,nf(fic^tie

VAN REE ACCOUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Prins Mauritsschool/13

2019 2018
€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

954.840

95.092

939.944
14.389

69.411

1.049.932 1.023.744

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

Totaal resultaat*

*(- is negatief)

854.098
28.695
89.284

131.818

797.094
26.558
84.650

114.742

-t.103.895

-53.963

-53.963

1.023.044

700

700

ter identificatie
^

VAN REE/ACCOUNTANTS
VÏ "
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41454 / Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio Westland, te Naaldwijk

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Wegwijzer/14

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

2020 2019
€ € € €

1.320.307
65.057

1.187,793
35.785
99.923

107.718

1.385.364

1.275.124
41.350

1.084.269
34.845
96.719

105.049

1.316.474

1.431.219

-45.855

1.320.882

-4.408

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-45.855 -4.408

ter identificatie
L

VAN REE /(Q£OUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl De Kameleon/15

2020
€ €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

3.004.418
90.954

171.525

2019
€ €

2.747.025
35.000

127.003

3.266.897 2.909.028

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten '

2.568.721
112.564
315.624
299.508

2.291.122
97.338

261.678
266.812

3.296.417

-29.520

2.916.950

-7.922

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-29.520 -7.922

ter^deptfficatie

\/Kfi,ft£i ACCOUNTANTS
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Prins Willem Alexanderschool 's-Gravenzande/16

2020
€ €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

2.247.931

158.795

2019
€ €

2.196.182
24.586

56.237

2.406.726 2.277.005

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

1.991.664
59.651

191.459
219.508

1.870.192
51.763

160.956
166.508

2.462.282

-55.556

-55.556

2.249.419

27.586

27.586

tific^?eter id

VAN REEWCCDUNTANTS
/

L/
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Schakelklas/17

2020
€ €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

422.715
141.000

7.757

2019

571.472

€ €

406.019
157.296

563.315

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/cfo baten en lasten *

568.520
983

29.777
43.629

642.909

-71.437

534.131
251

29.212
29.783

593.377

-30.062

Totaal resultaat'

*(- is negatief)

-71.437 -30.062

t^eter idpfitific

VAN REB ACETOUNTANTS
\
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Expertisecentrum/97

4
4.1

2020 2019
€ € € €

3 Baten
3.5 Overige baten

Totaal baten

46.145

Lasten
Personeelslasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

94.070

46.145

94.070

-47.925

-47.925

ter identifiditie
^

ir
VAN REE/AÉCOUNTANTS

! /
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Bestuursbureau/98

2020 2019
€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/cfo baten en lasten

690.484

743.248
6.842

45.558
17.009

690.484

613.781

648.967
6.315

39.158
20.098

812.657

-122.173

613.781

714.538

-100.757

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-122.173 -100.757

•r idp'nlter idehtiffcatie

^
VAN COUNTANTS

i/
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D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 PER KOSTENPLAATS
Kpl Bovenschools/99

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten '

Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten

Sa/do financiële baten en lasten

Resultaat *

2020 2019
€ € € €

1.065.873
14.614

87.286

1.040.730
38.706

129.732
235.856

1.167.773

961.409
16.633

112.913

843.937
29.612
69.152

121.135

1.090.955

1.445.024

-277.251

ï. 063.836

27.119

816 2.550
22

876 2.528

-276.435 29.647

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

-276.435 29.647

ter ident

VAN REE/ACCOUNTANTS
/
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