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G e a c h t e l eden van de g e m e e n t e r a a d , 

Het d o e t m e g e n o e g e n u de jaa r reken ing 2013 van de St icht ing O p e n b a a r Bas isonderw i j s D r o n t e n , 

g e n a a m d Sp i lbas isscho len , aan te b i eden . De jaa r reken ing heef t be t rekk ing o p de pe r iode 1 januar i 

2 0 1 3 to t en me t 31 d e c e m b e r 2013 . 

Het boek jaa r 2013 laat e e n pos i t ie f resul taat z ien ten bedrage van C 171.307, - , di t is C 166.605, -

be te r dan begroo t . In de begro t ing was een posi t ie f resul taat o p g e n o m e n ten bedrage van 

C 4 . 7 0 2 , - . 

Dit pos i t ieve resu l taat w o r d t g e v o r m d d o o r de vo lgende c o m p o n e n t e n : 

» hogere ba ten O C W dan begroo t 225.000, - , voornamel i j k d o o r ext ra m i d d e l e n Her fs takkoord 

2013 

» hogere ba ten W S N S dan begroo t C 78 .000 , -

« bate g e m e e n t e D r o n t e n f r i c t iekos ten AZC-schoo l 'De V l ieger ' C 65 .000 , -

» rest i tu t ie be las t ingd iens t W I A - p r e m i e s C 22.000, -

« hogere pe rsone le lasten d o o r t o e n a m e g r o e p e n AZC-schoo l C 175.000, -

« hogere hu isves t ings las ten en over ige ins te l l ingskosten C 170.000, - , ve roo rzaak t d o o r e e n 

hogere do ta t ie aan de o n d e r h o u d s v o o r z i e n i n g , hogere kos ten v o o r s c h o o n m a a k , energ ie en 

o n d e r h o u d , imp lemen ta t i e van een n ieuw f inanc iee l en pe rsonee l ssys teem 

t e e n d e j u i s t e d r a a i 



De jaa r reken ing is voo rz ien van een g o e d k e u r e n d e verk lar ing van de accoun tan t . 

De so lvabi l i te i t is vas tges te ld op 74,296 en is d a a r m e e goed te n o e m e n . Een so lvabi l i te i t van m e e r 

dan 20*2*0 is v o l d o e n d e . 

De l iqu id i te i t is vas tges te ld o p 2,60 en ís d a a r m e e goed te n o e m e n . Een l iqu id i te i ts ra t io tussen 0,6 en 

of geli jk aan 1,2 is m a t i g / v o l d o e n d e . 

De rentab i l i te i t is vastgeste ld o p 2,5096. Het min is ter ie han teer t hierbi j een onde rg rens van 096 en 

een boveng rens van 596. 

Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n , vo lgens de def in i t ie van de g e m e e n t e D ron ten , ís vas tges te ld op 20,9996. 

In het o v e r d r a c h t s d o c u m e n t van de s tuurgroep van de g e m e e n t e D r o n t e n is vas tges te ld dat het 

w e e r s t a n d s v e r m o g e n o n g e v e e r 1596 zou m o e t e n bedragen . Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n vo lgens de 

be reken ing van O C W is vas tges te ld op 6,7896. 

Sinds 2009 w o r d t in de jaa r reken ing het kengeta l kap i ta l isa t ie fac tor ge ïn t roducee rd . Dit is een 

kengeta l dat is on tw i kke ld d o o r de commiss ie D o n , de commiss ie d ie z ich uit m o c h t sp reken ove r de 

ma te waa r i n er sprake is van " o p p o t g e d r a g " in het onderw i j s . De kap i ta l i sa t ie fac tor is vas tges te ld op 

40,796. De onde rg rens is voo r lop ig vas tges te ld op 3596. De commiss ie Don heef t aangegeven dat dit 

kengeta l de k o m e n d e ja ren geëva lueerd d ient te w o r d e n . 

Sp i lbas isscho len werk t aan maa t rege len o m te k o m e n tot een gezond evenw ich t tussen de ba ten en 

de las ten en een w e e r s t a n d s v e r m o g e n dat vo ldoe t aan de n o r m e n van het min is te r ie van O C W . 

Sinds 2 0 1 0 la ten de jaa r reken ingen een posi t ie f resul taat z ien . 

Er is geen s lu i tende begro t ing v o o r 2014 . Het tekor t ad C 93.286, - w o r d t ve roo rzaak t d o o r de g ro te 

f luc tua t ie in het leer l ingenaanta l op AZC-schoo l De Vl ieger . H ie rvoor is een verzoek o m ve rgoed ing 

bij de g e m e e n t e D r o n t e n inged iend . 

De maa t rege len die inmidde ls zijn ge t ro f fen en nog in voo rbe re id ing zijn geven ui tz icht op een 

s t ruc tu ree l gezonde exp lo i ta t ie van Sp i lbas isscho len in de k o m e n d e ja ren , waarb i j het leer l ingaanta l 

o p de V l ieger een r is icofactor blijft. 

Ik h o o p u o p deze wi jze v o l d o e n d e te h e b b e n ge ïn fo rmeerd . 

H o o g a c h t e n d , 

N a m e n s het bes tuur van de s t icht ing Sp i lbas isscho len , 

j ' 

W . van Sel l ing, 

A l g e m e e n d i rec teu r 
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Jaarve rs lag 2013 

V o o r w o o r d 

Komt dat zien, komt dat zien. Met deze oproep trokken artiesten vroeger de aandacht van het publiek . 
In de huidige tijd doen we hetzelfde via onze digitale hulpmiddelen. Spilbasisscholen wil graag laten zien wat zij 
aan kwaliteiten binnen haar scholen herbergt. 

Het afgelopen jaar hebben we voorzichtige stappen gezet om eikaars kwaliteiten te onderkennen en te 
erkennen. In toenemende mate wordt de aanwezige expertise ingezet in meerdere scholen. We stimuleren 
onze collega's te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en dus ook aan de kwaliteit van zichzelf. Naast 
competentieontwikkel ing richten we ons steeds meer op de talenten van onze medewerkers. Daar waar 
competentieontwikkel ing een organisatie gedreven traject is, is talentontwikkeling vooral persoon gedreven. 
Hierbij gaat het niet om het een of het ander, maar om het samenspel van competentie en talent. 

In toenemende mate zullen we de schroom achter ons laten als het gaat om het etaleren van onze kwaliteit, 
waarbij het belangrijk is dat naast hoge opbrengsten ook het credo; " doe wat je zegt, en zeg wat je doet" 
wordt gehanteerd. We zijn trots op ons werk. 

Komt dat zien, komt dat zien. 

M i s s i e en v is ie 
De leerlingen binnen Spilbasisscholen kunnen zich in hun eigen omgeving optimaal ontplooien, ongeacht hun 
geloofs- of levensovertuiging. In een veilig pedagogisch klimaat, waarin mensen worden gewaardeerd en met 
plezier werken, kunnen kinderen hun talenten maximaal ontwikkelen. 

De missie van Spilbasisscholen kenmerkt zich door drie kernwaarden: respect, ontwikkelingsgericht en 
klantgericht. Het bestuur stimuleert leerlingen, ouders en medewerkers naar deze drie kernwaarden te 
handelen. Met name voor de medewerkers binnen onze organisatie geldt dat zij een ambassadeursfunctie 
hebben in hun omgeving. De uitstraling van ons onderwijs wordt in grote mate bepaald door ons gedrag. 

Relat ie m e t de g e m e e n t e 
Stichting openbaar basisonderwijs Dronten, genaamd Spilbasisscholen, heeft een zelfstandig bestuur. Wettelijk 
heeft het lokale gemeentebestuur een taak met betrekking tot de instandhouding van het openbaar onderwijs 
en vervult de gemeenteraad de rol van toezichthouder. Dit betekent dat de begroting en jaarrekening ter 
goedkeuring worden aangeboden aan de raad van de gemeente Dronten. 

De scho len 

AZC schoo 
Samenwerkingsschool 
Stafbureau 

Openbare daltonschool 
Samenwerkingsschool 
Openbare basisschool 
Openbare daltonschool 
Openbare basisschool 
Brede school 

De Schatkamer 
De Brandaris 
De Dukdalf 
De Duykeldam 
De Flevosprong 
De Uiterton 
De Vlieger 
Het Wilgerijs 
Spilbasisscholen 

Akkerhof 1 
Westland 6-10 
Beursplein 6 
De Lange Streek 30 
De Barrage 2 
De Ketting 16 
Vossemeerdijk 40 
Lancasterdreef 65 
De Drieslag 30 

8256 BK 
8251 VX 
8253 EA 
8255 AR 
8252 GW 
8251 LD 
8251PN 
8251 TJ 
8251JZ 

Swifterbant 

Dronten 
Dronten 

Dronten 
Dronten 
Dronten 
Dronten 
Dronten 

Biddinghuizen 
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Het bes tuu r 
de heer F. W. Schmidt 
de heer H.W.M. Wijnen 
de heer R. Dorreboom 
de heer H. Vegter 

voorzitter 
secretaris 
lid 
lid 
lid mevrouw N. W. de Vries- van Leeuwen 

In augustus 2013 heeft er een verandering in de samenstell ing van het bestuur plaatsgevonden. De voorzitter 
T. Vulink nam afscheid van het bestuur vanwege zijn benoeming als lid van de gemeenteraad van Dronten. 
Volgens de statuten van de stichting Spilbasisscholen is het l idmaatschap van de gemeenteraad onverenigbaar 
met het lidmaatschap van het stichtingsbestuur. De rol van voorzitter is overgenomen door de heer F.W. 
Schmidt en de heer R. Dorreboom is door de GMR voorgedragen als bestuurslid. De gemeenteraad heeft de 
benoeming van de heer Dorreboom bekrachtigd. 

Het Stichtingsbestuur bestuurt op hoofdli jnen, niet afstandelijk, wel op afstand. Het Stichtingsbestuur volgt op 

afstand het dagelijks onderwijs op onze scholen, maar is sterk betrokken bij de gang van zaken in het gehele 

openbaar en samenwerkingsbasisonderwijs. 

Het Stichtingsbestuur is eindverantwoordeli jk voor alle zaken. Ze geeft voornamelijk beleidsprioriteiten aan en 
neemt, na grondige voorbereiding binnen de organisatie (werkgroepen directieberaad, bestuur), 
beleidsbeslissingen. Het Stichtingsbestuur speelt in het algemeen geen actieve rol in de beleidsvoorbereiding, 
maar volgt wel het proces. Het management (algemeen directeur en directeuren), behorend onder het 
bestuur, houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het meerjarenbeleidsplan biedt 
het Stichtingsbestuur een kader om beleidsbeslissingen te nemen en met de algemeen directeur afspraken te 
maken over de doelstell ingen. Betrokken en geïnteresseerd, maar vooral gericht op bovenschoolse 
beleidsontwikkeling en evaluatie, bewaakt en (be)stuurt zij de ontwikkelingen binnen het openbaar en 
samenwerkingsonderwijs in Dronten. 

G M R 
De Gemeenschappeli jke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft in het kalenderjaar 2013 zes keer vergaderd. 

Daarbij nodigt zij ook de voorzitter van het Stichtingsbestuur en de algemeen directeur uit. De algemeen 

directeur is bij alle vergaderingen aanwezig en presenteert de beleidsvoorstellen en geeft nadere toelichting op 

ontwikkelingen binnen de organisatie en haar bestuurlijke omgeving. De GMR is intensief betrokken geweest 

bij het bestuursformatieplan 2013 - 2014. Vanuit de GMR is een werkgroep Formatie en Financiën 

samengesteld die zich verdiept in de begroting, de jaarrekening en het bestuursformatieplan. De werkgroep 

deelt haar bevindingen met de voltallige GMR, waarna standpuntbepaling plaatsvindt. 

C o d e G o e d Bes tuur 

De stichting Spilbasisscholen heeft gekozen voor een bestuursvorm waarin de algemeen directeur vergaand 
wordt gemandateerd en het bestuur de rol van toezichthouder op zich neemt. Deze keuze is uitgewerkt in een 
vernieuwd managementstatuut, dat begin 2012 met instemming van de GMR door het bestuur is vastgesteld. 
In het managementstatuut is vastgelegd dat alle bevoegdheden van het bestuur zijn gemandateerd aan de 
algemeen directeur, behalve vaststelling van de begroting, vaststelling van de jaarrekening en vaststelling 
strategisch beleidsplan. 

De horizontale verantwoording vindt plaats in het overleg met het directeurenberaad en de GMR. Jaarrekening 

en begroting, alsook het strategisch beleidsplan worden uitvoerig besproken. Daarnaast wordt er gewerkt met 

kwartaalrapportages die ook in deze gremia worden toegelicht en besproken. 

Naar aanleiding van het strategisch beleidsplan en evaluaties worden jaarplannen opgesteld. Ook deze 

jaarplannen worden in het directieberaad en de GMR besproken. 
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Het bestuur vergadert acht maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen legt de algemeen directeur 

verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële consequenties daarvan. De financiële 

verantwoording is vormgegeven in het dashboard. Hierin wordt per kwartaal inzicht gegeven in het resultaat, 

ontwikkeling van de baten, ontwikkeling van de liquiditeit, ontwikkeling van de loonkosten en het 

ziekteverzuim. 

Resu l ta ten 

We kunnen vaststellen dat de doelen uit het strategisch beleidsplan voor 2013 zijn behaald. De scholen werken 

vanuit een schoolplan aan hun onderwijsontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt gedetail leerd vormgegeven in 

jaarplannen. Schoolplan en jaarplannen worden besproken met de algemeen directeur en de 

medezeggenschapsraad. 

De kwaliteitszorg binnen onze scholen wordt vormgegeven middels het programma Werken met 

Kwaliteitskaarten. Dit thema komt regelmatig terug op de agenda van het directieberaad. De rapportages van 

de afgenomen kwaliteitskaarten worden besproken met de algemeen directeur. De kwaliteit van onderwijs is 

op 7 van de 8 vestigingen op orde. Deze scholen zitten in het basis toezichtarrangement van de inspectie 

Openbare Daltonschool De Duykeldam te Swifterbant ís in oktober 2012 beoordeeld als zwak. Het bestuur had 

reeds op eigen initiatief een onderzoek naar de kwaliteit gestart. Zowel het inspectieonderzoek, als het eigen 

onderzoek laten dezelfde knelpunten zien. Naar aanleiding van beide rapportages is een verbeterplan 

opgesteld. In 2013 is een start gemaakt met het verbeterplan. Belangrijkste doelstellingen uit dit plan zijn; 

verbetering leerresultaten door het versterken van de leerlingenzorg en het verbeteren van de afstemming 

binnen het team. 

De eindresultaten van de citotoets 2013 binnen Spilbasisscholen zíen er als volgt uit: 

School Score eindtoets Scholengroep** Landelijk 

gemiddelde 

Ondergrens 

inspectie 

Bovengrens 

inspectie 

De Dukdalf 535 4 536,3 534,6 538,6 

De Uiterton 528,4 49 528.4 530.4 532.4 

De Brandaris 534,8 5 536 534.5 538.5 

De Akkerwinde 531 27 531 533 535 

De Duykeldam 534 13 533.2 

| 

535.2 537.2 

Het Wilgerijs 535.7 9 533.9 535.9 537.9 

De Flevosprong 538,6 2 536,9 534,9 538,9 

De scholen worden op grond van het aantal gewichtenleerl ingen in gedeeld in scholengroepen. Per ' 

scholengroep wordt het landelijke gemiddelde, de ondergrens en de bovengrens vastgesteld. De scholengroep 

voor de Uiterton is niet vastgesteld. 

* *b ron ; internet schooldossier. 
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Schooljaar Domein Activiteiten Resultaat 
2013-2014 ; 

Onderwijs Dekkend netwerk passend 
onderwijs 

Op alle scholen is een 
schoolondersteuningsprofiel vastgesteld met 
behulp van het instrument Framework. 
Binnen het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Lelystad Dronten is gewerkt aan het 
ondersteuningsplan. Dit wordt in mei 2014 
afgerond. 

Onderwijs Opbrengstgericht werken Alle scholen werken met het programma School 
aan Zet. Hierin worden handreikingen gedaan 
waarmee scholen nog bewuster kunnen omgaan 
met de opbrengsten van hun beleidscycli en 
leerresultaten. 

Onderwijs Digitaal portfolio leerlingen Er zijn voorbereidingen getroffen om via het 
administratiesysteem Parnassys ouders toegang 
te verlenen tot de leerresultaten van hun 
kind(eren). In 2014 zullen een aantal scholen 
hiermee een start gaan maken. 

Personeel Ontwikkeling leeromgeving 
medewerkers 

In 2013 is een start gemaakt met het creëren 
van een klimaat waarin kennis en ervaring 
onderling kunnen worden gedeeld. De verdere 
uitwerking vindt plaats in 2014. Doelstelling is 
een grotere inzet van aanwezige kwaliteit 
binnen de gehele organisatie Spilbasisscholen. 
Om dit te bereiken is onder andere een 
koploper-groep gestart. Dit zijn leerkrachten van 
de verschillende scholen die meedenken hoe 
e.e.a. verder vorm kan worden gegeven. 

Personeel 30X leerkrachten hebben een 
digitaal portfolio 

We zijn er niet in geslaagd om een geschikt 
instrument te vinden waarin een digitaal 
portfolio kan worden gerealiseerd. In 2014 
wordt een oriëntatie gedaan op het digitale 
platform Teacherschannel. 

Kwaliteitszorg Ontwikkeling management 
informatiesysteem 

Ontwikkeling is gestagneerd door vertraagde 
uitrol van Parnassys. Bij volledige uitrol kan via 

1 de bovenschoolse module diverse gegevens 
vanuit de scholen worden aangeleverd. 
Voortgang van de ontwikkeling van de scholen 

'- vindt nu vooral plaats in het maandelijkse 
werkoverleg tussen algemeen directeur en de 

' directeuren. Vaste agendapunten in dit overleg 
ļ zijn; Onderwijsontwikkeling/kwaliteit; 

Personeel, Financien; Huisvesting. 
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Op alle scholen vinden functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. 

Scholing van personeel vindt vooral plaats in het kader van de invoering van passend onderwijs, zoals invoering 

1-zorgroute, discalculie, omgaan met gedragsproblemen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband WSNS 

Dronten een aanbod verzorgd op het gebied van oudergesprekken. 

In 2012 is de managementstructuur geïmplementeerd. Dit betekent dat er met ingang van augustus 2012 drie 

scholenkoppels zijn gerealiseerd waarin één directeur twee scholen aanstuurt, waarbij directeur en 

locatieleiders het managementteam vormen. De intern begeleiders zullen bij het managementteam 

aanschuiven op thema's rondom de leerlingenzorg en Passend Onderwijs. In 2013 is de managementstructuur 

geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie zijn de functies van de meerschoolse directeur en locatieleider 

met instemming van de GMR opgenomen in het functieboek van Spilbasisscholen. 

De begrotingen op schoolniveau zijn uitgewerkt in maandbegrotingen. Hierdoor hebben de directeuren een 

referentiepunt voor hun uitgaven. Zij kunnen nu eerder signaleren wanneer bepaalde budgetten overschreden 

dreigen te worden. De kwartaalrapportages worden besproken met de directeuren in het werkoverleg met de 

algemeen directeur en in het directeurenberaad. 

D i rec t i ebe raad 
Het directieberaad bestaat uit de directeuren van Spilbasisscholen. Zij vergadert negen keer per jaar onder 
voorzitterschap van de algemeen directeur. De algemeen directeur bereidt in samenspraak met het 
directieberaad nieuw beleid voor en geeft het proces van implementatie en monitoring vorm. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt er afstemming gezocht met betrekking tot operationele zaken en wordt er aandacht 
besteed aan deskundigheidsbevordering. 

In het directieberaad zijn in 2013 de volgende thema's aan de orde geweest: 
Toedeling systematiek Invoering Parnassys Werken met Kwaliteitskaarten 
Schoolondersteuningsprofiel ICT-beleidsplan Meerschools management 
Opleiden in de school Personeelsdag Protocol sociale media 
Andere schoolti jden Passend Onderwijs Peuterdag 
Gesprekkencyclus Protocol medicijnverstrekking Functiemix 
Ouderbetrokkenheid Arbobeleid; RI&E Mobil i teit 
Beoordeling invalkrachten Functiebeschrijving ICT coördinatie Functiebeschrijving schoolleiding 
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P e r s o n e e l 
Algemeen 
Het totale personeelsbestand bestaat op 31-12-2013 uit 117 medewerkers. Dit omvat het totaal van directie, 

onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel. In 2012 zijn drie medewerkers uit dienst 

gegaan. Hiervan hebben er twee gebruik gemaakt van ABP Keuzepensioen, één medewerker is geëmigreerd. 

De stafmedewerker P&O is door ziekte niet meer in staat haar functie uit te oefenen. De medewerker heeft 

een " 2 e spoor-traject" doorlopen en is per 1 november uit dienst gegaan. De P&O-taken zijn verdeeld onder de 

overige stafleden en een interim P&O-medewerker van het administratiekantoor OSG. De benoemingsomvang 

van de stafmedewerker Financiën is als gevolg hiervan uitgebreid met ongeveer 0,2 WTF. 

Door sterke fluctuaties in het leerlingenaantal van De Vlieger is er in het jaar 2013 veelvuldig gebruik gemaakt 

van payrolling. Door de verwachte formatiekrimp per 1 augustus 2014 heeft het bestuur willen voorkomen dat 

er verplichtingen zouden ontstaan. 

De leeftijdsopbouw van het personeel per 31-12-2013 

Totaal: 

1 1 2 

11 11 

2 18 20 

4 39 43 

8 13 21 

4 8 12 

Totaal 19 90 109 

Totaal: 

2 2 

11 11 

1 19 20 

2 2 39 43 

4 3 14 21 

3 9 12 

Totaal: 6 9 94 109 
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Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimcijfer ligt ongeveer op het landelijk niveau. Intensief verzuimbeleid en begeleiding heeft 
geleid tot een daling van het ziekteverzuim ten opzichte van vorige jaren. 

Meldingsfrequentie 
De gemiddelde ziekmelding frequentie is het afgelopen jaar op een vergelijkbaar niveau met het jaar daarvoor 

Ziekteverzuimcijfers PO landelijk 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Verzuimpercentage 5,949o 6, l l 0 / 6,08y o 6,46-/0 6,449o 

Meldingsfrequentie 1,1 1,09 1,01 1 1,05 

Ziekteverzuimcijfers landelijk onderwijzend personeel inclusief directie 

Ziekteverzuimcijfers Spilbasisscholen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spilbasisscholen 3,820Zo 4,209» 6,7096 12,3096 9,5096 6,2096 

Meldingsfrequentie 0,97 0,88 0,88 1,4 1,03 1,1 

RDDF-plaatsingen 
Er zijn in 2013 geen personeelsleden in de RDDF geplaatst. Het gehanteerde beleid binnen Spilbasisscholen is 
de regeling ontslagbeleid volgens artikel 10.4 van de CAO PO. Dit betekent dat we ontslag te allen tijde 
proberen te voorkomen. Echter indien er door de formatieve situatie geen andere mogelijkheid is zullen er 
door middel van de afvloeiingsregeling mensen in het RDDF geplaatst kunnen worden. Voor deze medewerkers 
zal er alles aan gedaan worden om niet tot gedwongen ontslag te komen. 

Bij de aanname van tijdelijke medewerkers wordt nadrukkelijk gekeken naar toekomstperspectief binnen onze 
organisatie en het risico op het ontstaan van verplichtingen. Vanaf augustus 2013 wordt ongeveer 2 fte ingezet 
via een payroll-organisatie. Door de groei van het aantal leerlingen op de Vlieger is de formatieve inzet via 
payrolling opgelopen tot ongeveer 4 FTE. Met deze maatregel wordt ingespeeld op een verwachte krimp van 
de formatie op 1 augustus 2014. 

Mobiliteit 
Tijdens het schooljaar 2012-2013 heeft in januari een belangstellingsregistratie plaatsgevonden onder 
leerkrachten met betrekking tot mobiliteit. 2 personeelsleden gaven de wens te kennen van school te willen 
wisselen. Dit verzoek is gehonoreerd. 

Er heeft wel gedwongen mobiliteit plaatsgevonden. Er zijn medewerkers overgeplaatst van scholen met een 
formatieoverschot naar scholen met een formatietekort. Hierbij is de omvang van de werktijdfactor van de 
medewerkers op de school met een formatieoverschot een leidend criterium geweest voor overplaatsing. 

7 



Huisves t ing 

In Biddinghuizen is de bouw afgerond van het Educatief Centrum. Hierin worden 3 scholen, de bibliotheek en 
Kinderopvang Dronten gehuisvest. In augustus is het gebouw in gebruik genomen. De betrokken partners 
dragen gezamenlijk de verantwoordeli jkheid voor het dagelijks beheer. Deze accommodat ie is eigendom van 
de woningcorporatie en wordt door de gemeente Dronten gehuurd ten behoeve van de huisvesting van de drie 
scholen. De Flevomeer Bibliotheek en Kinderopvang Dronten huren hun ruimtes rechtstreeks van de Oost 
Flevoland Woondiensten. 

Op het asielzoekerscentrum Roggebotsluis is het semipermanente gebouw van De Vlieger geheel gerenoveerd. 
De indeling van het gebouw is afgestemd op een meer integrale samenwerking tussen primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs. Spilbasisscholen zal als hoofdgebruiker fungeren. Voorts maken het Almere College en 
de Volwassenen Educatie van het Coa gebruik van het gebouw. 

In De Duykeldam in Swifterbant zijn de laatste zachtboard plafonds vervangen door een systeemplafond. 

Onderhoud 

In overleg met de gemeente Dronten wordt de meerjaren onderhoudsplanning gemaakt. Deze wordt 
vastgelegd in het systeem GOBIS. In 2013 hebben algemeen directeur en een bouwkundig medewerker van de 
gemeente gezamenlijk de schouw van de scholen verricht. Aan de hand van de bevindingen is het 
onderhoudsprogramma 2013 gedefinieerd en is de planning in GOBIS geactualiseerd. Voor de uitvoering van 
het onderhoudsprogramma wordt gebruik gemaakt van de expertise van Oost Flevoland Woondiensten. 
Per 1 januari 2015 worden de schoolbesturen verantwoordeli jk voor het totale onderhoud van hun 
schoolgebouwen. Vanaf die datum zullen zij ook de middelen daartoe rechtstreeks krijgen van het Rijk. In het 
kader van de overdracht buitenonderhoud zijn de schoolbesturen en de gemeente Dronten een traject 
opgestart waarin een verantwoorde overdracht kan plaatsvinden. 

C o m m u n i c a t i e en PR 
Elke school brengt structureel een nieuwsbrief uit om ouders op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. 
Voor de personeelsleden is drie keer een nieuwsbrief verschenen. 
In oktober hebben alle basisscholen een Open dag gehouden waarbij belangstellenden een kijkje in de school 
konden nemen om in de dagelijkse praktijk te kunnen zien op welke manier de Spilbasisscholen kwaliteit en 
talentontwikkeling vormgeven. 
In 2013 ís in de gemeente Dronten een onderwijskrant verschenen. Hierin presenteren alle schoolbesturen 
voor primair onderwijs hun organisatie. Deze onderwijskrant ís een gezamenlijke productie van de 
schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente Dronten. 

S a m e n w e r k i n g 
Bestuurlijke samenwerking. 
Medio 2013 is het oriënterend onderzoek door VOSABB afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 
voldoende draagvlak is voor een verdergaande samenwerking. Hierbij wordt nog niet direct gedacht aan een 
fusie. De drie betrokken bestuurders fungeren ín het verdere traject als stuurgroep. Een klankbordgroep, 
bestaande uit GMR-vertegenwoordigers van alle drie de organisaties, adviseren de stuurgroep. De stuurgroep 
zal in 2014 werkgroepen instellen die projecten gaan uitwerken op verschillende deelgebieden. 

Samenwerking met andere organisaties 
Spilbasisscholen neemt deel aan het platform Werken ín Onderwijs Lelystad Dronten. In dit platform werken de 
besturen voor primair onderwijs Lelystad en Dronten samen op het gebied van vraagstukken op de 
arbeidsmarkt. In het verslagjaar is vanuit dit platform het initiatief gestart om nauwer samen te werken met de 
PABO Almere op het gebied van Opleiden in de School. In Lelystad is inmiddels een opleidingsgroep gestart. In 
2012 is getracht een opleidingsgroep in Dronten te starten. Dat is tot op heden niet gelukt. Er zijn te weinig 
studenten die in Dronten hun stage willen vervullen. Bovendien beschikken we niet over de formatieve ruimte 
om de functie van schoolopleider in het leven te roepen. 
Onder de vlag van dít arbeidsmarktplaform is een netwerk P&O gestart. Spilbasisscholen is hierin 
vertegenwoordigd door een dírecteur vanuit de werkgroep Integraal Personeelsbeleid 
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De Stichting Spilbasisscholen werkt met tal van organisaties samen. Wij beschouwen deze organisaties als 
partners in het realiseren van goed onderwijs. 

'r Gemeente Dronten 
V Samenwerkingsverband WSNS 
'r Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe 
'r Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Dronten en Zeewolde, Codenz 
'r Speciale school voor basisonderwijs De Driemaster Dronten 
V Stichting Accretio, stichting voor gereformeerd basisonderwijs 
V Stichting Kinderopvang Dronten 
'r Voortgezet onderwijs: Almere College en Ichthus College 
'ř Onderwijs Service Groep 
V IJsselgroep 
'r De Meerpaal 
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FINANCIEEL BELEID 

Financiële positie op balansdatum 

Exploitatieresultaat 2013 

Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van C 171.307,-. In dit hoofdstuk is 

een nadere analyse van dit resultaat opgenomen. Voorgesteld wordt om C 82.820,- ten gunste te brengen van 

de algemene reserve, C 75.750,- ten gunste te brengen van de in 2013 nieuw gevormde bestemmingsreserves 

professionalisering schoolleiding, iet en en jonge leerkrachten; C 12.737,- ten gunste te brengen van de 

bestemmingsreserve eigen fondsen. 

Per 31 december 2013 bedraagt het eigen vermogen van Spilbasisscholen Dronten C 1.364.998,- ,ten opzichte 
van de stand van het eigen vermogen per 1 januari 2013 ţC 1.193.687,-) betekent dit een toename van 
C 171.307,-. De mutatie in het eigen vermogen is overeenkomstig het behaalde exploitatieresultaat. De 
bestemming van het resultaat luidt als volgt: 

Toevoeging algemene reserve C 82.820,- Í+) 
Toevoeging bestemmingsreserve prof. Schoolleiding C 25.750,- Í+) 
Toevoeging bestemmingsreserve ICT C 30.000,-Í+) 
Toevoeging bestemmingsreserve jonge leerkrachten C 20.000,- İ+) 
Toevoeging bestemmingsreserve eigen fondsen C 12.737,-(-) 

Bestemmingsreserve eigen fondsen: dit is het saldo van de schoolbankrekeningen. 

Deze reserve is door de resultaatsbestemming met C 12.737,- toegenomen. 

Voorzieningen 
Voor risico's die op voorhand goed zijn in te schatten dienen voorzieningen te worden gevormd. 
Dit laatste is onder andere gerealiseerd ten behoeve van ambtsjubilea en (cyclische) onderhoudskosten 
gebouwen. 

Onderhoud gebouwen 

De voorziening onderhoud gebouwen is getroffen ter dekking van de kosten voor het meerjarig cyclisch 

(planbare) onderhoud. Op basis van een in juni 2010 door het bureau DHV BV en de afdeling gemeentewerken 

van de gemeente Dronten opgesteld meerjaren onderhoudsplan, almede de bijstelling hiervan d.d. 28.04.2011, 

is er voor de periode 2013 - 2026 rekening gehouden met de totale kosten voor cyclisch onderhoud van 

C 1.913.673,-. Op basis van een ruwe schatting is C 25.000 aanvullend gedoteerd i.v.m. te verwachten 

onderhoudskosten m.b.t. de Dukdalf en AZC De Vlieger. 
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Het verloop van deze voorziening over 2013 geeft het volgende beeld: 

» Saldo 1 januari 2013 
« Dotatie 
« Onttrekkingen 

+ 

C S52.81S 
C 121.728 
C 74.447 

m Saldo 31 december 2013 C 600.096Į 

Voorziening ambtsjubilea: 

Het verloop van de voorziening over 2013 geeft het volgende beeld: 

a 

9 

Saldo 1 januari 2013 
Dotatie 
Onttrekkingen 
Vrijval 

7 -

-I' 

+ 

C 89.704 
C 19.000 
C 513 
C 5.651 

Saldo 31 december 2013 C 102 .540 

De voorziening is gevormd op basis van de het aantal personeelsleden per 31 december 2013 met als 

uitgangspunt het aantal werkelijke dienstjaren. 

Voorziening overig: 

De voorziening is in 2012 getroffen i.v.m. een te verwachten ontslaguitkering voor een medewerkster, die 

langdurig ziek is sinds november 2011. 

Het ontslagtraject is in 2013 volledig afgewikkeld en heeft niet geleid tot aanvullende kosten, die in dat geval 

ten laste van deze voorziening zouden worden gebracht. Derhalve kan deze voorziening in 2013 volledig 

vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2013. 

Investeringen 

In 2013 is er voor C 267.768,- geïnvesteerd in materiële vaste activa. In de begroting was rekening gehouden 

met een bedrag ad C 186.950,-. In o.a. meubilair en ICT en digiborden is meer geïnvesteerd dan begroot. 
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Activa (investeringen 2013) begroot re a 1 i s a ti e verschil 

Meubi lair C 42.500,00 C 86.234,00 C 43.734,00-
Overige apparatuur c 10.050,00 c 33.551,00 C 23.501,00-
Leermiddelen c 81.300,00 c 51.719,00 c 29.581,00 
ICT en digiborden c 53.100,00 c 96.214,00 c 43.114,00-

Tota a 1 c 186.950,00 c 267.718,00 c 80.768,00-

Kengetallen 
De commissie Don heeft vastgesteld dat een doelmatiger financieel beleid ruimte schept voor versterking van 
het onderwijs. Om dit te kunnen toetsen heeft de commissie Don een financieel beoordelingskader 
beschreven; de hierna genoemde kengetallen zijn hieraan ontleend. 
Alle schoolbesturen zijn door het Ministerie van OCW over dit financieel beoordelingskader per brief op de 
hoogte gebracht. 

Vermogensbeheer 
Solvabiliteit 

a. Weerstandsvermogen versus kapitalisatiefactor 

Ad a. Solvabiliteit 

De gehanteerde formule om de solvabiliteit te berekenen luidt: 

Solvabiliteit = eigen vermogen * de voorzieningen)ļ'totale vermogen * lOOYo 

De solvabiliteit geeft aan of een instelling op langere termijn (bij opheffing) in staat zal zijn haar schulden te 
voldoen. Een solvabiliteit van meer dan 20% (ondergrens) is voldoende 

Voor Spilbasisscholen betekent dit ten aanzien van 2013 het volgende: 

Eigen vermogen * voorzieningen 31-12-13 C 2.075.464 

Totaal vermogen 31-12-13 C 2.797.053 

Berekening: C 2.075.4641C 2.797.053 = 0,7420 * 10096 

De solvabiliteit voor Spil Basisscholen op 31-12-13 kan worden vastgesteld op 74,296 

Conclusie: op basis van bovenstaande onder- en bovengrens is er op dit moment sprake van een solvabele 

instelling. 
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Ad b l Weerstandsvermogen 
Dit kengetal is door de commissie Don vervangen door de kapitalisatiefactor. Volledigheidshalve ontvangt u 
hierbij wel de uitwerking van dit kengetal. 

Weerstandsvermogen = eigen vermogen - materiële vaste activa * 1000Zo 

Rijksbijdrage OCW per jaar 

Voor Spilbasisscholen betekent dit ten aanzien van 2013 het volgende: 

Eigen Vermogen 31-12-13 C 1.364.998 

Materiële vaste activa 31-12-13 C 923.543 

Rijksbijdrage over geheel 2013 C 6.503.943 

Berekening: (C 1.364.998- C 923.543) * 10096 I C 6.503.943 = 6,78 

Het weerstandsvermogen voor Spilbasisscholen per 31-12-13 kan worden vastgesteld op 6,7896 

Ad b2 Weerstandsvermogen op basis van de berekening van de gemeente Dronten: 

Eigen Vermogen 31-12-13 C 1.364.998 

Rijksbijdrage over geheel 2013 C 6.503.943 

Berekening: C 1.364.998 I C 6.503.943 * 10096 = 20,99 96 

Conclusie: Opgemerkt wordt dat bij de verzelfstandiging in het overdrachtsdocument van de stuurgroep van de 
gemeente Dronten is vastgesteld dat het weerstandsvermogen ongeveer 1596 zou moeten bedragen. Uit de 
bovenstaande berekening kan worden opgemaakt dat Spilbasisscholen met 20,99 96 voldoet aan de gestelde 
eis. 

Kapitalisatiefactor 

Balanstotaal -/- boekwaarde van gebouwen en terreinen I exploitatìebaten 

2.797.053 -/- 0 = 2.797.053 I 6.864.872 = 40,7 

De kapitalisatiefactor, een graadmeter voor de mate waarin er efficiënt wordt gefinancierd, is een nieuw 

kengetal Het is geïntroduceerd door de Commissie Don, de commissie die zich mocht uitspreken over de mate 

waarin er sprake is van oppotgedrag in het onderwijs. De neergelegde norm (bovengrens) van de Commissie 

Don is tussen 359ó (groot schoolbestuur) en 609ó (klein schoolbestuur), dit afhankelijk van de grootte van de 

organisatie. Een grote instelling heeft meer dan 8 miljoen euro aan jaarlijkse baten, een kleine instelling heeft 

niet meer dan 5 miljoen euro aan baten; Voor middelgrote besturen wordt een glijdende schaal gehanteerd. 

Spilbasisscholen is met een baten totaal van 6.864.872 een middelgroot schoolbestuur en zit nu onder de van 

toepassing zijnde norm . Overigens heeft de Commissie Don aangegeven dat het percentage de komende jaren 

geëvalueerd moet worden. Van de aangegeven waarde moet de validiteit nog bewezen worden in de 

onderwijssector. Een hoge kapitalisatiefactor is niet altijd het gevolg van rijkdom van besturen; privaat 

vermogen en de voorzieningen beïnvloeden het berekende percentage. 
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Financieel toezicht door de Inspectie 

Met ingang van 1 september 2013 heeft de Inspectie van het Ministerie de indicatoren voor de jaarlijkse 

risicoanalyse aangescherpt. Met de onderstaande indicatoren worden besturen geselecteerd voor een 

inhoudelijke analyse. Op basis van de werkelijke cijfers kan niet anders worden vastgesteld dat ruimschoots 

aan de gestelde criteria kan worden voldaan. 

Indicator OCW Werkeli jk Werkeli jk 

Ũms 'ľhrijving Primair Onderwijs 2012 2013 

Liquiditeit (current ratio) ofgelijk aan 1 2,74 2,6 

Solvabiliteit 2 ' < of gelijk aan 0,3 0,74 0,75 

Rentabiliteit laatste drie jaar negatief 2,49 1,17 

Personele lasten/rijtebijdrage :*ofgelijkaan 0,95 0,87 0,83 

Personele lasten/totale baten íofgelijkaan 0,90 0,81 0,79 

Financiële buffer <0 8,50 8,50 

Budgetbeheer 

Liquiditeit 

De door OCW gehanteerde formule om de liquiditeit te berekenen luidt: 

Liquiditeit s vlottende activa f kortlopende schulden 

De Liquiditeit geeft aan of een instelling korte termijn aan haar schulden kan voldoen. Een liquiditeitsratio van 

meer dan 1,2 is goed, tussen de 0,6 en of gelijk aan 1,2 is matig/voldoende en 0,6 of lager is slecht. 

Voor Spilbasisscholen betekent dit ten aanzien van 2013 het volgende: 

Vlottende activa * Liquide middelen 31-12-13 C 1.873.510 

Kortlopende schulden 31-12-13 C 721.589 

Berekening: C 1.873.5101C 721.589 = 2,60 

De liquiditeit voor Spilbasisscholen op 31-12-12 kan worden vastgesteld op 2,60 

Conclusie: op basis van de bovenstaande norm is Spilbasisscholen daarmee ruim voldoende liquide. 

Rentabiliteit 
Aan de hand van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate de baten en lasten met elkaar in 
evenwicht zijn. Hierbij wordt een ondergrens van 0 genoemd en een bovengrens van 5 96.De door OCW 
gehanteerde formule ten aanzien van de rentabiliteit luidt als vo lg t : 
Rentabiliteit s Exploitatieresultaat 7 totale baten 
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Exploitatieresultaat = 171.307 

Totale baten = 6.864.872 

171.307 I 6.864.872 = 2,50 96 

Conclusie: De rentabiliteit voldoet aan de door OCW gestelde kaders. 

Analyse van het resultaat 

Baten 

In 2013 zijn de totale baten C 506.058,- hoger dan geraamd. In grote lijnen zijn daar de volgende oorzaken voor 

aan te wijzen: 

Rijksbijdragen OCW 

Realisatie Begroting verschil 

C 6.503.943,00 C 6.157.813,00 C 346.130,00 

Toelichting: 

« Hogere personele uitkering in verband met prijscompensatie ad 37.180 
« Een aanvullende subsidie i.v.m. de uitkomsten van het zogenaamde "herfstakkoord"; op basis 

van de leerling telgegevens per 01.10.2012 werd in 2013 aanvullende bekostiging ontvangen ad 
C 183,90 per leerling ; totaal 224.909,-.Dit bedrag was niet geraamd. 

» Een aanvullende subsidie i.v.m. jonge leerkrachten werd ontvangen; totaalbedrag 64.435,- ( een 
bedrag ad 52,85 per leerling op basis van de leerling telgegevens van 01.10.2012). Dit bedrag 
werd volledig in december 2013 uitgekeerd; van dit bedrag is 5/12 deel als bate in 2013 
verantwoord; dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. 

» Het overige verschil is toe te rekenen aan prijscompensatie op de bekostiging personele lumpsum, 
de aanvullende bekostiging m.b.t. personele en materiële groei. 

Prestatiebox: 

Overeenkomstig hetgeen in het strategisch beleidsplan is opgenomen, worden de middelen ,die zijn verkregen 

via de prestatiebox ingezet voor de aanschaf van taal en rekenmethodes, opbrengstgericht werken en 

wordteen impuls gegeven aan de professionalisering van de docenten 
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Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

Realisatie Begroting verschil 

C 65.000,00 C 50.000,00 C 15.000,00 

Toelichting: 

» Een aanvullende premie van het Vervangingsfonds werd in de begroting opgenomen als negatieve 
bate (-/- 25.000) bij de overige overheidsbijdragen. In de jaarrekening is dit bedrag als uitgave 
verantwoord als onderdeel van de overige personele lasten. 

In de begroting was rekening gehouden met de te ontvangen laatste termijn i.v.m. de bruidsschatregeling van 

de gemeente Dronten. De gemeente Dronten heeft het bedrag ad 75.000 niet in 2013 uitgekeerd. Op basis van 

de huidige informatie is er voor gekozen om het bedrag niet als vordering op de gemeente op te nemen in de 

balans en alsnog als gemeenteli jke bijdrage te verantwoorden in 2013. In 2008 is bij de verzelfstandiging een 

zogenaamde bruidsschatregeling afgesproken. De gemeente stelt C 455.000,- beschikbaar als garantstelling 

voor de exploitatietekorten. Dit bedrag wordt uitgekeerd in 5 termijnen, 4 x C 95.000,- en 1 x C 75.000,-. De 

bedragen worden uitgekeerd n.a.v. de goedgekeurde jaarrekening. 

Er is verschil van inzicht ontstaan over de afhandeling van de laatste termijn. De gemeente Dronten hangt een 

interpretatie aan waarin de stichting Spilbasisscholen zou moeten terugbetalen, omdat het eigen vermogen is 

gegroeid ten opzichte van 2008. Destijds is een minimum van C 920.000 gesteld, zijnde 1596 van de toenmalige 

exploitatie. 

Wij hebben onze zienswijze gedetail leerd omschreven en naar onze mening zouden we aanspraak mogen 

maken op de volledige garantstelling. 

De gemeente Dronten heeft nog niet formeel aangegeven hoe zij de verrekening wil laten plaatsvinden. Vanuit 

de betrokken ambtenaren ontvangen we signalen dat de laatste termijn niet zal worden uitgekeerd en dat er 

geen navordering zal plaatsvinden. Formele besluitvorming moet in het college nog plaatsvinden. Gelet op de 

onzekerheid is de laatste termijn, het bedrag ad 75.000,-, niet als vordering in de jaarrekening op de gemeente 

Dronten opgenomen 

» Van de gemeente Dronten werd aanvullende bekostiging ontvangen voor de AZC ad 65.000; dit 
bedrag was niet begroot. 

Overige baten 

Realisatie Begroting verschil 

C 295.929,00 C 151.000,00 C 144.928,00 

Toelichting: 

De overige baten zijn hoger dan begroot. 

» Er is voor het bedrag ad C 81.954 meer ontvangen van het Samenwerkingsverband WSNS dan is 
begroot o.a. i.v.m. aanvullende bekostiging i.v.m. begeleiding ad C78.000,-. 
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» Er is sprake van baten m.b.t. de eigen fondsen ad 22.121. Dit bedrag was niet begroot. 

» Er is sprake van een restitutie van de belastingdienst i.v.m. premie WAO/WIA van 22.219. Dit 
bedrag was niet geraamd. 

» Er was in 2013 een extra bate i.v.m. detachering ad 12.160. Dit bedrag was niet begroot. 

» De verhuuropbrengsten vielen 9.470 hoger uit dan begroot. 

Lasten 

In 2013 zijn de totale lasten C 338.833 hoger dan geraamd. In grote lijnen zijn daar de volgende oorzaken voor 

aan te wijzen: 

Personele lasten 

Realisatie Begroting Verschil 
Loonkosten C 5.295.117,00 C 4.857.145,00 C 437.924,00 
Overige personele lasten c 399.353,00 c 392.370,00 c 6.983,00 

af : Uitkeringen e 269.706,00- İ - c 269.706,00-

Totaal e 5.424.764,00 e 5.249.515,00 c 175.249,00 Totaal 

Werkelijk Begroot Verschil 

FTE's 84 77,9 6,1 

Verklaring verschil: 

Vervangingsfonds 3,3 0 3,3 

Extra formatie 2,8 0 2,8 

6,1 0 6,1 
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Toelichting: 

Loonkosten: 

» Er is ca 6 FTE meer ingezet (werkelijk: 77,90 FTE * 3,3 FTE Vervangingsfonds * 2,8 FTE extra inzet 
formatie = totaal FTE verbruik 84 ) dan er is begroot (77,9 FTE). Dat komt neer op een bedrag van 
circa C 438.000,-. Dit is als volgt te verklaren. In de begroting is voor 0 fte aan loonkosten 
declaratie-code 5 en 6 (declarabel bij het Vervangingsfonds) opgenomen. Qua realisatie is er voor 
ca. 3,3 fte gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. Dit betekent een toename van loonkosten van 
C 269.000,- die volledig werden vergoed door het Vervangingsfonds (zie de genoemde 
Uitkeringen). Het verschil tussen de werkelijke stijging van de loonkosten ad C 438.000 en het 
bedrag ad 269.000 = C 169.000 is het gevolg van het inzetten van extra formatie dan begroot, 
alsmede een prijscorrectie. 

Overige personele lasten: 

De overige personele lasten zijn C 6.983 hoger dan begroot. 

« Er is voor C 33.957 meer uitgegeven aan extern personeel dan er was begroot. 
« Er is voor C 21.305 minder besteed aan overige personele kosten. 
» De dotatie aan de voorziening ambtsjubilea is 6.500 lager dan begroot. 
» Er heeft een vrijval van C 35.000,- plaatsgevonden als gevolg van het opheffen van de voorziening 

overig personeel. 

Uitkeringen: 

« Dit is de ontvangen bijdrage van het Vervangingsfonds i.v.m. de gedeclareerde loonkosten i.v.m. 
vervanging, declaratie-code 5 en 6, alsmede de ontvangen zw uitkeringen, die m.i.v. 1 augustus 
2012 niet meer hoeven te worden afgedragen aan het ministerie. 

Afschrijvingen 

Realisatie Begroting Verschil 

C 177.430,00 C 183.358,00 C 5.928,00 

Toelichting: 

» In totaal zijn de gerealiseerde afschrijvingen C 5.928,- lager dan de begrote afschrijvingen. Er is 
voor een hoger bedrag aan investeringen gedaan, dan in de begroting was opgenomen. Zie de 
toelichting bij de investeringen. 
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Huisvestingslasten 

Realisatie Begroting Verschil 

C 535.547,00 C 425.108,00 C 110.439,00 

Toelichting: 

» De werkelijke dotatie aan de onderhoudsvoorziening is C 25.000 hoger dan begroot; dit houdt 
verband met te verwachten cyclische onderhoudskosten voor OBS De Dukdalf en AZC de Vlieger. 

» De kosten voor onderhoud zijn C 18.627 hoger dan begroot 
» De energiekosten zijn C 14.948 hoger dan begroot. 
» De schoonmaakkosten zijn C 11.960 hoger dan begroot. 
« De overige huisvestingslasten zijn C 40.200 hoger dan begroot ; dit verschil wordt grotendeels 

veroorzaakt door een afrekening van de gemeente m.b.t. onderhoud van OBS de Dukdalf t /m het 
jaar 2012. 

Overige instellingslasten (inclusief leermiddelen) 

Realisatie Begroting verschil 

C 564.454,00 C 505.381,00 C 59.073,00 

Toelichting: 

Hierbij een opsomming van de posten die de grootste afwijking qua realisatie versus de 

begroting laten zien: 

« De overige administratie en beheerslasten en zijn C 18.224 hoger dan begroot. Dit wordt o.a. 
veroorzaakt doordat de implementatiekosten AFAS (HRM + FZ) , niet in de begroting waren 
opgenomen. 

» De leermiddelen zijn C 9.221 lager dan begroot. 
» De kosten voor overige inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn C 35.196 hoger dan begroot. 

Het betreft hier in hoofdzaak de kosten i.v.m. lease overeenkomst voor laptops en pc's, alsmede 
het netwerkbeheer. 

» Verder zijn de overige lasten C 15.787 hoger dan begroot, dit wordt grotendeels veroorzaakt door 
het feit dat de uitgaven die via de schoolbankrekeningen plaatsvinden, niet worden begroot. 
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Financiële baten en lasten (saldo) 

Realisatie Begroting verschil 

C 8.630,00 C 9.250,00 C -.620,00 

Toelichting: 

« Het saldo financiële baten en lasten laat een geringe afwijking ten opzichte van de begroting zien. 

Resultaatbestemming 
Het bestuur van de Stichting Spilbasisscholen heeft tijdens de bestuursvergadering van mei 2013 onder 

voorbehoud van de uitkomsten van de accountantscontrole de jaarrekening 2013 vastgesteld. Zoals in de 

jaarrekening is af te lezen is het jaar 2013 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van C 171.307. 

Na vaststelling van de rekening is besloten tot de volgende resultaatbestemming: 

Het bedrag ad C 82.820 komt ten gunste van de algemene reserve publiek, C 75.750 komt ten gunste van de 

bestemmingsreserves, C 12.737 komt ten gunste van de reserve eigen fondsen privaat. 

Treasury: 
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. In het 
treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden 
en verantwoordeli jkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te 
geven aan de treasuryfunctie en risico's te beperken en wordt strak ingekaderd door de "Regeling beleggen en 
belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek". Het treasurystatuut is vastgesteld door de algemeen 
directeur. 

De werkwijze op basis van het treasurystatuut is dat er jaarlijks in de begroting een treasury paragraaf wordt 

opgenomen waarin de plannen voor het komend jaar aangegeven zijn en er wordt jaarlijks in een paragraaf in 

het jaarverslag verantwoording afgelegd over de treasury activiteiten. In tussentijdse rapportages wordt de 

post financiële baten en lasten weergegeven en bij afwijking van de begroting wordt deze afwijking toegelicht. 

ING rekening courant 261.758 431.168 341 0,08 

ING spaarrekenng 772.131 785.035 9.246 1,18 

Diverse schoolrekeningen 111.740 124.478 0 0,00 

1.145.629 1.340.681 9.587 1 

Het betalingsverkeer verloopt via de betaalrekening bij de ING. 
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Het niet geïnvesteerde vermogen is eveneens bij de ING ondergebracht. Bij de ING wordt een spaarrekening 

aangehouden genaamd "Zakelijke spaarrekening". Per 31-12 gaf deze een rendement van 1,1896. De 

schoolbankrekeningen zijn bij diverse baken ondergebracht. 

De rendementen zijn laag maar dat is een algemeen verschijnsel nu de rentetarieven laag zijn en ook nog geen 

neiging vertonen om te stijgen. 

Op de betaalrekening wordt (vrijwel) geen rente vergoed over het saldo. Om die reden wordt de 

betaalrekening afgeroomd en het overschot overgeboekt naar de spaarrekening. Als het saldo onvoldoende is 

voor de verwachte uitgaven, dan wordt het opgehoogd vanaf de spaarrekening. Zo wordt een maximaal 

rendement nagestreefd. 

De ING voldoet aan de ratingeisen die aan financiële instelling worden gesteld en de gebruikte spaarfaciliteiten 

voldoen afzonderlijk ook aan de gestelde eisen. De ING heeft momenteel een AA rating. Een AA minus rating is 

vereist voor de middelen die langer dan drie maanden worden weggezet. Voor het korter wegzetten van geld 

zijn financiële instellingen (of financiële producten) met een A rating vereist. 

De middelen worden dus verantwoord en in lijn met ons treasuystatuut en de regeling "beleggen en belenen" 

weggezet. 

De tegoeden op alle rekeningen zijn per direct opvraagbaar zonder kosten. 

Continuĩteitsparagraaf : 

Op 20 december 2013 verscheen in de Staatscourant (nr. 35803) een wijziging in de regeling jaarverslaggeving 

onderwijs. Deze wijziging houdt in dat een bevoegd gezag, met ingang van de jaarrekening over 2013, een 

zogenoemde toekomstparagraaf, ofwel continuïteitsparagraaf, moet toevoegen aan zijn jaarverslag. In deze 

paragraaf moeten de financiële verwachtingen voor de komende drie (verslag)jaren worden vastgelegd. 

Dit vastleggen gebeurt in de vorm van een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans. Daarbij 

gaat het om zaken als financieringsstructuur, huisvestingsbeleid, mutaties in reserves, fondsen en 

voorzieningen. Maar ook ontwikkelingen in de staat van baten (zoals rijksbijdrage, subsidies, overige baten) en 

lasten (zoals personeel, afschrijvingen, huisvesting, overige lasten) moeten erin worden opgenomen. Daarnaast 

beschrijft het bevoegd gezag voor de komende drie verslagjaren de verwachte ontwikkelingen in leerlingen-, 

deelnemer-, en studentenaantal len, personele bezetting, en huisvestingslasten 

Verantwoording 

Ook legt het bevoegd gezag verantwoording af over de aanwezigheid en werking van zijn systeem van 

risicobeheersing en controle. Daarbij benoemt het de voornaamste risico's en onzekerheden en de 

(beheersings-)maatregelen die men daarvoor heeft getroffen of gaat nemen. Hieraan voegt het 

toezichthoudend orgaan een beschrijving toe van de manier waarop het aan het bestuur in financieel opzicht 

ondersteuning en advies verleent. 
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Toekomstperspect ief : 

De risico's voor de komende drie jaren zijn uitgewerkt in de meerjaren exploitatiebegroting. 

Verwachte risico's zijn de fluctuatie van de leerlingaantallen op AZC-school De Vlieger, de nieuwe financiering 

van het Passend Onderwijs die in 2014 moet worden gerealiseerd, alsmede de financiële gevolgen van 

overdracht van het buitenonderhoud van de scholen vanaf 2015. 

Daartegenover staan extra baten in/vanaf 2015 als gevolg van het Herfstakkoord Onderwijs 2014. 

De financiële positie van Spilbasisscholen is sterk genoeg om bovengenoemde risico's te dragen en zelfs nog de 

komende jaren te investeren in kwaliteitsprojecten. 

In control 
In 2013 is gebleken dat Spilbasisscholen "in control" is. Daarmee wordt een belangrijk risico beheerst. Het 
begrip "in control" kent 2 aspecten, ten eerste het geïnformeerd zijn en ten tweede het beschikken over 
stuurmaatregelen. De belangrijkste afwijkingen van de planning werden gevormd door bijzonder plotseling 
toegekende baten door het ministerie van OCW. Andersom is ook voorgekomen, namelijk onverwachte korting 
op bekostiging. Dat is een niet te beheersen aspect.. Bedrijfsmatig gezien is een zo onvoorspelbare financier te 
beschouwen als een risicofactor. In het geval van Spilbasisscholen een onvermijdelijke risicofactor. 
Op het aspect van " informatie" kan worden gesteld dat het bestuur in 2013 goed zicht heeft gehad op de 
organisatie. De periodiek geproduceerde interne (bestuurs)rapportage was duidelijk, volledig, transparant en 

betrouwbaar. 
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Meerjarenbegroting 

Op basis van de leerľmgprognoses, de hieraan gelieerde rijksbijdrage, de overige overheidsbijdragen en de 

overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbehorende kosten, 

administrat ie/beheer/bestuur, personele kosten en materieel scholen. In de meerjarenbegroting 2013-2016 is 

de stijging van het aantal leerlingen meegenomen. 

Meerjaren exploitatiebegroting 

Realisatie Begroting Begroting Prognose Prognose 

2013 2013 2014 2015 2016 

x C 1.000 x e ï.ooo x e ï.ooo x C 1.000 x C 1.000 

Baten 

Rijksbijdragen OCW 6.503.943 6.157.813 6.411.639 6.476.647 6.716.063 

Overige overheidsbijdragen 65.000 50.000 0 0 

Overige baten 295.929 151.001 173.001 163.001 163.001 

Totaal baten 6.864.872 6.358.814 6.584.640 6.639.648 6.879.064 

Lasten 

Personeelslasten 5.424.764 5.249.515 5.479.838 5.503.966 5.513.904 

Afschrijvingen 177.430 183.358 192.472 192.470 192.470 

Huisvestingslasten 535.547 425.108 482.803 482.803 482.803 

Overige instellingslasten 564.454 505.381 531.062 507.312 457.312 

Totaal lasten 6.702.195 6.363.362 6.686.175 6.686.551 6.646.489 

Saldo baten en lasten 162.677 -4.S48 -101.535 -46.903 232.57S 

Saldo financiële baten en lasten 9.250 8.250 9.501 9.501 

Exploitatieresultaat 171.307 4.702 -93.285 -37.402 242.076 
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Kengetallen 

2013 2014 2015 2016 

Leerlingenaantallen 1 prognose 1174 1202 1216 1272 

Personele bezetting in fte's 

Management/Directie 5,68 5,29 5,29 5,29 

Onderwijzend personeel 68,83 67,41 66,39 66,37 

Overig ondersteunend personeel 6,23 4,59 3,84 3,77 

Totale bezetting 80,74 77,29 75,52 75,43 

Gemiddeld aantal leerlingen per fte OP 17,1 17,8 18,3 19,2 

Meerjarenbalans 

De bedragen zijn gebaseerd op de balans per 31 december 2013, de meerjarenbegroting, inclusief de 

meerjareninvesteringsbegroting. Het eigenvermogen laat vanaf 2016 weer een toename zien,op basis van een 

te verwachten positief resultaat in 2016 van 242.076 . De kapitalisatiefactor blijft nagenoeg gelijk. 
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Meerjarenbalans 

Activa 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Materiele vaste activa 923.543 966.423 1.009.303 1.052.183 

Financiële vaste activa -

Vlottende activa 532.829 532.829 532.829 532.829 

Liquiditeiten 1.340.681 1.176.384 1.098.076 1.201.352 

Totaal Activa 2.797.053 2.675.636 2.640.208 2.786.364 

Passiva 

Algemene reserve 1.164.771 1.071.486 1.034.084 1.276.160 

Bestemmingsreserve 200.227 200.227 200.227 200.227 

Voorzieningen 710.466 682.335 684.309 588.389 

Langlopende schulden -

Kortlopende schulden 721.589 721.588 721.588 721.588 

Totaal Passiva 2.797.053 2.675.636 2.640.208 2.786.364 

Kapitalisatiefactor 40,74y» 40,6394 39,7694 40,5094 

Weerstandsvermogen 16,97y0 16,2794 15,5794 18,5594 
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B e l e i d s t h e m a ' s 
W E 
Spilbasisscholen is actief betrokken bij het VVE-beleid van de gemeente Dronten. De werkgroep W E , waarin 
we met drie scholen zijn vertegenwoordigd, werken beleid op operationeel niveau uit. De kaders voor dit 
beleid worden bepaald door het bestuurlijk overleg waarin Gemeente Dronten, Stichting Katholiek Onderwijs 
Flevoland Veluwe zitting hebben. In 2012 heeft de bestandsopname W E in de gemeente Dronten 
plaatsgevonden. Deze bestandsopname laat een positief beeld zien van de kwaliteit van het aanbod W E en de 
samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de betrokken basisscholen. Aan de hand van de rapportages 
worden verbeterpunten gedefinieerd en verder uitgewerkt in 2013. 

Functiemix 
In het verslagjaar ís de implementatie van meerschools management afgerond. In deze managementstructuur 
worden twee scholen aangestuurd door een meerschoolse directeur. Op elke locatie is een locatieleider 
werkzaam. De locatieleider is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten en is verantwoordeli jke voor de 
dagelijkse gang van zaken. De locatieleiders zijn aangesteld in de functie van Leerkracht LB met de taak als 
locatieleider. Spilbasisscholen kent momenteel de volgende functiecategorieën op LB niveau: Locatieleiders, 
internbegeleiders en bouwcoördinatoren. 
Hiermee wordt nog niet voldaan aan de vereiste verhouding LA - LB functies. Binnen het directieberaad is dit 
onderwerp van gesprek. Een nieuw beleidsstuk aangaande dit onderwerp is in voorbereiding en zal naar 
verwachting in 2014 worden geëffectueerd. 

Opbrengstgericht werken 
De directies van Spilbasisscholen hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan School aan Zet. Dit is een 
programma dat wordt uitgevoerd door de PO-Raad met als doel de scholen te helpen meer opbrengstgericht te 
werken. In een aantal bijeenkomsten zijn handreikingen gedaan hoe scholen meer opbrengstgericht kunnen 
gaan werken. Hierbij komen aspecten aan de orde als toetsresultaten en schoolcultuur. 

Formatie 
In 2012 hebben bestuur, directieberaad en Gemeenschappeli jke Medezeggenschapsraad een systematiek 
ontwikkeld waarin op transparante wijze de formaties voor de afzonderlijke scholen bepaald kan worden. 
Hierbij wordt uitgegaan van vooraf gedefinieerde staffels van het aantal leerlingen. Elke staffel staat voor een 
aantal groepen waarvoor groepsformatie wordt toegewezen. Tevens ís hieraan gekoppeld de formatie voor 
middenkader functies en ondersteunende functies. Voorafgaand aan de toepassing van deze systematiek vindt 
overleg plaats met de werkgroep Formatie en Financiën van de GMR en met het directieberaad. In dit overleg 
worden de financiële kaders geduid. In 2013 heeft een aanpassing plaatsgevonden op deze systematiek. In 
tegenstelling tot 2012 is er in 2013 een onderscheid gemaakt tussen de benodigde formatie voor een 
onderbouwgroep en de benodigde formatie van een bovenbouwgroep. Deze maatregel was nodig om het 
totaal aan in te zetten groepsformatie binnen de financiële kaders te houden. 

Interne en externe verantwoording 
Door middel van de jaarrekening en de kwartaalrapportages legt het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde financieel beleid aan ouders en leerkrachten via de Gemeenschappeli jke medezeggenschapsraad. De 
jaarrekening en de kwartaalrapportages worden eveneens ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad van 
Dronten, die formeel als een externe toezichthouder fungeert. De algemeen directeur geeft jaarlijks in de 
gemeenteraad een toelichting op de begroting en de jaarrekening. Voorts wordt naar aanleiding van het 
financieel jaarverslag en het bestuursverslag een publiek jaarverslag opgesteld. Deze wordt gepubliceerd op de 
website www.spilbasisscholen.nl. 
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Profilering en communicatie 
Elke school brengt structureel, veelal digitaal, een nieuwsbrief uit om ouders op de hoogte te brengen van 
ontwikkelingen binnen de school. In 2013 is De Flevosprong gestart met een zogenaamde school-app. Middels 
deze app worden ouders op de hoogte gehouden van wetenwaardigheden en kunnen ouders belangwekkende 
feiten ten aanzien van hun kind delen met de school. Het ligt in de bedoeling om dit in 2014 verder uit te rollen 
naar de andere scholen. Voorts zijn er voorbereidingen getroffen om de ouderportal van Parnassys 
operationeel te maken. Parnassys is het administratiesysteem van onze scholen, waarmee in 2012 een start is 
gemaakt. De implementatie is nu zover gevorderd dat de volgende stap gezet kan worden. Met de ouderportal 
hebben de ouders inzage in de resultaten van hun kind. 
Op 5 oktober is op alle scholen een Peuterdag georganiseerd. Een leuke, best wel spannende en vooral ook 
actieve 'dag' voor peuters met belangrijke informatie voor de ouder(s). Belangstellenden konden een kijkje in 
de school nemen om in de dagelijkse praktijk te kunnen zien op welke manier de Spilbasisscholen kwaliteit en 
talentontwikkeling vormgeven. 
Op 11 april heeft de jaarlijkse personeelsdag, genaamd Spildag, plaatsgevonden met als thema: mensen zonder 
visitekaartje zijn het visitekaartje. 
In 2013 is in de gemeente Dronten een onderwijskrant verschenen. Hierin presenteren alle schoolbesturen 
voor primair onderwijs hun organisatie. Deze onderwijskrant is een gezamenlijke productie van de 
schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente Dronten. 

Passend O n d e r w i j s 
In het verslagjaar hebben de scholen van het samenwerkingsverband Dronten, waar Spilbasisscholen deel van 
uit maakt, een vervolg gegeven aan de invoering van de 1-zorgroute. Vanuit het samenwerkingsverband is 
scholing op het gebied van oudergesprekken aangeboden voor leerkrachten. 
De besturen van het samenwerkingsverband Dronten en Lelystad hebben gewerkt aan de bestuurlijke fusie van 
de beide verbanden. Dit proces wordt aangestuurd door een bestuur in oprichting, hierin zitten 
vertegenwoordigers van de betrokken schoolbesturen. Het proces wordt begeleid door een externe 
procesbegeleider. Er is een visiedocument opgesteld voor het nieuwe samenwerkingsverband en er zijn 
statuten opgesteld voor de nieuw te vormen stichting. Het bestuursmodel van de nieuwe stichting wordt een 
Raad van Toezicht-model. 

Leer l ingaanta l len 
Het aantal leerlingen op 1 oktober van 2010 t /m 2013 op de acht scholen van Spilbasisscholen 

01-10-2010 2011 2012 2013 

1327 1270 1223 1173 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

F I N A N C I Ë L E POSITIE 

Ter verkr i jg ing van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur d ienen de navolgende 

overz ichten. Deze zi jn gebaseerd op de gegevens uit de jaar reken ing. 

Ter ana lyse van de f inanciële posit ie dient de volgende opstel l ing, welke is gebaseerd op de gegevens uit 

de ba lans: 

Vergeli jkend balansoverzicht 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 31 -12 -2012 

x e 1.000 "/O x C 1.000 o/o 

ACTIVA 

Materiële vaste act iva 924 33,0 833 33,6 

Vorder ingen 533 19,1 502 20,2 

Liquide middelen 1.341 47,9 1.146 46,2 

2.797 100,0 2.481 100,0 

PASSIVA 

Eigen ve rmogen 1.365 48,8 1.194 48,1 
Voorz ien ingen 710 25,4 686 27,7 

Kort lopende schulden 722 25,8 601 24,2 

2.797 100,0 2.481 100,0 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

KENGETALLEN 

2013 2012 

Liquiditeit 
(Vlottende activa/kortlopende schulden) 2,60 2,74 
De l iquiditeit geeft de mate aan waar in het bestuur in staat is op korte termi jn aan haar verpl icht ingen te 
vo ldoen. De l iquiditei tsposit ie geeft de toestand op 31 december weer ; er is dus sprake van een 

momen topname. 

Solvabi l i tei t 1 
(eigen vermogen (excl. voorzieningen) f totaal passiva * 1000Zo) 48 ,80 48 ,12 
De solvabi l i tei t geeft de mate aan waar in het bestuur in staat is op langere termi jn aan haar verpl icht ingen 
(rente en af lossing) te vo ldoen. De solvabi l i tei tsposit ie geeft de toestand op 31 december weer ; er is dus 
sprake van een momen topname. 

Solvabi l i tei t 2 

(eigen vermogen (incl. voorzieningen) ļ totaal passiva * 1000Zo) 74,20 75,78 

Rentabi l i tei t 
(netto-resultaat Z totale baten * 10u0Zo) 2,49 1,17 

De rentabil i teit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan . Bij dit kengetal wordt 
gekeken naar de verhouding tussen het netto-resul taat en de totale opbrengsten. 

Weers tandsvermogen Ministerie van OCW 

(Eigen vermogen - Materiële vaste activa) Z Totale baten * 1000Zo) 6,42 5,26 

Het weers tandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploi tat ie. 
Naarmate de reserves groter zi jn zal het weers tandsvermogen groter z i jn. 

Weers tandsvermogen gemeente Dronten 

Het weers tandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitat ie. 
Naarmate de reserves groter zi jn zal het weers tandsvermogen groter zi jn. 

(Eigen vermogen Z Totale baten * 100oZo) 19,86 17,42 

Personeelslasten Z totale lasten 80 ,93 81,54 

Materiële lasten Z totale lasten 19,07 18,46 

Kapitalìsatíefactor 

De kapital isat iefactor wordt gehanteerd om te s ignaleren of een onderwi js instel l ing zi jn kapitaal al dan niet 
eff iciënt benut. 

(Totaal vermogen - gebouwen en terreinen) Z Totale baten * 100oZo) 40 ,69 36,20 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

De geconsol ideerde jaar rekening is opgesteld in overeens temming met de wettel i jke bepal ingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stel l ige ui tspraken van de Richt l i jnen voor de jaarvers laggev ing, die u i tgegeven zijn door 
de Raad van de Jaarvers laggev ing . Deze bepal ingen zi jn van toepassing op grond van de Regel ing 
Jaarvers laggev ing Onderwi js . 

VERGELIJKENDE CIJFERS 

Voor zover van toepassing zi jn ter vergel i jk ing de real isatieci j fers opgenomen van het voorgaande jaar , 
a lsmede de cijfers van de meest recente, vastgeste lde versie van de begrot ing van het 
verantwoord ings jaar 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

Voor zover van toepassing zijn ter vergel i jk ing de cijfers opgenomen, de realisatieci j fers van het 
voorgaande jaar , a lsmede van de (goedgekeurde) begrot ing over het huidige jaar. 

Act iva en verpl icht ingen worden in het a lgemeen gewaardeerd tegen de verkr i jg ings- of vervaardig ingspr i js 
of de actuele waarde. Indien geen specif ieke waarder ingsgrondslag is vermeld , vindt waarder ing plaats 
tegen de verkr i jg ingspr i js . 

Bi jzondere waardeverminder ingen van vaste act iva 

Door de instel l ing wordt op iedere ba lansdatum beoordeeld of er aanwi jz ingen zijn dat een vast actief aan 
een bi jzondere waardeverminder ing onderhevig kan z i jn. Indien dergel i jke indicaties aanwezig z i jn, wordt 
de real iseerbare waarde van het actief vastgeste ld . Indien het niet mogel i jk is de real iseerbare waarde 
voor het individuele actief te bepalen, wordt de real iseerbare waarde bepaald van de 
kass t roomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bi jzondere waardeverminder ing is 
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de real iseerbare waarde; de real iseerbare waarde is 
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedr i j fswaarde. 

p ļ - , PricewaterhouseC Jĵíd) Accountants N.V. 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

M a t e r i ë l e vaste activa 

De mater ië le vaste act iva worden gewaardeerd op verkr i jg ing prijs onder aftrek van eventuele 
invester ingssubsid ies, verminderd met de cumulat ieve afschr i jv ingen en indien van toepass ing met 
bi jzondere waardeverminder ingen. De afschr i jv ingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkr i jg ingpr i js , rekening 

houdend met een eventuele res iduwaarde. 
Er wordt a fgeschreven vanaf het moment van ingebru ikneming. 

Er wordt een act iver ingsgrens gehanteerd van C 500 , - , invester ingen onder de C 500 , - worden 
rechtst reeks ten laste van het resultaat gebracht . 

Het economisch e igendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het jur id isch e igendom 
berust bij het schoolbestuur . 

De voorz iening onderhoud beoogt kostenegal isat ie voor de u i tgaven van planmat ig onderhoud mbt 
binnenzi jde a lsmede alle sch i lderwerkzaamheden aan onroerende zaken . 

Vorderingen 

De vorder ingen worden bíj eerste verwerk ing gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestat ie. 
Voorz ien ingen wegens oninbaarheid worden in minder ing gebracht op de boekwaarde van de vorder ing. 

Liquide middelen 

De liquide middelen s taan , voor zover niet anders vermeld in de toel icht ing op de balans, ter vr i je 
beschikk ing van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen Vermogen 

Het eigen ve rmogen dat in deze jaar reken ing wordt gepresenteerd , is na resu l taa tbestemming. 

Algemene reserve 

De a lgemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de cont inuïtei t van het bevoegd gezag en 
wordt opgebouwd uit resu l taatbestemming van overschot ten welke ontstaan uit het verschi l tussen de 
toegerekende baten en werkel i jk gemaak te lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van 
de a lgemene reserve gebracht . 
Reserves worden geacht uit publ ieke middelen te zi jn opgebouwd ten zij expl iciet anders is vermeld in de 
toel icht ing op de balans. 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specif iek 
doe l , bes temmingsreserves zi jn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag . Aan de 
bes temmingsreserves ligt een plan ten grondslag waar in is opgenomen welke u i tgaven ten laste van de 
reserve komen , een inschatt ing van het totaal van de u i tgaven en een inschatt ing in welk j aa r de ui tgaven 
zul len worden gedaan . Op basis van de gemaak te bele idskeuze is als gevolg van de stelselwi jz ig ing het 
saldo van de voorz iening BAPO toegevoegd aan de bes temmingsreserve BAPO. 

E 3 l PricewarerhouseCoopers 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

Voorzieningen 

De voorz ien ingen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feiteli jke verp l icht ingen, die op 
ba lansdatum bestaan, waarbi j het waarschi jnl i jk is dat een ui ts t room van middelen noodzakel i jk is, 
waarvan de omvang op betrouwbare wi jze is te schat ten. De voorz ien ingen worden gewaardeerd tegen de 
beste schat t ing van de bedragen die noodzakel i jk zi jn om de verpl icht ingen per ba lansdatum af te 
w ikke len. 
Voorziening Onderhoud 

De onderhoudsvoorz ien ing beoogt kostenegal isat ie voor de u i tgaven van groot planmat ig onderhoud mbt 
de binnenzi jde a lsmede alle sch i lderwerkzaamheden aan onroerende zaken die door de jaren heen een 
onregelmat ig ver loop hebben. De dotat ies aan de voorziening zi jn gebaseerd op de 
meer jarenonderhoudsbegro t ing die een periode kent van 20 jaar . Het u i tgevoerde onderhoud wordt ten 
laste van deze voorz iening gebracht . De voorz iening is, rekening houdend met geplande jaar l i jkse dotat ies, 
toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meer jaren onderhoudsbegrot ìng 
strekt. 

Voorziening spaarverlof 

De voorz iening spaarver lof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer 
personeels leden het gespaarde verlof opnemen . De voorziening is berekend op basis van de werkel i jk 
gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de C A O opgenomen bindende genormeerde bedragen zi jn 
hier op van toepass ing. 

Voorziening jubi leum 

De voorziening jubi lea is gevormd ter dekking van de kosten van jub i leum gratif icaties die op grond van de 
cao d ienen te worden betaald. Daarbi j wordt rekening gehouden met de datum van indienst t reding, 
b l i j fkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40- jar ig jub i leum conform de C A O . De voorziening is 
gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 40zo. 

Kortlopende schulden 

De kort lopende schulden hebben een verwachte loopti jd van max imaa l één jaar . 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschi l tussen de baten en alle h iermee verbonden, aan het 
vers lag jaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de vers lagper iode waarop 
deze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen O C W / E L & I 

Onder de Ri jksbi jdragen OCW/EL& I worden de vergoedingen voor de exploi tat ie opgenomen verstrekt door 
het Ministerie O C W / E L & I . De Ri jksbi jdragen worden toegerekend aan het vers lagjaar . 

î i i / e 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

Overige overheidsbi jdragen 

Onder de over ige overheidsbi jdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of 
provincie. De over ige overheidsbi jdragen worden toegerekend aan het vers lag jaar waarop ze betrekking 

hebben. 

Overige baten 

Onder de over ige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zi jn door het Ministerie van 
O C W , gemeen ten , provincie of andere overheids inste l l ingen. De over ige baten worden toegerekend aan 
het vers lag jaar waarop ze betrekking hebben. 

Personele lasten 

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeels leden die in dienst zi jn van de 
rechtspersoon, a lsmede de over ige personele lasten die betrekking hebben op o .a . het inhuren van extra 
personeel , scho l ingskosten, bedr i j fsgezondheidszorg. 

De st icht ing heeft de toegezegde pensioenregel ing bij het ABP in de jaar rekening verwerkt volgens de 
verp l icht ingenbenader ing. De over het vers lagjaar verschuld igde premie wordt als last verantwoord. 

Afschri jvingen 

De afschr i jv ingen zi jn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetref fende immater ië le en materiële 
vaste act iva. In het j aa r van investeren wordt a fgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte 
keuzen. 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvest ingslasten worden de ui tgaven voor huisvest ing opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het vers lag jaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige lasten 

De over ige lasten hebben betrekking op ui tgaven die voortv loeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakel i jk zi jn voor het geven van onderwi js en worden toegerekend aan het vers lagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en - lasten betreffen de 'op de vers lagper iode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van u i tgegeven en ontvangen leningen. 

Actief 

Inventar is 
ICT hardware 
Leermiddelen (PO) 

5,00 
16,67 
12,50 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kass t roomoverz ich t is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A . l . 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

31 december 2013 31 december 2012 

ACTIVA 

Vaste activa 

M a t e r i ë l e vaste activa 

Inventar is en apparatuur 
Leermiddelen 

731.960 
191.583 

923 .543 

923 .543 

644 .877 

188.371 

833 .248 

833 .248 

Vlottende activa 

Vorder ingen 

Debi teuren 

Minister ie van OCW 
Over ige vorder ingen 
Over lopende act iva 

Liquide middelen 

(2) 

(3) 

2 3 . 5 4 4 

335.941 
4 .192 

169.152 

532.829 

1.340.681 

4 .696 

329 .678 
105.513 

61 .882 

501.769 

1.145.629 

1.873.510 1.647.398 

2 .797 .053 2 .480 .646 



31 december 2013 31 december 2012 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Eigen Ve rmogen 

Voorzieningen 

Over ige voorz ien ingen 

Kortlopende schulden 

Credi teuren 
Ministerie van O C W 
Belast ingen en premies sociale 
verzeker ingen 
Schulden terzake van pensioenen 
Over ige kort lopende schulden 
Over lopende passiva 

1.364.998 

710 .466 

1.193.687 

686.048 

(6) 

129.596 
7.444 

232.121 
77.293 

4 .677 
270 .458 

120.361 

205.358 
74.826 
19.858 

180.508 

721 .589 600.911 

2 .797 .053 2 .480.646 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A . l . 2 STAAT V A N BATEN EN LASTEN OVER 2013 

Realisatie Begroting Realisatie 
2013 2013 2012 

C e e 

Baten 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 6.503.943 6.157.813 6.361.118 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 65.000 50.000 229.460 
Overige baten 295.929 151.001 248.710 

Totaal baten 6.864.872 6.358.814 6.839.288 

Lasten 

Personeelslasten 5.424.764 5.249.515 5.522.370 
Afschrijvingen 177.430 183.358 181.022 
Huisvestingslasten 535.547 425.108 502.753 
Overige lasten 564.454 505.381 565.885 

Totaal lasten 6.702.195 6.363.362 6.772.030 

Saldo baten en lasten 162.677 -4.548 67.258 

Financië le baten en lasten 8.630 9.250 12.653 

Resultaat 171.307 4.702 79.911 

Nettoresultaat 
* 

171.307 4.702 79.911 

pwc 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A . l . 3 KASSTROOMOVERZICHT 2013 

Het onderstaande kasst roomoverz icht is opgesteld vo lgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 

net toresul taat als u i tgangspunt genomen , waarop vervo lgens correct ies worden aangebracht voor 

verschi l len tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en ui tgaven. 

2013 2012 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Resultaat 162.677 67 .258 

Aanpass ingen voor : 

- Afschr i jv ingen 177.430 181.022 

- Mutat ies voorz ien ingen 24.418 101.314 

Verander ingen in v lot tende middelen 

- Vorder ingen -31 .060 -69 .928 

- Schulden 120.678 -168 .097 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit f inancieringsactiviteiten 

Overige mutat ies eigen vermogen 

454 .143 111.569 

Ontvangen interest 9.587 13.573 

Betaalde interest -957 -920 

8.630 12.653 

Invester ingen in mater ië le vaste act iva -267 .718 -280 .116 

Primaire vast legging mater iële vaste act iva -7 2 

-267 .725 -280 .114 

Mutatie l iquide middelen 195.052 -155 .892 

Beginstand l iquide middelen 1.145.629 1.301.521 

Mutatie l iquide middelen 195.052 -155 ,892 

Eindstand liquide middelen 1.340,681 1.145.629 

j f n t ī ] Accountants N V. 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A . l . 4 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

31 -12 -2013 31 -12 -2012 

e e 

1. M a t e r i ë l e vaste activa 

Inventar is en apparatuur 731 .960 644.877 
Leermiddelen 191.583 188.371 

Totaal m a t e r i ë l e vaste activa 923 .543 833.248 

Aanschafpri js 
t /m 2012 

C u m . 
afschr i j 
v ingen t/ 
m 2012 

Boek
waarde 
31 -12 -
2012 

Invester- Des inves- Afschr i j -
ingen ter ingen v ingen 
2013 2013 2013 

Aanschaf
prijs 

31 -12 -
2013 

C u m . 
afschr i j 
v ingen 
31 -12 -
2013 

Boek
waarde 
31 -12 -
2013 

Inventaris en 
appara

tuur 2.109.338 1.464.458 
Leermiddelen 
(PO) 1.146.653 958.280 

644.880 

188.373 

215.999 

51.719 

Totaal 
materiële 
vaste 
activa3.2S5.991 2.422.738 833.253 267.718 

128.919 2.325.337 1.593.377 

48.509 1.198.372 1.006.789 

731.960 

191.583 

177.428 3.523.709 2.600.166 923.543 

Afschrijvingspercentages 
Vo 

ICT Hardware 16,67 
Immater ië le vaste act iva 0 
Inventar is 5,00 
ICT hardware 16,67 
Leermiddelen (PO) 12,50 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

VLOTTENDE ACTIVA 

31 -12 -2013 31 -12-2012 

e e 

2. Vorderingen 

Debi teuren 23 .544 4 .696 

Minister ie van O C W 335.941 329.678 

Het betreft een vorder ing op het Ministerie van O C W gelet op het feit dat het door O C W gehanteerde 
betaalr i tme niet overeenkomt met respect ievel i jk 7 /12 en 5 /12 deel van de toegekende 
bekost ig ingsbr ieven voor het cursus jaar 2 0 1 2 / 2 0 1 3 en 2013 /2014 , 
Overiae vorderinaen 
Bijdrage gemeente 4.192 105.513 

Overiae overlopende activa 
Voorui tbetaalde bedragen 13.676 14.751 

Rente deposi to 9.246 12.904 

Nog te vorderen bedragen 146.230 34.227 

Totaal overlopende activa 169.152 61.882 

Totaal vorderingen 532.829 501.769 

3. Liquide middelen 

Diverse schoolbankreken ingen 124.478 111.739 
ING 68 .63 .64 .252 431 .168 261.758 
ING extra bonus 6576 .86 .492 785 ,035 772.132 

Totaal liquide middelen 1.340.681 1.145.629 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

PASSIVA 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 31 -12 -2012 

4. Eigen vermogen 

Algemene reserve 
Bes temmingsreserves 

1.164.771 
200 .227 

1.081.946 
111.741 

Totaal eigen vermogen 1.364.998 1.193.687 

Stand per 
3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 Resul taat 

Over ige 
mutat ies 

Stand per 
31 -12 -2013 

Algemene reserve 1.081.951 82 .820 1.164.771 

Bestemmingsreserves publiek 
Professional iser ing school le id ing 
ICT 
Jonge leerkrachten 

- 25.750 
30 .000 
20 .000 

- 25.750 
30.000 
20.000 

- 75 .750 - 75.750 

Bestemmingsreserves privaat 
Bestemmingsreserve eigen fondsen 111.740 12.737 124.477 

Totaal e igen ve rmogen 1.193.691 171.307 - 1.364.998 

Totaal Eigen vermogen 1.193.691 171.307 1.364.998 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 31 -12 -2012 

5. Voorzieningen 

Over ige voorz ien ingen 710 .466 686 .048 

Stand per 
31 -12 -2012 Dotat ies 2013 

Onttrek
k ingen 2013 Vr i jval 2013 

Stand per 
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 

C e e e e 

Overige voorzieningen 
Over ig 35 .000 - - 35.000 -
Voorz iening Personeel 89 .704 19.000 513 5.651 102.540 

Spaarver lo f 8 .530 - 700 - 7.830 

Onderhoud gebouw 552 .815 121.728 74 .447 - 600.096 

686 .049 140.728 75 .660 40 .651 710 .466 

41 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

De voorz ien ing jub i lea is getrof fen op grond van genoemde r icht l i jnen en is bedoeld om risico's inzichteli jk 
te maken van de toekomst ige verpl icht ingen inzake ui tker ingen voor jubi lea-grat i f icat ies. Bij de vorming is 
rekening gehouden met een bl i j fkans percentage a lsmede een toegerekend rentepercentage van 407o. 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 31 -12 -2012 

e e 
6. Kortlopende schulden 

Credi teuren 129.596 120.361 

Ministerie van O C W 7.444 -
Belast ingen en premies sociale verzeker ingen 232 .121 205.358 

Schu lden terzake van pensioenen 77 .293 74 .826 

Overiae kortlopende schulden 
Over ige kort lopende schulden 4 .677 19.858 

Overlopende passiva 
Over lopende passiva 270 .458 180.508 

Totaal kortlopende schulden 721 .589 600.911 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Leverancier Soort Looptijd 
in maanden 

Kosten 
per jaar 

Einde 
looptijd 

Ricoh kop ië ren 72 75 .000 0 1 . 0 9 . 2 0 1 6 
Olict ICT 36 3 5 . 8 8 3 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

A . l . 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 

Baten 

Realisat ie Begrot ing Realisat ie 
2013 2013 2012 

e e e 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

Rijksbi jdrage Minister ie van O C W 6.482 .595 6 .121.467 6 .346.109 
Geoormerk te subsid ies Ministerie van OCW - 13.023 15.009 
Niet -geoormerkte subsid ies Ministerie van OCW 21.348 23 ,323 -

Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW 6 .503 .943 6 .157 .813 6 .361.118 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

Gemeente l i j ke bi jdragen en subsidies 65.000 - 134.460 

Resti tut ie premie V F / Z V W - -25 .000 -
Bijdrage bruidsschat gemeente Dronten - 75.000 95.000 

Totaal overige overheidsbi jdragen 65.000 50.000 229.460 

Overige baten 

Verhuuropbrengsten 33.669 24.200 29 .844 
Vri jval invester ingssubsid ies 997 - 1.045 
Over ige 261 .263 126.801 217.821 

Totaal over ige baten 295 .929 151.001 248.710 
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Spilbasisscholen Dronten te DRONTEN 

Lasten 

Realisat ie Begrot ing Realisat ie 
2013 2013 2012 

e e C 

Personeelslasten 

Bruto lonen en sa lar issen 3 .881.816 4 .857 .145 3 .974.297 

Sociale lasten 832 .185 - 830 .679 

Pensioenlasten 581 .116 - 552.634 

5 .295.117 4 .857 .145 5 .357.610 

Ui tzendkrachten, dec laranten, e .d . 187.117 153.160 117.594 

Schoonmaakpersonee l 18.692 18.710 18.815 
Dotatie voorz iening ambts jub i lea 13.349 19.000 17.907 

Over ige 180.195 201.500 274.082 

Totaal over ige personele lasten 399 .353 392 .370 428 .398 

Af: Ui tker ingen (-/-) -269 .706 - -263 .638 

Totale personeelslasten 5.424.764 5 .249.515 5.522.370 

Uitsplitsing personeel 

2013 2012 

Directie 
Onderwi jzend personeel 
OOP 

359 .202 573.242 
4 .560 .468 4 .537 .400 

394 .139 306.502 

5 .313.809 5.417.144 

Bij Sp i lbas isscholen bedroeg het gemiddeld aantal f te's 84 voor 2013 terwij l dit voor 2012 89 fte was. Er is 
geen sprake van werknemers die buiten Neder land werkzaam z i jn . 

Real isat ie Begrot ing Realisat ie 
2013 2013 2012 

e e e 

Afschri jvingen 

Inventar is en apparatuur 89 .884 90 .636 99 .535 
Meubi lair ļ Machines en instal lat ies 39.037 38.247 34.069 
Leermiddelen 48 .509 54.475 47.418 

Totaal afschri jvingen 177.430 183.358 181.022 

PricewíiierhouseCìjtìĮjĽrs 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 
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Real isat ie Begrot ing Realisat ie 
2013 2013 2012 

e e e 

Huisvestingslasten 

Huur 17.259 17.000 16.864 

Dotat ie onderhoudsvoorz ien ing 121.728 96 .728 94 .400 

Onderhoud 41 .267 23 .000 66 .759 
Energie en water 116.248 101.300 97 .485 
Schoonmaakkos ten 159.540 147.580 188.082 

Heff ingen 15.838 19.000 19.487 

471 .880 404 .608 483 .077 

Bewak ing ļ bevei l ig ing 11.967 9 .000 10.395 
Over ige huisvest ings lasten 51 .700 11.500 9.281 

Totaal over ige huisvest ingslasten 63 .667 20 .500 19.676 

Totaal huisvestingslasten 535.547 425 .108 502.753 

Overige lasten 

Adminis t ra t ie en beheer 10.733 13.450 5.908 
Accountantskos ten 19.639 14.000 13.552 
Tele foon- en por tokosten e .d . 11.671 15.600 15.185 
Over ige adminis t rat ie en beheer 109.424 91 .200 108.222 

Totaal admin is t ra t ie- en beheers lasten 151.467 134.250 142.867 

Inventar is 7.555 5.150 5.994 
Bibl iotheek ļ media theek 10.416 10.800 1.830 
Reproduct iekosten 89 .792 76 .750 79 .895 
Over ige leermiddelen 98 .355 107.576 100.719 
Over ige inventar is , apparatuur en leermiddelen 135.828 100.632 138.978 

Totaal inventar is , appara tuur en leermiddelen 341.946 300 .908 327.416 

Representat iekosten 6 .338 6.450 20.150 

Excurs ies 1 werkweek 8.404 5.250 2.852 
Bui tenschoolse act iv i te i ten 2.552 2.500 2.920 
Contr ibut ies 9.589 9.550 9 .246 
Medezeggenschapsraad 2.134 1.450 1.339 
Verzeker ingen 3.092 3.000 2.857 
Over ige lasten 38 .932 42 .023 56 .238 

Totaal over ige lasten 71 .041 70 .223 95 .602 

Totaal overige lasten 564 .454 505 .381 565 .885 

Als onderdeel van de administ rat ie en beheers lasten zi jn de kosten voor de accountantscontro le 

verantwoord en deze kosten zi jn als volgt te spec i f iceren: 
Kosten controle 2013 C 14 .000 , - . 

E 3 L PricewaterhouseCoopers 
p II li Accountants N.V. 

.' vy-rî a | » | Uitsluitend voor 
Į J ľ V l identifícatiedoeleinden 
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Financië le baten en lasten 

F inancië le baten 
Rentebaten 

Financië le lasten 
Over ige f inanciële lasten 

Saldo f inanc ië le baten en lasten 

Realisat ie Begrot ing Real isat ie 
2013 2013 2012 

c e e 

9.587 10.250 13.573 

957 1.000 920 

8.630 9.250 12.653 

pwc 
48 -

PricewarerhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 
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A . l . 7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 

Niet van toepassing 

pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleiiidc-n 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Dronten 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslagjaarrekening 2013 van Stichting Openbaar Basisonderwijs Dronten te 
Dronten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van 
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing 
WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede in 
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V., Newtonlaan 205,3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 

'PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N V (KvK 34180285). PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N V (KvK 34180284). 
PricewaterhouseCoopers Advisory N V (KvK 34180287), PncewaterhouseCoopers Compliance Services B V, (KvK 51414406) PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial 8. Insurance Services B V (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zi|n opgenomen Op levenngen aan deze 
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geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële 
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Dronten per 31 december 2013 en van het resultaat 
over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels 
toepassing WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en 
met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 
van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijs
controleprotocol OCW/EZ 2013. 

Utrecht, 19 juni 2014 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door: M.H.A. Bauman RA 
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT 

Het nettoresul taat vo lgens de Staat van Baten en Lasten over 2013 bedraagt C 171.307 positief. Het 
resultaat wordt als volgt bes temd: Ten gunste van de a lgemene reserve publ iek wordt C 82 .820 geboekt , 
C 12.737 wordt geboekt ten gunste van de reserve pr ivaat. Daarnaast zi jn er bes temmingsreserves 
gevormd voor profesional iser ing school le iders C 25 .750 ICT C 30 .000 en jonge leerkrachten C 20.000 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Na af loop van het boek jaar hebben zich geen gebeur ten issen voorgedaan die belangri jk zi jn voor de 
interpretat ie van de ci j fers in de jaar reken ing . 
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 

Bes tuu rsnummer 
Naam instel l ing 

Postadres 
Postcode I Plaats 
Telefoon 
Fax 
E-mai l 
Internet-s i te 

41813 
Spi lbas isscholen Dronten 

De Drieslag 30 
8 2 5 1 J Z DRONTEN 
0321 -385425 
0 3 2 1 - 3 3 9 1 8 8 
info@spi lbasisscholen.n l 
www.sp i lbas isscholen.n l 

Contac tpersoon 
Telefoon 
Fax 
E-mai l 

Br in -
nummer Naam 

Dhr. W van Sel l ing 
0321 -385425 
0321 -385428 
info@spi lbasisscholen.n l 

Aanta l Aanta l 
leer l ingen leerl ingen 

Sector 2013 2012 

11BL De Dukdal f PO 191 205 
1 1 0 D De Uiter ton PO 73 92 

11ZL De Brandar is PO 207 219 
12IX De Akkerw inde PO 68 62 

12RH De Duyke ldam PO 185 189 
21NF Het Wilger i js PO 220 221 
23BP Flevosprong PO 144 157 

1 1 0 D A Z C De Vl ieger PO 85 78 
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