


Pagina 2 van 32 Jaarverslag ELS 2021 

   
 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE  

 

1. Voorwoord 3 

      
2. Algemeen 4 

2.1 Bestuur en school 4 

2.2 Missie en doelstelling 4 

2.3 Organisatie 5 

2.4 Leerlingen en personeel 7 

2.5 Ziekte en verzuim 8 
2.6 Werving, uitdiensttreding en ontslag 9 

2.7 Huisvesting van de school 9 
2.8 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 10 

      
3. Onderwijs 11 

3.1 Onderwijsprestaties 11 

3.2 Onderwijskundige en –programmatische zaken 12 

3.3 ICT 13 

      
4. Financiën 14 

4.1 Financiën 14 

4.2 Toelichting op het gevoerde beleid 16 

4.3 Werkdrukakkoord 16 

4.4 Prestatiebox 17 
4.5 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 17 

4.6 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 17 

4.7 Subsidie Nationaal Programma Onderwijs   17 

4.8 Treasury 18 
4.9 Beschrijving systeem beheersing van risico’s 18 
4.10 Beschrijving risico’s 19 
4.11 Ontwikkelingen na balansdatum 20 
4.12 Bovenmatig eigen vermogen 21 
4.13 Continuïteitsparagraaf 21 

      
5. Verslag van de Commissie van Toezicht (CvT) 26 

5.1 Inleiding 26 

5.2 Governance 26 

5.3 Onderwijs 27 
5.4 Financiën 28 
5.5 ADVIES TOT DÉCHARGE 29 

      
6. Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 30 

6.1 Samenstelling 30 
6.2 Bijeenkomsten 30 
6.3 MR vacatures 30 

6.4 Onderwerpen 30 

 
7 Jaarrekening 32 



Pagina 3 van 32 Jaarverslag ELS 2021 

   
 

 

 
 

 
1. VOORWOORD 

 
Beste lezer, 

 
Hartelijk welkom in ons jaarverslag. Opnieuw hebben wij als bestuur, samen met de CvT en de MR, ons 
best gedaan om het afgelopen jaar in woorden en cijfers in beeld te brengen. We realiseren ons dat 
niet veel mensen dit verslag zullen lezen en daarom een extra warm welkom aan jullie die die moeite 
nemen.  
 
Wederom schrijf ik hier dat we terug kijken op een bewogen jaar. In de zomer van 2019 begon ons 
schooljaar met het droeve overlijden van een zeer gewaardeerde juf uit ons team én moeder van twee 
van onze leerlingen. Op het moment dat ik daarover schreef in het jaarverslag stonden we aan de 
vooravond van de wereldwijde Corona-pandemie. We konden niet bedenken dat we pas in voorjaar 
2022 van de maatregelen af zouden zijn die rondom de verspreiding van het virus zijn genomen. En 
zelfs nu vragen we ons af of er in het komende najaar niet opnieuw geconfronteerd zullen worden met 
afstands-, quarantaine- of andere maatregelen. Wat in ieder geval nog in de komende jaren zijn 
uitwerking zal hebben, zijn de achterstanden die er al dan niet zijn ontstaan bij onze leerlingen en de 
mogelijkheden om hier met elkaar aan te werken. Ik heb het dan over het NPO (nationaal programma 
onderwijs) waarmee er extra geld beschikbaar is om gericht aan ontstane achterstanden te werken. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat niet alle achterstanden al zichtbaar en meetbaar zijn, en dat we 
ook moeten kijken naar wat de afgelopen jaren ons gebracht hebben. In 2020 en 2021 is het gebruik 
van ICT voor onderwijs op onze school veranderd. We hebben geïnvesteerd in hardware, in software 
en in onze mogelijkheden om beiden te gebruiken. We verwachten daar in de toekomst profijt van te 
hebben. De gelden uit het NPO proberen we in te zetten om duurzaam te investeren in het onderwijs, 
en niet alleen curatief.  
 
Tot slot wil ik graag afronden door hier extra te benadrukken hoe fijn het is dat de ELS kan buigen op 
een betrokken en flexibel team. Voor onze leerlingen geldt dat zij zoveel als mogelijk onderwijs konden 
krijgen gedurende de afgelopen maanden waarin Corona en de maatregelen die daarbij hoorden dit 
niet altijd makkelijk maakte. Dat heeft alles te maken met het team dat met elkaar de schouders 
eronder heeft gezet en is blijven zetten. Vanuit het bestuur zijn we daar enorm trots op en erg blij met 
de manier waarop we in alle geledingen de cultuur van samenwerken vorm kunnen geven. Het mooie 
van een eenpitter-school, met een vrijwilligersbestuur, is de betrokkenheid van allen en de wens om 
met elkaar een mooie en goede school te zijn. Ondanks de fysieke afstand de afgelopen maanden en 
jaren staat die betrokkenheid voorop en kijken wij met vertrouwen naar de toekomst.  

 

Namens het bestuur, 
 

Marieke van den Vlekkert - Maatje 
Voorzitter 
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2. ALGEMEEN 
 

2.1 Bestuur en school 

De verslaglegging gebeurt uit naam van de vereniging "Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS)". De 
Vereniging is opgericht op 5 november 1920 en is gevestigd te Leiden en is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 40445149. Binnen de vereniging is sprake van één schoolorganisatie, 
waarvan de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur. Er is geen sprake van verbindingen 
tussen de vereniging en andere rechtspersonen. 

 

Statuten 
Begin 2019 zijn de vernieuwde statuten door de ALV goedgekeurd. Hierin zijn onder andere een aantal 
wijzigingen verwerkt, die in de jaren daarvoor al waren ingevoerd. Dit betrof met name wijzigingen in 
de organisatie van de vereniging en het bevoegd gezag die het gevolg waren van eerder veranderingen 
in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Daarnaast hanteert het bestuur in haar werkwijze de code 
‘goed onderwijs, goed bestuur’ en is voornemens dit te blijven doen. De code ‘goed onderwijs, goed 
bestuur’ is recentelijk vernieuwd en dat zal in de komende periode leiden tot mogelijke wijzigingen 
voor de vereniging. 

 

2.2 Missie en doelstelling 

 
Missie 
De ELS kiest ervoor een school te zijn waar gedegen en kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt 
gegeven. De gemeenschappelijke onderwijskundige visie van ouders en personeel gaat ervan uit dat de 
leerlingen hierdoor competent, onafhankelijk en rationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden. 
Daarbij verrichten de medewerkers van de ELS al hun werkzaamheden op professionele wijze en 
kindgericht. Het onderwijs wordt gegeven in kleine klassen van gemiddeld 25 leerlingen. De ELS ziet de 
Leidse regio als wervingsgebied bij het aantrekken van nieuwe leerlingen. 

 
Doelstellingen 
Het bestuur heeft in 2015 samen met de Medezeggenschapsraad en het team een herijkte schoolvisie 

vastgesteld. In schooljaar 2018-2019 is vanuit de school een nieuw schoolplan opgesteld dat aansluit 

bij deze visie. Visie en schoolplan zijn de onderleggers voor de jaarlijkse doelstellingen. Net als in 2020 

zijn de doelstellingen voor 2021 op sommige plekken gehinderd door Corona. De belangrijkste 

doelstellingen per thema waren:  

1. Onderwijs: uitbouwen en borgen van het handelingsgericht werken, uitbouwen digitale 

toepassingen in het onderwijsproces, specifiek ingekleurd door de Corona-situatie. 

2. Kwaliteit: uitbouw kwaliteitsborging en huidige processen, specifiek in beeld krijgen van 

eventuele achterstanden i.v.m. Corona, NPO (nationaal programma onderwijs) en de 

bijhorende schoolscan.  

3. Zorg: borgen van de gestructureerde aanpak van de zorg vormgegeven vanuit het zorgplan. 

Voldoende aandacht geven aan passend onderwijs voor alle leerlingen die niet voldoende 

hebben aan het reguliere lesstofaanbod. NPO met bijhorende schoolscan en passende 

ondersteuning waar nodig.   

4. Gebouw: voorbereidingen starten i.s.m. de gemeente voor het Nieuwe Integraal Huisvestings 

Plan (IHP).  Maatregelen treffen om de overlast (vernielingen en vervuiling) op het schoolplein 

aan te pakken en het vervangen van het speeltoestel op het kleuterplein. 
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5. Personeel en organisatie: opvang kort verzuim met name i.r.t. Corona, vervanging langduriger 

verzuim, voortzetten beoordelingscyclus, lerarentekort.  

6. Financiën: zorgen voor een gezonde financiële situatie en het versterken van de control-

functie. De basis voor de financiële sturing is een realistische en onderbouwde 

meerjarenbegroting. De jaarlijkse uitputting wordt die elk kwartaal gemonitord. Dit draagt bij 

aan rust en voorspelbaarheid in de organisatie. 

 
Deze doelstellingen zijn in samenspraak met de directie gemaakt. Iedere geleding draagt bij aan het 

realiseren van deze doelstellingen. 

 

2.3 Organisatie 
 

Vereniging 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bepaalt het karakter 
en de levenscyclus van de vereniging en heeft als belangrijkste taken: benoeming, schorsing en ontslag 
van bestuursleden, benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Commissie van Toezicht, 
vaststelling van begroting en jaarrekening en wijziging van statuten. 

 
Bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 6 personen. Per einde 2021 was de 
samenstelling als volgt: 

 

Post Naam Einde 
termijn 

Beroep Bedrijf 

Voorzitter 
Onderwijs, Personeel 

Marieke van den 
Vlekkert-Maatje 

06-2022 Onderwijskundige / 
bestuurssecretaris 

Stichting het 
Rijnlands Lyceum 

Secretaris Saskia Wester   06-2024 Uitvaartbegeleider Rouwloods 

Penningmeester Ronald Berkhuizen 12-2024 Zakelijk coach/ 
veranderkundige 

BirchTreeChange 

Bestuurslid  
ICT 

Christian Visser 06-2022 ICT Manager Rijksoverheid 

Bestuurslid  

Gebouw en terrein 

Quirijn Bongaerts 06-2024 Advocaat Birkway 

Bestuurslid 
Communicatie 

Corinne Kalter 12-2022 Beleidsmedewerker Ministerie van Justitie 
& Veiligheid 

 

De bestuurssamenstelling was in 2021 stabiel. Eind 2020 heeft het bestuur een nieuwe kandidaat 
gevonden voor zowel de functie van secretaris als voor de functie van bestuurslid gebouw & terrein. 
Beide kandidaten hebben vanaf januari 2021 meegelopen in het bestuur en zijn tijdens de ALV van juni 
2021 door het bestuur voorgedragen voor benoeming en als zodanig door de ALV benoemd. 
 
Tijdens de ALV van januari 2022 (uitgestelde ALV van december 2021) hebben we afscheid genomen 
van Wouter de Bruijn. Hij heeft zijn functie als penningmeester overgedragen aan Ronald Berkhuizen, 
Ronald is tijdens diezelfde ALV voorgedragen door het bestuur als kandidaat en benoemd door de ALV 
als penningmeester.    
 
De vereniging kent formeel geen dagelijks bestuur. Om processen niet onnodig te vertragen is er 
wekelijks overleg tussen bestuur en directie. In de praktijk is dit het afgelopen jaar een overleg tussen 
voorzitter, penningmeester, secretaris en directeur geweest. 
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Het bestuur is een bestuur op afstand. Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor één of meer 
portefeuilles (onderwijs, personeel, financiën, gebouwen & terrein, ICT en communicatie). Het bestuur 
stelt voor de kerntaken een beleid vast. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden. 

 

In 2021 is de Algemene Ledenvergadering é é n  keer bijeengeroepen, met als belangrijkste 
agendapunten: 

- Vaststellen jaarstukken 2020 

- Decharge bestuur en CvT 

 

De benoeming bestuursleden en het vaststellen jaarplan 2022 en (meerjaren-)begroting 2022-2026 is 
in afwijking van voorgaande jaren over de jaargrens heen getild naar januari 2022. 

 
Het bestuur voert overleg met de CvT, directie en MR. Dit gebeurt zowel op portefeuilleniveau als met 
de gremia in geheel. Het bestuur vindt dit overleg belangrijk en ziet dit als middel om de kwaliteit van 
de organisatie te borgen en te vergroten. Helaas heeft de Corona-periode waarin het meeste overleg 
digitaal moest plaatsvinden tot gevolg gehad dat de gremia elkaar minder troffen dan gewenst.  

 

Bij de inrichting en werkwijze van de Eerste Leidse Schoolvereniging wordt de code goed bestuur van de 
PO-Raad gehanteerd. Belangrijk is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht, in de vorm van 
de Commissie van Toezicht. In de afgelopen jaren hebben de rollen van de verenigingsorganen een 
steeds duidelijker omlijnde rol gekregen wat inmiddels ook in de statuten is verwerkt. Het bestuur 
vervult (ook adviserend) de werkgeversrol naar de operationeel directeur en richt zich op de 
beleidsmatige aspecten. De Commissie van Toezicht verzorgt het wettelijke toezicht en beide organen 
leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. De MR richt zich vooral op 
personeelsbelangen en inbreng van ouders. Overigens is het zgn. two-tier model dat de vereniging nu 
kent een onderwerp van gesprek zeker gezien de aanpassingen aan de code ‘goed bestuur’ en andere 
veranderingen in het landschap waarin een onderwijsorganisatie zich begeeft.  

 
Directie 
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van 

het beleid. De directie rapporteert tijdens de bestuursvergaderingen de voortgang en doet verslag van 

belanghebbende zaken op de school. Het bestuur toetst hiermee of zaken verlopen binnen de gestelde 

beleidskaders. De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats. 

 

De school heeft een MT bestaand uit de directeur, de coördinatoren onder- en bovenbouw en de 

IB-ers (intern begeleiders). Het MT vergadert wekelijks.   

Klachtenregeling 
De ELS heeft een klachtenregeling. Voor die klachtenregeling is de modelprocedure van de Vereniging 
Bijzondere Scholen (VBS) gevolgd. In de klachtenregeling van de ELS wordt uitvoerig beschreven hoe 
ouders/verzorgers een klacht in kunnen dienen. De klachtenregeling kan worden verkregen via het 
secretariaat van de ELS of door het te downloaden van de website  
(https://www.eersteleidseschool.nl/schoolgids/). 

 

In 2021 zijn er geen klachten bij het bestuur binnengekomen. Wel zijn er enkele ouders geweest die 
zich tot de directie van de school hebben gewend met vragen of opmerkingen over de organisatie van 
het onderwijs volgens de strikte protocollen die nodig werden geacht in de Corona-situatie. Hierover 
heeft de directie het bestuur geïnformeerd.  

  

https://www.eersteleidseschool.nl/schoolgids/
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2.4 Leerlingen en personeel 
 
Leerlingen 
In de onderstaande tabel is het aantal leerlingen weergegeven. 

 

Per 1 oktober Gerealiseerd Prognose 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw (4 t/m 7 jaar) 145 142 157 150 149 148 147 

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 140 155 151 157 157 157 157 

Totaal 285 297 306 307 306 305 304 

 

Toelatingsbeleid 

De ELS hanteert een instroom- en doorstroombeleid, met de volgende uitgangspunten:  

− De ELS stuurt op een leerlingaantal waarmee aan een aantal randvoorwaarden, door de ALV gesteld, 
wordt voldaan. 

− De school koerst op een omvang van 290 à 300 leerlingen, waarbij per twee leerjaren drie groepen 
gevormd worden (een combinatieklas en twee homogene groepen). 

− Missie en visie zijn geoperationaliseerd in een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. Het 
beleid ten aanzien van klassengrootte stelt daarnaast op aandringen van de ALV dat in individuele 
gevallen een groep niet groter mag zijn dan 27 leerlingen, of 28 leerlingen als gevolg van 
vertragingen of versnellingen in de leerlingenpopulatie. 

 
Door doublures, versnellingen, uitstroom gedurende de schoolcarrière, en zogenaamde zij-instroom, 
varieert de grootte van de groepen. De aanmeldingen en de eventuele wachtlijst worden per kwartaal 
gerapporteerd aan het bestuur. Aangezien de inkomsten en uitgaven van de school in grote mate 
samenhangen met het leerlingenaantal en daarmee belangrijk zijn voor de continuïteit van de school 
worden eventuele veranderingen in de leerlingenaantallen proactief besproken binnen het bestuur en 
met de directie. 

 
De inschrijfprocedure van de ELS   sluit aan bij de afspraken die alle Leidse besturen gezamenlijk hebben 
gemaakt waarbij op of na de leeftijd van 3 jaar een aanmelding pas definitief kan worden. Binnen de 
ELS spreken we nu van vooraanmeldingen indien ouders hun kind voor de leeftijd van 3 jaar 
aanmelden; van aanmelden bij de leeftijd van 3 jaar of ouder. De uiteindelijke inschrijving vindt plaats 
op de leeftijd van 4 jaar. Aangezien de ELS immer populair is onder ouders hanteren wij nog steeds een 
wachtlijst waarbij de volgorde van (voor-)aanmelden bepalend is. Voor zij-instroom geldt dat er in 
overleg tussen ELS, ouders en eventueel de vorige school van het kind besloten wordt of en wanneer 
een leerling in kan stromen. Gezien de uitgangspunten van ons toelatingsbeleid kan het helaas 
voorkomen dat er in hogere leerjaren geen plek is voor zij-instroom. Er kan natuurlijk sprake zijn van 
zij-uitstroom waardoor er plek ontstaat.  
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Personeel 
De formatie bestaat op 31 december 2021 uit 20,96 FTE. Deze is als volgt samengesteld: 

Type aanstelling Aantal FTE 

Tijdelijke aanstelling 1 0,80 

Vaste aanstelling 29 20,16 

Totaal  20,96 

   

Fulltime 3 3,00 

Parttime 27 17,96 

Totaal 30 20,96 

 

De personele inzet op deze formatie bedraagt voor dit jaar: 
Schaal Aantal Totale 

WTF 
Gem. 
WTF 

0003 (OOP) 2 1,5088 0,7544 
0004 (OA) 1 0,8000 0,8000 

DB (DIR) 1 0,9000 0,9000 

LA (OP) 17 10,977 0,6457 

LB (OP) 9 6,7168 0,7463 

Totaal 30 20,904 0,6968 
 

2.5 Ziekte en verzuim 
 

 
 

Het streven is het ziekteverzuim van de ELS onder het landelijk gemiddelde te houden. Sinds 2016 
hanteren wij actief een ziekte- en vervangingsbeleid.  
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Ook in 2021 had de ELS te maken met langdurig ziekteverzuim. Desondanks nam de gemiddelde 
ziekteverzuimduur af naar 12,8 van 23,9 dagen. Het aantal medewerkers met verzuim nam, ten 
opzichte van 2020, iets toe naar 27 van 22. De ziekmeldingsfrequentie name iets af naar 1,48 van 1,59. 
Het verzuimpercentage voor 2021 nam verder, als combinatie van langdurig verzuim en de RIVM-
richtlijnen rondom Corona, toe naar 12,6% van 8%. Landelijk was dit percentage 5,4% in het vierde 
kwartaal.  

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn vervangingen lastig te vinden. Doordat de ELS met kleinere 
klassen werkt en beschikt over een goed netwerk flexibele krachten, is het mogelijk gebleken dit 
grotendeels met bekende leraren op te lossen. We zagen bij onze medewerkers weer veel bereidheid 
om zich flexibel op te stellen en daarmee het verzuim op te vangen. Dit zorgde evenwel voor een extra 
belasting voor het team die tot op heden voortduurt. 

 
2.6 Werving, uitdiensttreding en ontslag 

De ELS is een onderwijsorganisatie waarbinnen wij waarde hechten aan een vaste bezetting. De ELS 

wil personeel graag aan zich binden voor onbepaalde tijd. Om dit te realiseren maken we onze 

waardering kenbaar, wordt er een regelmatige gesprekscyclus uitgevoerd en gezocht naar ruimte om 

binnen onze mogelijkheden goede secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren. Met deze aanpak 

vanuit waardering en vertrouwen, en daarnaast sturing op de onderwijskwaliteit die geleverd wordt, 

verwachten wij geen initiatief te hoeven nemen om afscheid van personeelsleden te nemen. Dit komt 

niet alleen ons personeelsbestand ten goede, maar eveneens de financiële positie van de school. Het 

beleid van de school is er dan ook op gericht om ontslag te voorkomen, te investeren in het personeel 

en, bij eventuele arbeidsongeschiktheid, actief te sturen op re-integratie. 

Voor personeelsleden zijn er ook mogelijkheden om te groeien of te specialiseren. Zo zijn er in 2018 en 
2019 coördinatoren op verschillende inhoudelijke portefeuilles aangesteld die een beleidsplan hebben 
geschreven of gaan schrijven en zullen uitvoeren in de richting van het team. Inhoudelijk brengen deze 
coördinatoren een ontwikkeling aan binnen de school. 

 
Er zijn in 2021 geen leerkrachten of andere personeelsleden uit dienst gegaan. Wel verwachten wij in 
de toekomst natuurlijk verloop en merken wij dat het aantrekken van nieuwe leerkrachten in een 
steeds krappere markt geschiedt.  

 
2.7 Huisvesting van de school 
 
Huisvesting van de school 
Dit jaar zijn de eerste gesprekken met de gemeente begonnen over het nieuwe Integraal Huisvestings 
Plan (IHP) dat rond 2024 vastgesteld moet gaan worden. De ELS is een van de scholen die in het nieuwe 
IHP op de nominatie staat voor vernieuwbouw. Deze vernieuwbouw zal ervoor moeten zorgen dat het 
gebouw voldoet aan de nieuwe regels en eisen voor onderwijs huisvesting. Op dit moment gaan we 
ervan uit dat de vernieuwbouw in 2025 plaatsheeft. 
 
In de gesprekken met de gemeente gaat ook aandacht uit naar bredere ontwikkelingen in de wijk, zoals 
groeiend woningaanbod en vraag naar scholen. Duurzaamheid en het verminderen van het 
energieverbruik zijn ook belangrijke onderwerpen die bij de vernieuwbouw aan bod komen. 
 
Onderhoud van het gebouw  
Sinds 2015 zijn scholen geheel verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw en –
terrein. In het najaar van 2020 is een nieuwe MJOP opgesteld na het afronden van de uitbreiding. Het 
bestuur is in contact met verschillende partijen om onderhoud en inspecties regelmatig te laten 
uitvoeren (zoals dak, installaties, et cetera).  
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De verouderde staat van het gebouw maakt dat er geregeld kleine werkzaamheden nodig zijn aan dak, 
gevels en goten. Dit blijft een punt van zorg, maar gezien de naderende vernieuwbouw is het niet 
opportuun grootschalig onderhoud in gang te zetten. 
 
De wisseling van bestuursleden door de tijd heen en noodzaak om soms snel te reageren op 
onderhoudsvraagstukken, maakt dat het de moeite waard is om het regulier onderhoudsbeheer uit te 
besteden aan een professionele partij. De mogelijkheden hiervoor onderzoekt het bestuur in het 
voorjaar van 2022.  
 
Door de COVID19 pandemie is de kluscommissie beperkt in actie gekomen in verband met het 
minimaliseren van ouders binnen de school. Hopelijk kunnen we als de situatie het weer toelaat voor 
de kleine klusjes weer op uw hulp rekenen in 2022. 
 
Het onderwerp ventilatie is meermaals besproken binnen het bestuur. Klassen zijn voorzien van CO2-
melders en in een bovenbouwklas is geëxperimenteerd met een losse luchtverfrisser. Dit experiment 
heeft niet geleid tot aanschaffing van apparatuur. 
 
Het aanbrengen van structurele ventilaties is bijzonder kostbaar en de mogelijkheden voor subsidie 
zijn beperkt. De kosten van ruim € 15.000 per klaslokaal zijn, zeker gezien de beperkte 
overheidsbijdrage en afgezet tegen de nadere vernieuwbouw te groot. Het bestuur houdt op dit vlak 
de vinger aan de pols.  
 
Al lange tijd had de school te lijden onder vernielingen, vervuiling en – zelfs – brandstichting. Na lang 
aandringen heeft de gemeente, per 1 januari 2022 op het schoolterrein een samenscholingsverbod 
uitgevaardigd. Begin 2022 zijn ter verdere versterking van het samenscholingsverbod camera’s 
gemonteerd. Er komen nog duidelijker waarschuwingsbordjes in verband met de camerabewaking.  
 
Onderhoud van het terrein 
Hovenier J.M.  de Wit Groenvoorziening verzorgt regelmatig onderhoud aan het terrein.  Dat houdt in: 
snoeien van de heg aan de Vondellaanzijde; verspreiden van houtsnippers (circa 12m3) over de 
borders; herstel kleine gebreken aan het houten hekwerk; ledigen kolken en benodigd snoeiwerk. 
Hierbij gaat ook aandacht uit naar de gezondheid van grote bomen en veiligheid. Het bestuur streeft 
ernaar De Wit tenminste tweemaal per jaar langs te laten knopen. 
 
Door onder andere COVID 19 is de groencommissie in 2021 niet in actie gekomen. Of het nodig is om 
de groencommissie in 2022 aan de praat te houden, beoordeelt het bestuur op basis van behoefte.  
 
De kluscommissie heeft de afgelopen paar jaar schotten geplaatst tegen de containers, bijvoorbeeld 
om te gebruiken als voetbalgoal. Na meerdere kleine reparaties aan het klimtoestel bij de kleuters, is 
dit in najaar 2021 vervangen door een nieuw state of the art toestel, in overleg met de leerkrachten 
van de onderbouw.  

 
2.8 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO, 
ondersteunt basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen kinderen in de groep. Bijna alle 
basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Wassenaar en 
Oegstgeest zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Ook de ELS is hier als lid bij aangesloten. 
In 2021 is de nieuwe structuur van het samenwerkingsverband, met een directeur en een 
onafhankelijk bestuur, van start gegaan. De portefeuillehouder onderwijs vanuit ons bestuur was 
aangehaakt bij een klankbordgroep van PPO Leiden waarin het voortouw is genomen om tot deze 
structuur te komen.  
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3. ONDERWIJS 
 
3.1 Onderwijsprestaties 

 
Opnieuw kan de ELS trots zijn op de geleverde onderwijsprestaties. Hieronder is te zien dat de score 
op de eindtoets opnieuw boven het landelijk gemiddelde ligt en dat de kinderen in groep 8 met mooie 
adviezen zijn uitgestroomd naar verschillende scholen in Leiden en omgeving.  

Daarnaast vermelden we graag dat de vorderingen van alle leerlingen, met name als we kijken naar 
hun prestaties, nauw in de gaten worden gehouden. Naast de lessen en de toetsen die horen bij de 
lesmethodes, maken de leerlingen (vanaf de oudste kleuters) ook twee keer per jaar de CITO LVS 
(Leerling Volg Systeem) toetsen. Door deze toetsen onafhankelijk van de methodes in te zetten, 
worden de prestaties van de leerlingen vergeleken met een landelijke benchmark. Dit geeft een beeld 
van de vorderingen van de leerlingen, zowel op individueel niveau als op niveau van de groep en 
jaarlaag. In het kader van het NPO is er extra aandacht voor eventuele achterstanden en is er meer 
ondersteuning mogelijk van leerlingen die, na de onrustige Corona-jaren 2020 en 2021, niet op het 
niveau zijn dat verwacht mag worden in hun cognitieve ontwikkeling.  

 
Cito eindscores 16-17 17-18 18-19 19-20** 20-21 

Landelijk gemiddelde CITO: 535,2 534,9 535,7 - 534,5 

Gemiddelde ELS 535,6 534,8* 539,5 - 535,9 

*digitale afname CITO-toets 
** in 2019-2020 is de CITO-eindtoets niet afgenomen ivm Corona 

 
In de volgende tabellen zijn de uitstroomgegevens van schooljaar 2020-2021 weergegeven. 

 
Uitstroom naar school aantal 

leerlingen 
Scholengemeenschap Leonardo Da Vinci 12 

Leonardo College 6 

Stedelijk gymnasium 6 
Vlietland College 4 

Teylingen College 3 

Bonaventura College 3 

Visser 't Hooft 2 
Leystede 1 

Wellant College 1 
Rijnlands Lyceum 1 
CSG Groene Hart 1 
Totaal 40 

 
Uitstroomgegevens (niveau-advies) % 

VMBO 7,5% 

VMBO-TL 25,0% 

VMBO-TL/HAVO 15,0% 
HAVO - 

HAVO/VWO 22,5% 

VWO 30,0% 
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Kwaliteit 
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus op de E.L.S. is de analyse van de  resultaten in het 
leerlingvolgsysteem (LVS). Al een aantal jaren worden de LVS- toetsen van het CITO gebruikt om de 
vooruitgang van de leerlingen te volgen en methode-onafhankelijk te kunnen toetsen. Zowel naar 
aanleiding van de toetsen in het midden van het schooljaar als de toetsen aan het einde van het 
schooljaar wordt door de intern begeleiders een analyse gemaakt. Hierin wordt de lijn van de  kinderen 
gevolgd per leerjaar, vergeleken met dezelfde leerjaren in voorgaande jaren en vergeleken met de 
eerdere resultaten van dezelfde groep. Hierdoor is er     zowel horizontaal als verticaal een vergelijk te 
maken. Het resultaat van de analyses is dat het onderwijsproces in alle leerjaren nader bekeken wordt. 
De lockdown als gevolg van de Corona-maatregelen maakte  dat in 2021 opnieuw niet alle LVS-toetsen 
afgenomen konden worden op de gebruikelijke momenten. De noodzakelijke verschuivingen zijn 
zorgvuldig overwogen.  

 
Binnen het NPO is er een financiële ondersteuning van de rijksoverheid richting het onderwijs om 
opgelopen vertragingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, weg te werken. De analyse van de 
resultaten is hierbij een belangrijk instrument en heeft geleid tot inzet van gerichte extra 
ondersteuning.  

 
3.2 Onderwijskundige en –programmatische zaken 
 
Vanaf 2020 werkt de ELS met het huidige schoolplan. Een aantal ontwikkelingen die hierin opgenomen 
is, was al eerder van start gegaan. Zoals bijvoorbeeld de interne overlegstructuur volgens de methode 
van Stichting Leerkracht. Deze werkwijze wordt benut om binnen het team meer klassenoverstijgend 
te overleggen en vooral doelgericht te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs. 

 
Opnieuw zijn, als gevolg van de Corona-pandemie, de gewenste ontwikkelingen niet allemaal 
doorgegaan zoals gewenst. Evenwel zijn er ook zaken die sneller zijn ontwikkeld en in de komende 
jaren hun effect zullen houden. Op onderwijskundig gebied is er van alle scholen gevraagd om een 
analyse te maken van de voortgang van de leerlingen ten tijde van de Corona-pandemie. De 
rijksoverheid heeft extra geld beschikbaar gesteld in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat 
per school ingezet mag worden, op basis van de analyse van de ontwikkelingen van de leerlingen. Het 
beeld na de eerste lockdown was dat het merendeel van de leerlingen geen achterstanden had 
opgelopen. Voor de enkele leerling die dit wel betrof is er in schooljaar 2020-2021 extra 
onderwijsaanbod ingezet. Het betrof extra onderwijstijd, grotendeels georganiseerd op de 
woensdagmiddag en met eigen personeel. Helaas konden deze extra onderwijstijd niet volledig benut 
worden zoals bedoeld omdat er tussen de zomer van 2020 en het voorjaar van 2022 meermaals 
scholensluitingen zijn geweest. Daarnaast geeft het NPO de ruimte om een aantal ontwikkelingen van 
het onderwijs op ELS in algemeen naar voren te halen, zoals het vernieuwen van het KOV-beleid 
(kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) dat in het voorjaar van 2022 afgerond zal worden en in 
het schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd zal worden. Het aanbod van NT2-onderwijs (Nederlands 
als tweede taal) is eveneens een thema dat door het NPO meer aandacht heeft kunnen krijgen. 
Kanttekening voor alle ontwikkelingen is wel dat de school zeer afhankelijk is van het kunnen 
beschikken over voldoende personeel. Dat geldt voor het kunnen invullen van alle vacatures in de 
formatie, waaronder het aantrekken van bekwame mensen voor onder andere de genoemde 
aandachtsgebieden. Maar in 2021 hebben we ook veel te maken gehad met leerkrachten die, door 
Corona, kortdurend of langdurig afwezig waren. Niet alleen wanneer personeel besmet was met 
Corona, maar ook wanneer zij volgens de quarantaine-regels op afstand moesten blijven betekende 
dit dat men afwezig moest zijn. In die gevallen hebben wij voorrang gegeven aan het zoveel mogelijk 
laten doorgaan van het reguliere onderwijs.  
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Naast het reguliere lesprogramma biedt de ELS een groot aantal verschillende brede schoolactiviteiten. 
Voorbeelden zijn schaken, theaterles en mindfulness. Voor deze activiteiten geldt opnieuw dat ze 
vanwege de Coronapandemie minder aangeboden konden worden. Bovendien hadden we ook nog 
steeds de beperking voor het onderwijs om zo min mogelijk externen toe te laten in de school. Gelukkig 
zijn in het schooljaar 2021-2022 een aantal van deze activiteiten wel weer opgestart.  

De brede schoolactiviteiten maken de ELS een aantrekkelijke school voor meer internationaal 
georiënteerde ouders. De school biedt ouders met een andere thuistaal ook de mogelijkheid om, 
buiten schooltijd, ruimtes in de school te gebruiken waar onderwijs gegeven kan worden in die 
thuistaal.  

 
3.3 ICT 

 

Middelen 

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in en bevordert ook de kwaliteit van het 

onderwijs. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen digitale kennis en –vaardigheden, die 

ook voor het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Dit vraagt om een visie op digitale geletterdheid. 

De visieversneller van het platform Kennisnet zal daarbij als hulpmiddel worden ingezet. Deze 

studiedag, waar de visie wordt uitgewerkt stond gepland op 28 juni 2021 maar heeft door Corona geen 

doorgang kunnen vinden. De inzet is om in 2022 deze dag wel te laten plaatsvinden zodat daarmee de 

uitwerking van de ICT-methoden en inzet voor het ICT-meerjarenplan kan worden afgerond. 

 

2021 was wederom een bijzonder jaar door de Coronacrisis. Omdat in 2020 veel stappen zijn gezet op 

gebied van investeringen in infrastructuur en hardware (o.a. laptops en digiborden) was er in 2021 een 

goede basis aanwezig om op voort te borduren.  

 
Ouderportaal 
Met ingang van schooljaar 2019-2020 maakt de school gebruik van het ouderportaal ‘Parro’. Dit 

ouderportaal sluit aan bij het leerlingadministratiesysteem (ParnaSsys) dat de school gebruikt.  Het 

gebruik van Parro is geëvalueerd door het bestuur, directie en leerkrachten in 2021. De conclusie is dat 

Parro de ELS heeft geholpen om in Coronatijd goed te communiceren met de ouders. Er zal in 2022 ook 

aandacht worden besteed aan Parro in de ouderenquête om feedback van ouders te verzamelen. 
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4. FINANCIËN 
 

4.1 Financiën 
In onderstaande tabellen zijn naar de exploitatierekening de verkorte balans weergegeven.  

 
Met betrekking tot de balans valt op dat het eigen vermogen sterk toeneemt omdat voor 2021 het 
exploitatieresultaat fors is toegenomen naar € 168.000. Dit uit zich ook in het toegenomen saldo 
liquide middelen. Bij de toelichting op de exploitatie lichten wij dit verder toe. De verkorte 
resultatenrekening is hieronder weergegeven.  
 

   Realisatie    Begroting     Realisatie  

 Verkorte resultatenrekening (x € 1.000) 2021    2021    2020  

Baten      

Rijksbijdragen OCW 1,929  1,706  1,662 
Overige overheidsbijdragen 14  10  7 
Overige baten 250  258  255 

 2,193  1,974  1,924 

Lasten      

Personele lasten 1,654  1,596  1,643 
Afschrijvingen 46  52  45 
Huisvestingslasten 117  126  150 
Overige instellingslasten 186  195  173 

 2,003  1,969  2,011 

      

Saldo baten en lasten 190  5  -87 
      

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 0  1  0 
Financiële lasten 0  0  0 

 0  1  0 
      

Exploitatieresultaat 190  6  -87 

 

 

 Balans  Balans 
Verkorte balans (x € 1.000) 31-12-2020  31-12-2019 

 
Activa 

   

Materiële vaste activa 189  198 
Financiële vaste activa 0  0 
Vorderingen 195  181 
Liquide middelen 571   398  

Totaal 955   777  

Passiva 
   

Eigen vermogen 505  316 
Voorzieningen 99  75 
Schulden lang 0  0 
Schulden kort 351   386  
Totaal 955  777  
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Het resultaat over 2021  is aanzienlijk hoger dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal 
factoren. Enerzijds zijn, in het kader van het compenseren van de gevolgen van Covid, van de 
Rijksoverheid een aantal extra middelen ontvangen waaronder het NPO-programma ten bedrage van 
€ 86.769 voor 2021. Deze middelen hebben wij slechts ten dele kunnen besteden aan maatregelen 
omdat de inventarisatie van de noodzakelijke interventies nog in volle gang was. Wij zullen het 
overschot, in lijn met de regeling, reserveren voor kosten in de volgende jaren. 
 
Verder werden enkele overige geoormerkte en niet geoormerkte subsidies en bijdragen ontvangen, 
deels ook in het kader van maatregelen om de gevolgen van de pandemie te beperken.: 

• OCW Groeiregeling ten bedrage van € 46.633 

• OCW Bijdrage Extra hulp in de klas van € 39.900 

• OCW IOP-subsidie van € 13.110 ook in het kader van Corona 
 
De lastenkant laat verder een stabiel patroon zien. De huisvestingslasten dalen sterk doordat er minder 
is uitgegeven aan klein (klachten) onderhoud maar vooral omdat de dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud sterk daalt. Dit wordt veroorzaakt door de aankomende her/verbouw van de school 
waardoor grote uitgaven in 2030 wellicht niet meer nodig zijn. De overige instellinglasten stijgen iets 
met € 13.000 met name als gevolg van de toegenomen kosten tussenschoolse opvang (met € 3.000), 
excursies die weer konden plaatsvinden (met € 7.000) en enkele kleinere stijgingen in diverse andere 
kosten. 

 

Kengetallen 

Hieronder worden de voor de school belangrijke kengetallen genoemd. Zij geven een indicatie over 
de financiële gezondheid van de school. 
 
Weerstandsvermogen 
Omschrijving: Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 
vangen. 
Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen (eigen vermogen minus vaste activa) uitgedrukt in 
een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. 
Streefwaarde: Het bestuur streeft naar een weerstandsvermogen van 10%.  
Kengetal: 14,5% (gerealiseerd) 
 
Solvabiliteit 
Omschrijving: Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op langere termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen. 
Definitie 1: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het 
totale vermogen) x 100% 
Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100% 
Streefwaarde: Het bestuur streeft naar een solvabiliteit (definitie 1) van  minimaal 30% en van definitie 
2 van minimaal 40%. 
Kengetal volgens definitie 1: 53% (gerealiseerd) 
Kengetal volgens definitie 2: 63% (gerealiseerd) 

 
Liquiditeit (current ratio) 
Omschrijving: Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op korte termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen. 
Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. 
Streefwaarde: Voor de liquiditeit wordt een ondergrens van 1,0 gehanteerd. 
Kengetal: 2,18 (gerealiseerd) 
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Rentabiliteit 
Omschrijving: In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen. 
Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone Bedrijfsvoering. 
Streefwaarde: Zolang het weerstandsvermogen en/of de solvabiliteit nog niet op het streefniveau zijn 
streeft het bestuur naar een kleine positieve rentabiliteit. Zijn  het weerstandsvermogen en solvabiliteit 
op het streefniveau dan streeft het bestuur naar een (meerjarig gemiddelde) rentabiliteit van 0%. 
Kengetal: 8,66% (gezien het aankomende tekort in 2022 akkoord) 

 
Kapitalisatiefactor 
Omschrijving: De kapitalisatiefactor is de verhouding van het geïnvesteerd vermogen tot de 
gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op een vermogensexces (overkapitalisatie). Een lage 
waarde duidt op een mogelijk tekort aan productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt 
worden door een te lage waardering van de activa of wijzen op een hoge ouderdom van de activa en 
dus op een aanstaande vervangingsbehoefte. 
Berekening: Totaal kapitaal / Totale Baten, of Balanstotaal / Totale Baten.  
Streefwaarde: Voor de kapitalisatiefactor geldt geen ondergrens, de gehanteerde bovengrens is 60%. 
Kengetal: 43% (gerealiseerd) 

 
Betalingspercentage ouderbijdrage 
Omschrijving: De vrijwillige ouderbijdrage vormt een belangrijk deel van de inkomsten van de school 
en geeft ruimte om uitvoering te geven aan een groot aantal bijzondere (beleids)keuzes. 
Berekening: Betaalde ouderbijdrage / Totale factuurbedrag ouderbijdrage x 100%. 
Streefwaarde: Het bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke betaling van de  vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Kengetal: 84% 
 
4.2 Toelichting op het gevoerde beleid 

 

Het bestuur heeft in 2021 net als in de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dit 
uit zich in een behoudende begroting en het goed monitoren van de uitgaven. Zeker door 
onzekerheden rondom Covid en de maatregelen die de scholen moesten nemen is het belangrijk dit 
beleid te continueren. Door een aantal incidentele meevallers in 2021 is het exploitatieresultaat sterk 
positief. Wij kunnen er niet vanuit gaan dat dit ook in de toekomst zo zal blijven dus blijft 
voorzichtigheid een goed uitgangspunt. 

 
4.3 Werkdrukakkoord 
 
Op 9 februari 2018 hebben het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord gesloten. 
De ELS heeft ten gevolge hiervan in 2021 een bedrag ontvangen van in totaal € 75.880. 
 

Gelet op het doel van deze regeling, te weten het verlagen van de werkdruk, heeft   het personeel keuzes 
gemaakt omtrent de besteding. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat door de ontwikkelingen 
vanuit passend onderwijs er steeds meer zorg in en om de klas geboden moet worden. Daarom is de 
keuze gemaakt om het bedrag uit de werkdrukregeling te besteden aan de inzet van een 
onderwijsassistente 0,8 fte en een boven- formatieve inzet van 1 fte. 
 

De onderwijsassistente wordt incidenteel ingezet voor opvang van klassen en vervanging bij ziekte en 
wordt structureel ingezet om zorgleerlingen te begeleiden, om leerkrachten te ondersteunen, ook na 
school en voor overige incidentele vormen van leerlingenondersteuning. 
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De boven-formatieve inzet wordt incidenteel ook ingezet voor opvang van klassen en vervanging bij 
ziekte en wordt structureel ingezet voor ondersteuning leerkrachten. Dit kan plaatsvinden op de 
volgende wijzen: 

− Wanneer leerkrachten vastlopen of door omstandigheden meer uren maken, kunnen ze 

ondersteund worden door de boven formatieve inzet. Het MT zorgt hierbij voor een zo gelijkmatig 

mogelijke verdeling opdat alle leerkrachten deze ondersteuning ondervinden; 

− De boven formatieve inzet wordt daarnaast toegepast om: 

• DMT/AVI af te nemen; 

• Cito’s af te nemen bij individuele leerlingen; 

• Klassenopvang te realiseren en gesprekken te organiseren 

• Voor collegiale consultatie; 

• Het uitvoeren van taakbeleid. 
 

4.4 Prestatiebox 

 
In 2021 is in het kader van de prestatiebox € 36.866 van OCW ontvangen. Dit  bedrag is bedoeld om de 
samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en om de kwaliteit van 
cultuureducatie te verhogen. De school mag dit naar eigen inzicht besteden en heeft dit besteed aan 
het onderwijsleerpakket zoals aan ICT en aan onderwijs gerelateerde activiteiten zoals cultuureducatie 
en scholing. 

 
4.5 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 

Over het jaar 2021 heeft de ELS in totaal een bedrag aan PPO-gelden ontvangen van € 64.900. Hiervan 
is € 40.992 besteed aan de formatie, onder meer ten aanzien van de interne begeleiding alsmede ten 
aanzien van de inzet van een onderwijsassistente en van lees-, tal- en reken coördinatoren. Een bedrag 
van € 950 is besteed aan arrangementen voor maatwerkondersteuning uitgevoerd door derden en 
materiaal aanschaft. Het saldo van € 22.958 wordt in een bestemmingsreserve opgenomen. 

 

4.6 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 

 

Bij beschikking van 16 oktober 2020 is een bedrag toegekend van € 17.100 om leerlingen extra 

ondersteuning te kunnen bieden vanwege leer- en/of ontwikkelachterstanden ten gevolge van de 

Coronacrisis. Deze maatwerkondersteuning wordt geboden door 7 medewerkers van de ELS waarvan   5 

medewerkers 84 minuten per week extra werk verrichten en 2 medewerkers gemiddeld 42 minuten 

per week extra. In totaal komt dit neer op 397 uur. Aan het jaar 2020 is daarom een bedrag van € 3.990 

toebedeeld en aan het jaar 2021 een bedrag van € 13.110 om deze kosten te dekken. 

 

4.7 Subsidie Nationaal Programma Onderwijs 

 

Voor 2021 is een bedrag van € 86.769 ontvangen in het kader van de NPO-regeling. , eveneens om 

vanuit een menukaart specifieke ondersteuning te geven. Alvorens tot uitgave te komen is er in 2021 

een uitgebreide inventarisatie gedaan. Het proces van het NPO loopt als volgt:  
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De uitgaven van de NPO-gelden voor 2021 bedraagt € 44.176 en zijn als volgt besteedt: 

Omschrijving NPO categorie Interne/ externe kosten Kosten 

NT2 lerarenondersteuning B Intern € 3.172 

Taakspeltraining F Extern € 4.888 

Aanvullingen schoolbibliotheek F Extern € 2.358 

Klassenbezoek externe experts  E Extern € 5.538 

Scholing kanjertraining F Extern € 3.375 

Inzet NT2 logo B Extern € 7.085 

Ontwikkelingsmateriaal kleuters F Extern € 4.052 

Corona coördinatie leraren E Intern € 12.946 

Diverse kleine 

ondersteuningsmaterialen 

F Extern € 762 

Totaal besteed in 2021   € 44.176 

 

Voor het resterende bedrag ten bedrage van € 42.593 wordt een bestemmingsreserve gevormd. 

Volgens de voorwaarden bij deze subsidie mogen de uitgaven worden uitgesmeerd over een periode 

van 2021 tot en met schooljaar 2024/2025. Overigens zijn er geen uitgaven gedaan aan Personeel Niet 

In Loondienst (PNIL). 

 

4.8 Treasury 

 

Begin 2017 is het Treasury-statuut vastgesteld waarin de nadruk ligt op het vermijden van onnodige 
risico’s. In hoofdlijnen bestaat het beleid uit uitsluiten van beleggingen in achtergestelde 
spaarrekeningen, achtergestelde deposito’s, aandelen en derivaten en vergelijkbare producten. Deze 
is in 2021 wederom vastgesteld in overleg met de CvT. Conform het Treasury-statuut heeft de ELS, 
behoudens een spaarrekening, geen beleggingen, derivaten of vergelijkbare producten. 

 
4.9 Beschrijving systeem beheersing van risico's 
 

Beheersing 

De begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn. Om de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen moeten 
zij voldoende mogelijkheden hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de begroting en 
moeten zij de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutaties als de materiele mutaties 
(facturen) worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de administratie.  
 
De realisatie is te benaderen via het online management informatiesysteem OHMiX. Hierin zijn de 
financiële gegevens te raadplegen op gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie. De 
informatie wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 16e van de maand is de periode tot en met de vorige 
maand volledig geboekt en is betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem 
is voor bestuur en scholen ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte’s) als in geld 
(loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante informatie omtrent personeel. 
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4.10 Beschrijving risico's 
 
Incasso ouderbijdragen 
 
Kans/Impact Laag Mid Hoog 

Hoog    

Middel  X  

Laag    

 
Risico 
Een structureel risico van onze schoolvereniging is de afhankelijkheid van ouderbijdragen waarvan de 
betaling niet afdwingbaar is. Hiertegenover staan met name loonlasten van medewerkers met vaste 
dienstverbanden. Zeker in deze tijd waarin de pandemie zorgt voor grote onzekerheid in inkomen bij 
ouders, vormt het niet ontvangen van deze bijdrage een reëel risico voor de school. 
 
Maatregel 
Ten aanzien van dit specifieke risico gaat de school ook inzetten op een breder draagvlak onder de 
ouders voor betaling van deze bijdragen. Dit zal met name gebeuren door helder uit een te zetten waar 
de ouderbijdragen voor gebruikt worden zoals in ieder geval het in stand kunnen houden van kleinere 
klassen (tot gemiddeld maximaal 25 leerlingen), het verzorgen van de tussenschoolse opvang, 
vakleerkrachten ook de onderbouw, Engelse les en een professioneel RT en KOV beleid. 
 
Belasting leraren 

 

Kans/Impact Laag Mid Hoog 

Hoog    

Middel   X 

Laag    

 
Risico 
De pandemie heeft een groot effect op de samenleving en ook op de leraren. Zij staan in de frontlinie 
en krijgen te maken met (mogelijke) besmettingen, uitval van collega’s, leerlingen en hele klassen. Dit 
leidt tot een grotere emotionele belasting dan gebruikelijk en mogelijk tot meer uitval dan wij gewend 
zijn van dit gemotiveerde lerarenkorps.  
 
Maatregelen  
Mede door de ouderbijdrage is het mogelijk geweest de vaste en flexibele krachten aan school te 
binden. Daardoor zijn tot nu toe geen klassen naar huis gestuurd omdat docenten ziek werden of 
uitvielen. De toegenomen (emotionele) belasting van de leraren heeft de aandacht van het MT en het 
bestuur. Waar mogelijk helpen wij de leraren hierbij of vragen externe ondersteuning. Het is een 
gemotiveerd team en de investeringen in het verleden werpen nu zijn vruchten af. Het welzijn van 
kinderen en leraren is en blijft belangijk voor MT en bestuur. 
 

Beschikbaarheid leerkrachten 

 

Kans/Impact Laag Mid Hoog 

Hoog    

Middel   X 

Laag    
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Risico 

In Nederland is momenteel een groot tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Dit  merken we ook bij 
de ELS in die zin dat het steeds moeilijker is zowel vaste als tijdelijke vacatures in te vullen. Dit is een 
bijzonder risico welke de nodige aandacht verdient.  

Maatregelen 

De ELS heeft dit risico kunnen ondervangen door de extra formatie. Daarnaast is de school actief bezig 
zichzelf op een positieve wijze op de kaart te zetten zodat zij aantrekkelijk is en blijft voor nieuwe 
leerkrachten. 

 

Beschikbaarheid bestuursleden  

 

Kans/Impact Laag Mid Hoog 

Hoog  X  

Middel    

Laag    

Risico 

Het bestuur van de ELS is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij draagt. In de woorden van 
de Inspectie van het Onderwijs zijn “besturen verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van het 
onderwijs”. De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2021 nog nadrukkelijker bij besturen 
op toezien. Voor een vrijwilligersbestuur is dit een lastig gegeven, zeker gezien de dubbele pet die de 
bestuurders dragen, namelijk zowel de pet van bestuurder & werkgever als de pet van ouder.  

Achterin de klas gaan zitten om een beeld te vormen van de kwaliteit van de les is voor een 
professioneel bestuurder toch anders dan voor de vrijwillige bestuurder. Ook het vinden van ouders 
die een rol in het bestuur op zich willen nemen blijft een kwetsbaar gegeven. Het gestage verloop 
in het bestuur en het feit dat eenieder het in zijn/haar vrije tijd vorm moet geven, maakt het niet altijd 
makkelijk om op strategisch niveau te opereren. 

Maatregelen 

Een goede samenwerking met de directie en de juiste samenhang met de operationele 
werkzaamheden is hierin van groot belang. Deze samenwerking is geborgd via de directeur in het 
maandelijkse bestuursoverleg en het wekelijkse overleg in klein comité tussen de directeur, voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Ook elkaar informeren op diverse onderwerpen binnen de portefeuilles 
houden het bestuur scherp. 

 
4.11 Ontwikkelingen na balansdatum 
 
Corona 

Zoals inmiddels bekend is In 2020 is wereldwijd een pandemie uitgebroken van het coronavirus. Ook in 
2021 ondervond de school nog de gevolgen hiervan. Door de grote inzet van  het personeel hebben wij 
de schade enigszins kunnen beperken en zijn zo min mogelijk klassen naar huis zijn gestuurd. 
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Voor 2021-2022 verwachten wij minder interrupties als gevolg van de pandemie doch een concrete 
voorspellingen te doen dat het voorbij is, is zoals eerder is gebleken, een hachelijke zaak.  

 
Wijziging bekostiging 

In het schooljaar 2022-2023 zal een wijziging van de bekostiging worden aangebracht. In 2022 zal dit 
een eenmalige afboeking van ongeveer € 82.000 tot gevolg hebben. Dit is in de begroting van 2022 
nader toegelicht en doorgerekend. Wij verwachten geen materiele gevolgen voor onze continuïteit als 
gevolg van deze wijziging. 

 
Overig 

Verder zijn er geen zaken in 2022 geconstateerd die een materieel effect hebben op de jaarrekening. 

 
4.12 Bovenmatig eigen vermogen 
 

Het is ongewenst als scholen een te hoog eigen vermogen hebben gelet op het feit dat de scholen 
worden gefinancierd vanuit de overheid en als zodanig ook het geld dat ontvangen wordt, doelmatig 
besteedt. De Inspectie van het Onderwijs heeft beoordeeld wat een ‘redelijk’ eigen vermogen is om 
aan te houden. Deze signaleringswaarde moeten wij als school in het zicht houden. 
 

Het eigen vermogen van de school bedraagt eind 2021 € 497.323. Het normatief eigen vermogen 
volgend uit de berekening van de Inspectie komt neer op € 494.651. Er is derhalve sprake van een 
beperkt bovenmatig vermogen. Omdat in 2022 een tekort wordt verwacht als gevolg van de wijziging 
van de bekostigingssystematiek verwachten wij dat het bovenmatig vermogen niet structureel zal zijn. 
 
4.13 Continuïteitsparagraaf 
 
In deze paragraaf zal de visie van het bestuur op de volgende drie jaarverslagen worden gegeven aan 
de hand van de leerlingenprognose en de begin 2022 vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2026. 
 

Personeel 

De school heeft vanaf schooljaar 2021/2022 0,9 WTF directeur, 17,7 WTF  Onderwijzend Personeel 
(OP) en 3,5 WTF Onderwijs Ondersteunend Personeel. 

 
 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24 24 - 25 25 - 26 

DIR 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

OP 17,7 17,7 17,8 17,8 17,8 17,8 

OOP 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Totaal 21,0 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

 

Leerlingenaantallen 

De school telde op 1 oktober 2021 306 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen in de 
kleutergroepen is goed. 

 

Per 1 oktober Gerealiseerd Prognose 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw (4 t/m 7 jaar) 145 142 157 157 157 157 157 

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 140 155 151 150 149 148 147 

Totaal 285 297 308 307 306 305 304 
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Meerjarenbegroting 

Het bestuur verwacht voor 2021 een negatief en voor de jaren 2022 en verder een neutraal tot licht 
positief resultaat.  
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Vanaf 2023/2024 wordt de wijze van bekostiging aangepast. Dit heeft een eenmalig negatief effect in 
2022 van ongeveer € 82.000 doordat een vordering op OCW moet worden afgeboekt. De wijziging in 
de bekostiging zal voor de ELS naar verwachting neutraal tot licht positief zijn omdat de peildatum voor 
de leerlingen wordt verlaat naar februari van het lopende schooljaar (is nu oktober). De instroom in 
een lopend jaar van 4-jarigen wordt dus voortaan grotendeels meegeteld. 
 
Tevens zal er geen verschil meer zijn in de bekostiging voor leerlingen  in de onderbouw en de leerlingen 
in de bovenbouw. Ten slotte zal het gemiddeld gewogen leeftijdssysteem voor personeelsbekostiging 
verdwijnen waardoor de bekostiging niet meer meebeweegt met de leeftijd van het personeel. Omdat 
de ELS een qua leeftijd mooi opgebouwde groep leraren heeft zal ook dit naar verwachting weinig 
effect hebben. 
 

Eerste Leidse Schoolvereniging Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Resultatenrekening (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 

Baten      

Ministerie OCW 1,929 1,882 1,940 1,967 1,995 

Overige overheidsbijdragen 14 12 12 12 12 

Overige baten 250 255 268 277 284 

 2,193 2,149 2,220 2,256 2,291 

Lasten      

Personele lasten 1,656 1,787 1,807 1,853 1,900 

Afschrijvingen 45 73 49 50 47 

Huisvestingslasten 143 135 136 134 135 

Overige instellingslasten 186 192 194 196 198 

 2,030 2,187 2,186 2,233 2,280 

      

Saldo baten en lasten 163 -38 34 23 11 

Financiële baten 0 0 0 0 0 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat 163 -38 34 23 11 

      

Resultaatbestemming      

Algemene reserve 155 -47 24 12 -1 

Bestemmingsreserves publiek 0 0 0 0 0 

Bestemmingsreserves privaat 8 9 10 11 12 

 163 -38 34 23 11 
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Meerjarenbalans 

In de meerjarenbalans zien we twee grote verschuivingen. In 2022 zal er een grote investering plaats 
vinden in het meubilair van de school wat gelijk terugkomt in een forse stijging van de materiele vaste 
activa en een daling van de liquide middelen. Daarnaast daalt de post vorderingen aanmerkelijk door 
de wijziging van bekostiging waardoor de vordering van ELS op het Rijk met EUR 82.000 daalt. Deze 
wijzigingen leiden tot behoorlijke verschuivingen. 

Eerste Leidse Schoolvereniging Balans Balans Balans Balans Balans 

Verkorte balans (x € 1.000) 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

      

Activa      

Materiële vaste activa 189 266 240 197 190 

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 

Vorderingen 195 200 200 200 200 

Liquide middelen 571 445 510 571 589 

 955 911 950 968 979 

      

Passiva      

Algemene reserve 432 385 409 421 420 

Bestemmingsreserves publiek 65 65 65 65 65 

Bestemmingsreserves privaat 8 17 27 38 50 

Voorzieningen 99 84 89 84 84 

Schulden lang 0 0 0 0 0 

Schulden kort 351 360 360 360 360 

 955 911 950 968 979 

 

Reserves 

Bestemmingsreserve PPO € 22.958 
Over het jaar 2021 heeft de ELS in totaal een bedrag aan PPO-gelden ontvangen van € 64.900. Dit is grotendeels 
besteed aan de formatie, onder meer ten aanzien van de interne begeleiding alsmede ten aanzien van de inzet 
van een onderwijsassistente en van lees-, tal- en reken coördinatoren. Het saldo van € 22.958 zal worden 
besteed aan dezelfde formatie voor 2022.  
 
Bestemmingsreserve NPO € € 42.593 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een bijdrage vanuit het ministerie van OCW om de scholen in staat te 
stellen de gevolgen van de Covid-pandemie op te vangen. Voor 2021 is door de ELS een bedrag ontvangen van 
€ 86,769. 
 
Door de ELS is een uitgebreide analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen naar de achterstanden van de leerlingen. 
Op basis van deze analyse is een meerjarenplan opgesteld met maatregelen die passen binnen de menukaart 
van de NPO.  
 
De middelen die beschikbaar zijn gesteld in 2021, 2022 en 2023 zullen allen in de periode van schooljaren 2021-
22 tot en met 2024-25 worden besteed conform het opgestelde meerjarenplan. 
 
Reserve private middelen € 8.000 
De reserve private middelen is bestemd voor besteding aan de jubilea van de school. Jaarlijks wordt hieraan 
€ 1.000 gedoteerd. In schooljaar 2022-2023 bestaat de school 100 jaar en zullen deze middelen worden 
aangewend.  
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Kasstroomoverzicht 

De kasstroom uit operationele activiteiten ligt hoger lager doordat het resultaat in 2021 hoger is 
dan voorgaand jaar. Zie bij de toelichting op de exploitatie naar de reden daarvan. 

 
Eerste Leidse Schoolvereniging 
Kasstroomoverzicht (x € 1.000) 2021   2020 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Saldo baten en lasten 190  -87 

Afschrijvingen 45  45 

Mutaties werkkapitaal    

- Voorraden    

- Vorderingen -14  60 

- Effecten 0  0 

- Kortlopende schulden -35  27 

Mutaties voorzieningen 24  2 

 210  47 

    

Ontvangen interest 0  0 

Betaalde interest 0  0 

 0  0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

(Des)investeringen materiële vaste activa -37  -46 

(Des)investeringen financiële vaste activa      

 -37  -46 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Mutatie kredietinstellingen 0  0 

Mutatie overige langlopende schulden  0   0 

 0  0 

    

Mutatie liquide middelen 173  1 

    

Beginstand liquide middelen 398  397 

Mutatie liquide middelen 173  1 

Eindstand liquide middelen 571  398 
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5. VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT / INTERN  TOEZICHTHOUDER 
 

5.1 Inleiding 

 

Binnen de E.L.S is sinds 2011 de Commissie van Toezicht (CvT) actief. De CvT vervult de rol van 

toezichtsorgaan op de school als bedoeld in de Wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur”. De CvT 

combineert dit met de rol van commissie tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het 

bestuur van de vereniging als opgenomen in het Verenigingsrecht en in de statuten van de vereniging. 

Bovenstaande inrichting is vastgelegd in de statuten. 

 

• Het toezichtsorgaan moet niet alleen met het bestuur contact onderhouden, maar ook zelf 
contact opnemen met de directeur, de medezeggenschapsraad, de accountant en de 

wethouder;  

• Het toezichtsorgaan is de formele opdrachtgever van de accountant;  

• Binnen het toezichtsorgaan moet een Audit Committee worden ingesteld; 

• Het toezichtsorgaan moet sterker toezien of het bestuur het publiek belang en het garanderen 
van de kwaliteit van het onderwijs voldoende zwaar laat meewegen 

 

5.2 Governance 

De Commissie van Toezicht heeft in 2021 niet alleen contact gehad met het Bestuur, maar heeft ook 
van gedachten gewisseld met de directeur, de medezeggenschapsraad, de accountant en andere 
betrokkenen. 
 
In 2021 bestond de Commissie van Toezicht uit leden: 

 
Governance, voorzitter: 
Hiske Eggink (en tevens Finance, Audit Committee) 
Werkzaam bij het LUMC als Coördinator Planning en Control 

  
Onderwijs: 
Maarten van Duijn 

Ondernemer 

  
Finance, Audit Committee: 
Martijn Brakenhoff 
Werkzaam als Strategisch Controller gemeente Zeist 

De leden van de Commissie van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden uit 

hoofde hiervan. 

De Commissie van Toezicht heeft er toezicht op gehouden dat de wettelijke voorschriften zijn 

nageleefd en constateert dat dit het geval is geweest gedurende 2021. 

 

Van uit een governance perspectief roept de Commissie van Toezicht de verschillende organen op 

om: 

1. Gemaakte afspraken tussen de verschillende organen na te komen. 

2. Het voeren van een jaarplanning door het bestuur waarop gestuurd wordt. 
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In 2021 is de Commissie van Toezicht bijeengekomen zoals volgend, naast continue overleg via CvT 
WhatsApp groep en e-mail: 
 
• 25 mei (audit committee CvT, penningmeester bestuur) 
• 3 juni (CvT, Bestuur, MR, ELS directeur, Accountant) 
• 1 juli (CvT, Bestuur, MR, ELS directeur) 
• 21 juni (ALV) 
• 5 oktober (alleen CvT) 

 
Het begrotingsoverleg en de ALV om de begroting goed te keuren hebben in januari 2022 
plaatsgevonden: 
 
• 18 jan 2022 (audit committee CvT, penningmeester bestuur) 
• 27 jan 2022 (ALV) 

 
 

5.3 Onderwijs 

 
De voorzitter beheert de portefeuille onderwijs in het bestuur. Haar kundigheid en expertise komt de 
aandacht voor en toezicht op het onderwijsprogramma op de E.L.S. ten goede. Er vindt wekelijks 
overleg plaats tussen de portefeuillehouder onderwijs/voorzitter van het bestuur en MT (directeur) 
waarna een terugkoppeling volgt naar het bestuur. Bestuur en directie maken gebruik van 
risicoanalyses en daaraan gekoppelde maatregelen en controleproces.  

  
• De CvT adviseert om dit onderdeel van het kwaliteitsmanagementproces in de toekomst nog wat 

verder uit te breiden met meer risicoanalyses. De CvT adviseert tevens om de maatregelen meer 
concreet te definiëren en te voorzien van een uitvoeringsdatum 

  
Het bestuur hanteert een aantal KPI’s waaronder uitstroomniveau en CITO scores. KPI’s zorgen in het 
algemeen voor betere toetsbaarheid van kwaliteit, en het is dan ook een aanbeveling aan het bestuur 
vanuit de CvT om in samenspraak met directie dit verder te door te ontwikkelen door onder andere 
het vaststellen van nieuwe relevante kpi's. 

 
Covid 19 

De COVID 19 pandemie en de maatregelen daartegen hebben opnieuw een grote impact gehad op het 
onderwijs in 2021. De overgang naar thuisonderwijs verliep technisch relatief goed, opnieuw bleek dat 
de daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen direct weer ingezet konden worden. 

  
Deze perioden zijn zeer belastend geweest voor het onderwijzend personeel, maar het is desondanks 
gelukt uitval van personeel beperkt te houden en merendeels met eigen krachten op te vangen. Het 
langdurig verzuim is in 2021 helaas toegenomen door een aantal gevallen van Long Covid, maar dit 
heeft niet geleid tot ernstige uitval van lesuren. 

  
Aandachtspunt is nu de eventueel ontstane achterstanden en mogelijk cumulatieve achterstanden ten 
gevolge de lockdown perioden op individueel niveau tijdig te detecteren en in te lopen. Hierbij zijn 
CITO toetsen en opbrengst analyses een belangrijke instrumenten, evenals het persoonlijk inzicht van 
de leerkracht. Een voorbeeld hiervan is de constatering dat in groep 5 het zelfstandig werken minder 
leek ten gevolge van de thuiswerk periodes, en dat dit heeft geleid tot het inzetten van een methode 
om dit te verbeteren (het Taakspel).   
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Aandacht moet ook blijven uitgaan naar de veranderende leerlingenpopulatie waarbij er een groeiend 
aantal leerlingen is van wie tenminste een ouder niet Nederlands als moedertaal heeft. Het is 
aannemelijk dat thuisonderwijs bij deze groep minder effectief kan zijn geweest 

  
De vastgestelde achterstanden zullen dit jaar verder worden aangepakt. Hiertoe zijn ook extra gelden 
van het rijk beschikbaar. 

• De CvT adviseert de doelmatigheid van de inzet van deze gelden het komende jaar verder te 
controleren, bijvoorbeeld aan de hand van de (nieuwe) KPI’s. 

  
De noodopvang op school is een zware extra belasting gebleken, mede doordat er met name in de 
tweede lockdown een grotere groep is opgevangen. Het voldoen aan criteria voor noodopvang is voor 
verantwoordelijkheid van de betreffende ouders gebleven. De school heeft er daarnaast zorg voor 
gedragen dat leerlingen voor wie thuisonderwijs minder goed mogelijk was in ieder geval op school 
onderwijs konden volgen.  

• De CvT beveelt aan om, als dit onverhoopt nogmaals noodzakelijk blijkt) criteria voor noodopvang 
zodanig te stellen en te handhaven dat belasting van het personeel wordt geminimaliseerd. 

 
Onderwijsprogramma en jaarplan 

Een vaste cyclus van planning en evaluatie van het onderwijs bevordert kwaliteit en flexibiliteit en 
vergemakkelijkt toezicht hierop door bestuur en CvT. Een vierjarig schoolplan krijgt een jaarlijkse 
invulling in het jaarplan en een jaarkalender. Het vigerende schoolplan is ingegaan in 2020. Evaluatie 
van de voortgang van gestelde doelen vindt voortdurend plaats tussen MT en bestuur. Zo is 
bijvoorbeeld naar aanleiding van opbrengst analyses en andere signalen besloten een andere 
rekenmethode voor alle groepen direct in te voeren (vervanging Wizwijs) 

  
Kwartaalrapportages bevatten naast de gebruikelijke financiële verslaggeving ook een overzicht van 
op onderwijs behaalde doelen. Deze worden door het CvT besproken en zo nodig met het bestuur 
doorgenomen. 

• De CvT stelt vast dat een formeel toetsingskader ten behoeve van haar werkzaamheden al 
geruime tijd in voorbereiding is maar dat vaststelling hiervan nog niet heeft plaatsgevonden. De 
CvT beveelt aan dit onverwijld op te pakken en hiervoor een haalbare en scherpe deadline aan te 
geven. 

  
Een regulier inspectiebezoek werd 2021 verwacht, maar is inmiddels gepland voor de eerste helft van 
2022. 
 

5.4 Financiën 
 
De CvT heeft in 2021 met het bestuur en de penningmeester overlegd over de financiële situatie van 
de ELS.  

  
Het bestuur heeft ook in 2021 de jaarkalender gebruikt als basis voor het werken aan en afstemmen 
over de financiële jaarcyclus met daarin de vaste momenten als begroting, kwartaalrapportages en 
jaarverslag. De secretaris is een belangrijke spil in de goede invulling van de planning & control cyclus.  

  
Volgens de financiële jaarcyclus adviseerde tijdens de ALV van 21 juni 2021 de CvT aan de ALV om de 
jaarrekening 2020 goed te keuren en werd de jaarrekening door de ALV goedgekeurd en het bestuur 
decharge verleend over       het beleid in 2020.  

  
De begroting 2022 in de daartoe vooraf geplande ALV vastgesteld. De CvT adviseerde positief over de 
meerjarenbegroting 2022 die tijdens de ALV van 27 januari 2022 door het bestuur werd gepresenteerd. 
Op advies van de CvT is de meerjarenbegroting tijdens deze ALV goedgekeurd door de leden van de 
vereniging. De ALV benoemde tijdens deze vergadering op voordracht van de CvT Van Ree als 
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accountant voor het jaar 2022 (auditjaar 2021). 

  
Positief is de CvT over het regelmatige overleg met het bestuur. Het bestuur is proactief in de 
communicatie met de CvT en communiceert tijdig en adequaat over haar plannen.  

  
De CvT is blij dat de belangrijke vacature van penningmeester vervuld is in 2021. De CvT wil Wouter de 
Bruijn bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren, en ziet de samenwerking met Ronald Berkhuizen 
met vertrouwen tegemoet.  

  
Door middel van bovenstaande overlegmomenten, en het bestuderen, van commentaar voorzien en 
goedkeuren van de door het bestuur opgestelde stukken zoals het bestuursverslag, de jaarrekening, 
de meerjarenbegroting/plan en de kwartaalrapportages, heeft de CvT invulling gegeven aan haar taak 
om toe te zien op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
door het bestuur en hierbij zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd. 

  
De Audit Committee wil nog de volgende punten van aandacht benoemen: 

  
• De Audit Committee wil het bestuur attenderen dat de financiële kwartaalrapportage en de 

rapportrage over voortgang van het schoolplan belangrijke instrumenten zijn in de Planning en 
Control cyclus. Publicatie volgens planning is daarin essentieel. 

  
• De Audit Committee adviseert het bestuur om het werken met een breed gedeelde jaarplanning 

voort te zetten, deze jaarplanning met alle bij het schoolbestuur betrokken partijen te blijven 
delen en een cultuur te verankeren waarin men elkaar aanspreekt op naleving van de planning en 
waarin bij het niet halen van deadlines proactief gecommuniceerd wordt. 

 
5.5 ADVIES TOT DÉCHARGE 

 

De CvT adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het in 2021  gevoerde beleid. 
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6. JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

6.1 Samenstelling 

 

De MR heeft een personeelsgeleding en een oudergeleding die beide uit drie personen bestaan.  

De MR werd in schooljaar 2021-2022 gevormd door de volgende personen:  

 

Personeelsgeleding 

• Martine Spanjer (september 2021) 

• Anne Ferreira de Miranda Santos (september 2019) 

• Saskia van der Laan ( september 2020) 

 

Oudergeleding 

• Afke Mevius (september 2019) Voorzitter 

• Aafke Derksen ( september 2019) 

• Jori Vermeiden (september 2021) 

 
6.2 Bijeenkomsten 

 
In 2021 zijn er 10 reguliere MR-vergaderingen geweest: op 10 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 
5 juli, 15 september, 11 oktober, 10 november en 8 december.  

 
De agenda’s voor de vergaderingen werden steeds ongeveer een week van tevoren aan de ouders en 
teamleden verzonden met daarbij de vermelding dat de bijeenkomsten openbaar zijn en dat iedereen 
die belangstelling heeft kan aanschuiven. Dit jaar heeft de MR ook nog grotendeels online vergaderd 
vanwege de Covid- regels. Het afgelopen jaar zijn er 2 keer ouders aangeschoven. Dit zijn ook de ouders 
die de oudergeleding voor volgend jaar verder zullen vullen. 

 
Een aantal van de MR-vergaderingen vond op dezelfde avond plaats als een vergadering van het 
bestuur. 

 
6.3 MR vacatures 

 
Dit schooljaar is juf Martine Spanjer en ouder Jori Vermeiden bij de MR geleding aangeschoven. 

 
6.4 Onderwerpen 
 
De agenda van de MR-vergaderingen wordt deels bepaald door formele aanvragen om advies of 
instemming door het bestuur, maar het komt ook voor dat het bestuur de MR informeel om zijn 
zienswijze vraagt, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke overleggen van MR en bestuur, of dat een 
onderwerp door een MR- lid of een ouder die de MR-vergaderingen bezoekt wordt ingebracht. Alle 
onderwerpen die in de MR zijn besproken zijn weergegeven in de verslagen van de MR-vergaderingen, 
die onder ouders en personeel zijn verspreid. 
  
Van enkele beeldbepalende onderwerpen volgt hierna een korte weergave: 

• Instemming formatieplan en werkverdelingsplan. 

• Uitgaves van extra financiën vanuit de overheid i.v.m. de Covid pandemie. 

• Jaarplanning voor MR duidelijk(er) op een rij zetten. 
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De MR streeft ernaar om een laagdrempelige ingang te vormen voor wensen van ouders omtrent 
onderwijs, organisatie en cultuur van de ELS. Er is dit jaar weinig vooruitgang geboekt in het formuleren 
van speerpunten voor de MR. De terugkeer naar ‘normaal’ na de corona periode en de financiële en 
andere verplichtingen die dit met zich meebracht heeft de MR beziggehouden. Wel is er inmiddels een 
duidelijkere jaarplanning voor de zaken die de MR aangaan en hebben de nieuwste leden ook een MR 
introductietraining kunnen volgen. 
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Balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 188.496            197.793            

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 51.031 60.037

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 91.887 88.858

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 45.578 48.898

188.496 197.793

1.2.2 Vorderingen 195.417 181.136

1.2.2.1 Debiteuren 82.440 85.900

1.2.2.2 Ministerie van OCW 83.087 77.249

1.2.2.3 Gemeenten 0 7.826

1.2.2.10 Overige vorderingen 31.653 3.725

1.2.2.15 Overlopende activa 13.437 21.636

1.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen -15.200 -15.200

195.417 181.136

1.2.4 Liquide middelen 571.227 397.778

1.2.4.2 Banken 571.227 397.778

571.227 397.778

Totaal  Activa 955.140 776.707

 31 december 2021  31 december 2020

€ €
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Balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 505.323            315.445            

2.1.1.1 Algemene reserve 431.772 308.445

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 65.551 0

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 8.000 7.000

505.323 315.445

2.2 Voorzieningen 98.819 74.778

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 27.295 23.255

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 71.524 51.523

98.819 74.778

2.4 Kortlopende schulden 350.998 386.484

2.4.8 Crediteuren 16.112 65.190

2.4.9.1 Loonheffing en premies 75.266 62.958

2.4.10 Pensioenpremies 23.433 20.605

2.4.12 Overige kortlopende schulden 5.342 9.219

2.4.19 Overlopende passiva 230.845 228.512

350.998 386.484

Totaal  Passiva 955.140 776.707

 31 december 2021  31 december 2020

€ €
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alsnog tonen Staat van baten en lasten 2021

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.929.298 1.706.490 1.661.633

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 13.631 9.700 6.897

3.5 Overige baten 249.659 258.200 255.131

Totaal  Baten 2.192.588 1.974.390 1.923.661

4 Lasten

4.1 Personele lasten 1.653.998 1.596.397 1.643.392

4.2 Afschrijvingen 45.909 52.393 44.730

4.3 Huisvestingslasten 116.685 125.500 149.695

4.4 Overige instellingslasten 186.118 195.100 172.873

Totaal  Lasten 2.002.710 1.969.390 2.010.690

Saldo baten en lasten 189.878 5.000 -87.029

5 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 0 1.000 0

Saldo financiële baten en lasten 0 1.000 0

Exploitatieresultaat 189.878 6.000 -87.029
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Kasstroomoverzicht 2021

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 189.878 -87.029

Afschrijvingen 45.909 44.730

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -14.281 60.344

- Kortlopende schulden -35.486 26.586

Mutaties voorzieningen 24.041 1.971

210.061 46.602

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest 0 0

0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -36.612 -45.608

-36.612 -45.608

Mutatie liquide middelen 173.449 994

Beginstand liquide middelen 397.778 396.784

Mutatie liquide middelen 173.449 994

Eindstand liquide middelen 571.227 397.778

2021 2020

€
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Eerste Leidse Schoolvereniging te Leiden verzorgt onderwijs aan de bij de school

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;

- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Tevens worden

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen  aangemerkt als verbonden partij.

Hetzelfde geldt voor statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de 

instelling en nauwe verwanten.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en 

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in 

hele euro's. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 10,00%

Meubilair 5,00% 14,28%

Inventaris en apparatuur 6,25% 12,50%

ICT 12,50% 25,00%

Leermiddelen 6,25% 20,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen inzake ouderbijdragen

Het saldo van de niet-geïnde ouderbijdragen wordt op de laatste dag van het kalenderjaar volgend  op een

schooljaar als niet inbaar afgeboekt.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Eerste Leidse Schoolvereniging maakt geen gebruik van financiële derivaten

en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van

de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen

van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de

regeling van 19 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

In 2022 zijn 2 bestemmingsreserves gevormd, de bestemmingsreserve PPO-gelden en de bestemmings-

reserve NPO.  Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in 2021 en zullen de komende jaren ingezet

gaan worden conform het opgestelde meerjarenplan.

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

 contante waarde. Aan hand van de looptijd en de disconteringsvoet is bepaald dat het

 effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform RJ 252

effectief gewaardeerd zijn tegen nominale waarde

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd

gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke

overgangsregeling tot en met 2022.
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Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2022 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 107,9%. Naar

de stand van 31 december 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,2% (bron: website

www.abp.nl).

De Eerste Leidse Schoolvereniging heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in

geval vaneen tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

De Eerste Leidse Schoolvereniging heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. 

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiele exploitatie 

opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen

uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking

heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Niet geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar

waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten 

verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende

passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Geoormerkte OCW-subsidies met een verrekeningsclausule (G2-doelsubsidies waarbij het overschot wordt

terugbetaald) worden naar rato van de voortgang van de subsidiabele lasten verwerkt in de staat van baten

en lasten. De nog niet bestede subsidies per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen 

subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen, wordt het restant gepresenteerd als kortlopende

verplichting.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 

OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van 

zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en 

informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald. 

Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële 

waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de 

betreffende verplichting van toepassing is.

De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 

maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende 

looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

1 Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2020 2020 31-dec-20 2021 2021 2021 31-dec-21

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 90.056 -30.019 60.037 0 0 -9.006 51.031

1.1.2.3.0 Meubilair 154.640 -113.858 40.782 13.303 0 -8.121 45.964

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 589 -497 92 1.299 0 -85 1.306

1.1.2.3.2 ICT 120.051 -72.067 47.984 14.207 0 -17.574 44.617

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 101.847 -52.949 48.898 7.803 0 -11.123 45.578

467.183 -269.390 197.793 36.612 0 -45.909 188.496

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2021 2021 31-dec-21 % %

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 90.056 -39.025 51.031 10,00%

1.1.2.3.0 Meubilair 167.943 -121.979 45.964 5,00% 14,28%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 1.888 -582 1.306 6,25% 12,50%

1.1.2.3.2 ICT 134.258 -89.641 44.617 12,50% 25,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 109.650 -64.072 45.578 6,25% 20,00%

503.795 -315.299 188.496

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 

afschrijvingspercentages
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31-dec-21 31-dec-20

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.1 Debiteuren 82.440 85.900

1.2.2.2 Ministerie van OCW 83.087 77.249

1.2.2.3 Gemeenten 0 7.826

1.2.2.10 Overige vorderingen 31.653 3.725

1.2.2.15 Overlopende activa 13.437 21.636

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -15.200 -15.200

195.417 181.136

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

Verloopstaat gemeenten 31-dec-20 2021 2021 2021 2021 31-dec-21

1.2.2.3.12 Gemeente subsidie nieuw-/verbouw 7.826 7.826 0 0 0 0

7.826 7.826 0 0 0 0

31-dec-21 31-dec-20

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 31.653 3.725

31.653 3.725

31-dec-21 31-dec-20

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 11.217 10.336

1.2.2.15 Overige overlopende activa 2.220 11.300

13.437 21.636

31-dec-21 31-dec-20

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 571.227 397.778

571.227 397.778
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2 Passiva

31-dec-21 31-dec-20

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 431.772 308.445

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 65.551 0

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 8.000 7.000

505.323 315.445

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.2 Algemene reserve 308.445 123.327 0 431.772

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.8 Reserve NPO 0 42.593 0 42.593

2.1.1.2.10 Reserve PPO 0 22.958 0 22.958

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 7.000 1.000 0 8.000

315.445 189.878 0 505.323

31-dec-21 31-dec-20

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 27.295 23.255

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 71.524 51.523

98.819 74.778

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Rente Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-20 2021 2021 2021 Mutatie* 31-dec-21

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 23.255 4.040 0 0 0 27.295

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 51.523 20.001 0 0 0 71.524

74.778 24.041 0 0 0 98.819

* bij netto contante waarde

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-21

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 5.752 9.313 12.230 27.295

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 15.000 30.000 26.524 71.524

20.752 39.313 38.754 98.819
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31-dec-21 31-dec-20

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.8 Crediteuren 16.112 65.190

2.4.9.1 Loonheffing en premies 75.266 62.958

2.4.10 Pensioenpremies 23.433 20.605

2.4.12 Overige kortlopende schulden 5.342 9.219

2.4.19 Overlopende passiva 230.845 228.512

350.998 386.484

31-dec-21 31-dec-20

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 11 245

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 5.331 8.974

5.342 9.219

31-dec-21 31-dec-20

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.14 Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie) 0 13.110

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 162.346 160.420

2.4.17 Rechten vakantiegeld 56.356 51.732

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 12.143 3.250

230.845 228.512
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt

verstrekt.

Omschrijving

Kenmerk Datum

Subs. Inhaal en onderst Progr IOP2 okt-20

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per  ultimo verslagjaar.

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking 

geheel uitgevoerd en afgerond

J/N

Ja
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Langlopende contracten

Bij Eerste Leidse Schoolvereniging lopen de volgende meerjarige contracten:

Ricoh                                                           1-11-2017                                                      5 jaar             € 6.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 1.182.793 1.110.094 1.085.782

3.1.1.1.0.1 OCW Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 86.769 0 0

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 269.496 252.120 237.562

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 36.866 59.614 57.485

3.1.1.1.5.1 OCW Professionalisering personeel en begeleiding 11.657 0 0

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 222.307 228.862 215.539

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 53.010 0 3.990

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 66.400 55.800 61.275
1.929.298 1.706.490 1.661.633

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 13.231 9.700 6.897

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 400 0 0
13.631 9.700 6.897

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 250.665 258.200 227.400

3.5.2 Detachering personeel 0 0 9.740

3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies -1.039 0 17.958

3.5.10.2 Overige baten 33 0 33
249.659 258.200 255.131

Totaal baten 2.192.588 1.974.390 1.923.661
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 99.586 102.324 97.516

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 1.372.278 1.353.646 1.381.746

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 123.145 74.027 100.389

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 88.805 25.700 34.500
1.683.814 1.555.697 1.614.151

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 36.051 16.000 7.358

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 14.325 31.000 23.471

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 5.508 5.000 4.651

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 0 1.000 0

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 8.296 14.500 13.538

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 4.040 1.000 6.977
68.220 68.500 55.995

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -75.343 -25.700 -24.492

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -22.693 -2.100 -2.262
-98.036 -27.800 -26.754

Personele lasten 1.653.998 1.596.397 1.643.392

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.203.680 1.075.697 1.165.713

4.1.1.2 Sociale lasten 279.598 280.000 274.910

4.1.1.5 Pensioenlasten 200.536 200.000 173.528
Totaal lonen en salarissen 1.683.814 1.555.697 1.614.151

In de pensioenlasten 2021 en 2020 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 22,84 FTE's werkzaam (2020: 21,49 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2021 2020

Directie 0,90 0,90
Onderwijzend personeel 17,85 17,52

Onderwijs ondersteunend personeel 4,09 3,07
22,84 21,49
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 13.303 130.000 11.198

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 7.803 6.000 7.074

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 1.299 0 0

4.2.0.6 Investeringen in ICT 14.207 10.000 27.336

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -36.612 -146.000 -45.608
0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.0 Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 9.006 8.994 9.006

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 8.121 9.198 8.075

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 85 2.199 74

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 17.574 15.203 17.269

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 11.123 16.799 10.306
45.909 52.393 44.730

Huisvestingslasten

4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen 2.220 2.500 2.902

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 25.645 20.000 35.666

4.3.4.0 Energie en water 25.984 20.300 18.717

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 37.597 29.200 34.621

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 5.239 4.500 5.747

4.3.7.0 Groot onderhoud 0 0 54.005

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud 0 0 -54.005

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 20.000 49.000 49.000

4.3.8.0 Overige huisvestingslasten 0 0 3.042
116.685 125.500 149.695

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 37.194 35.000 34.278

4.4.1.1 Accountantskosten 6.776 4.000 7.060

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 6.333 6.000 6.653

4.4.1.3 Verzekeringen 1.335 2.100 1.957

4.4.1.4 Medezeggenschap 0 700 0

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 6.222 5.000 6.094

4.4.1.6 Schooladministratie 949 1.700 644

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 0 300 0

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 19.611 29.800 16.057

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 2.747 1.000 1.473
81.167 85.600 74.216

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 6.776 4.000 7.060

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 0 0 0

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 0 0 0

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 0 0 0
6.776 4.000 7.060
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 54.720 53.200 51.686

4.4.3.1 Reproductiekosten 8.639 8.900 8.499

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 622 2.500 2.015

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 13.081 11.500 12.101
77.062 76.100 74.301

Overige lasten

4.4.5.3 Kosten van projecten 2.725 0 3.837

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 20.678 23.700 15.323

4.4.5.1 Overige schoolkosten 4.486 9.700 5.196
27.889 33.400 24.356

4.4 Overige instellingslasten 186.118 195.100 172.873

Totaal lasten 2.002.710 1.969.390 2.010.690

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 0 1.000 0
0 1.000 0

Resultaat 189.878 6.000 -87.029
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 189.878 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

€ € € €

Algemene reserve 308.445 123.327 0 431.772

Bestemmingsreserves publiek 0 65.551 0 65.551

Bestemmingsreserves privaat 7.000 1.000 0 8.000

315.445 189.878 0 505.323

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

€ € € €

Algemene reserve 308.445 123.327 0 431.772

Reserve NPO 0 42.593 0 42.593

Reserve PPO 0 22.958 0 22.958

Algemene reserve private middelen 7.000 1.000 0 8.000

315.445 189.878 0 505.323
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2021 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Stichting 4
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WNT-verantwoording 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Per 1 januari 2016 is de

maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Eerste Leidse Schoolvereniging van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2021 is € 124.000 Aantal punten 4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van april 2021  ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

       king vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 

in 2021 1-jan-21 31-dec-21

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1-jan-20 31-dec-20
Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2020

Individueel WNT-maximum

Directeur

Ja

107.100

79.158

68.605

12.894

81.499

11.294

0,9

67.864

T. Bossong

0,9

Directeur

Ja

81.499

111.600

N.v.t
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

Gegevens 2021

Naam topfunctionaris

R. Berkhuizen

W. de Bruijn

M.J v.d Vlekkert-Maatje

S. Wester Secretaris

F.W. Blauw-Verhagen

T.J.P. Onderwater

C. Visser

C. Kalter

Q. Bongaerts Bestuurslid

B. Hellendoorn

H. Eggink

P. Sijpesteijn

M. van Duijn Lid commissie van toezicht

M. Brakenhof

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

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 

in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Lid commissie van toezicht

Bestuurslid

Functie

Voorzitter bestuur

Penningmeester bestuur v.a. 01-08

Penningmeester bestuur tot 01-08

Lid commissie van toezicht

Lid commissie van toezicht

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Voorzitter/Lid commissie van toezicht
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 96617

Naam instelling Eerste Leidse Schoolvereniging

KvK-nummer 40445149

Adres P.C. Hooftlaan 12, 2332 AX  LEIDEN

Telefoon 071-5765266

E-mailadres directeur@eersteleidseschool.nl

Website www.eersteleidseschool.nl

Contactpersoon

Naam Dhr. N. Groeneveld

Adres Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer

Telefoon 071-5166601

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

08CJ Eerste Leidse Schoolvereniging
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het toezichthoudend orgaan van Eerste Leidse Schoolvereniging 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Eerste Leidse Schoolvereniging te Leiden 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

▪ geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Eerste Leidse 

Schoolvereniging op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

▪ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Eerste Leidse Schoolvereniging zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 



 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

▪ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

▪ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 

fouten of fraude.  



 

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

▪ het identificeren en inschatten van de risico’s  

▪ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

▪ van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

▪ het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  



 

▪ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

▪ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

▪ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

▪ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

▪ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Alphen aan den Rijn, 23 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

 

w.g. 

 

A. van der Plas RA MSc 

 

 

 

. 
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Ondertekening van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2021 sluitend met een resultaat van € 189.878 vast.

Leiden,      juni 2022

M.J v.d Vlekkert-Maatje Dhr. R. Berkhuizen S. Wester

Voorzitter Penningmeester Secretaris

C. Kalter C. Visser Q. Bongaerts

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2021 sluitend met een resultaat van € 189.878 goed.

Leiden,       juni 2022

H. Eggink B. Hellendoorn M. van Duijn

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

P. Sijpesteijn M. Brakenhof

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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