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1. VOORWOORD
Beste lezer,
Vanaf deze plek mag ik, namens het bestuur, het woord tot u richten. U leest hier het
jaarverslag van de Eerste Leidse Schoolvereniging voor verenigings- en boekjaar 2018.
Ik verwacht dat u in dit verslag, waaraan naast het bestuur en de schooldirectie ook de
Commissie van Toezicht en de Medezeggenschapsraad hun bijdrage hebben geleverd,
een beeld zult herkennen van onze vereniging en school.
Een jaarverslag is ook altijd een formeel verslag. Een antwoord op de vraag of wij met
elkaar hebben waargemaakt wat we van tevoren hadden beloofd en waar we in de
begroting over 2018 keuzes in gemaakt hebben. Voor een schoolorganisatie is een
jaarverslag ook altijd een beetje een gek gebeuren. Immers het boekjaar eindigt
halverwege een schooljaar. Plannen worden vaker gemaakt voorafgaand aan een
schooljaar en uitgevoerd binnen dat schooljaar dan dat er sprake is van plannen die zich
concentreren in één kalenderjaar. Tegelijkertijd loopt het boekjaar van een school gelijk
met de kalenderjaren, door de wijze van bekostigen vanuit de rijksoverheid. Bij het
schrijven voelen wij die spagaat, en wellicht herkent u deze ook in het lezen.
Wel is een jaarverslag een mooi moment om even afstand te nemen van de dagelijkse
praktijk. Met elkaar vanuit de helicopterview kijken naar de vereniging en naar de school.
Doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed?
Na jaren van krimp kent de E.L.S. alweer een aantal jaren van groei. Deze groei zet zich
gestaag voort met zicht op het bereiken van de gewenste leerlingpopulatie in schooljaar
2020-2021. Stabiliteit is er ook binnen het team, weinig verloop, veel betrokkenheid bij
de school en een gedaald ziekteverzuim. De begroting en de realisatie daarvan wordt ook
steeds stabieler. Met het oog op komende investeringen, de beoogde uitbreiding van de
kleutervleugel gecombineerd met de nodige onderhoudswerkzaamheden en ook het
komen tot een nieuw schoolplan en de (onderwijs-)keuzes die hierin gemaakt zullen
worden, is dat een fijn uitgangspunt. Groei is er nog steeds mogelijk, het nieuwe
schoolplan zal hierbij richting geven.
Daarnaast zien wij dat de betrokkenheid van ouders, zowel bij de school als bij de
vereniging altijd meer mag zijn. Heel blij zijn we met de betrokkenheid op allerlei
terreinen, waarvan de activiteiten van de ouderraad, van het klussenteam, van de
schoolplein- en PR-commissies, maar ook van leesouders, luizenouders, etc. voorbeelden
zijn. Op al deze terreinen, en daarnaast in de formele gremia (bestuur, commissie van
toezicht en medezeggenschapsraad) is uw bijdrage meer dan welkom.
Ik hoop dat u ons verslag met aandacht zult lezen en de vragen, ideeën, opmerkingen,
suggesties die bij u opkomen met ons wilt delen.
Namens het bestuur,
Marieke van den Vlekkert - Maatje
Voorzitter
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2. SAMENVATTING OVER HET AFGELOPEN JAAR
De Eerste Leidse Schoolvereniging heeft het boekjaar 2018 opnieuw positief afgesloten.
Dit heeft duidelijk te maken met het gevoerde financiële beleid, waarbij gestuurd wordt
vanuit een reële en enigszins behouden begroting. De leerlingengroei die boven
verwachting doorzet heeft daarbij een positief effect op de inkomsten. Deze
leerlingengroei, die vanaf schooljaar 2019-2020 zal leiden tot een extra groep, maakt het
noodzakelijk om de school in de nabije toekomst uit te breiden.
Het bestuur en de directie hebben hiervoor de nodige inspanningen gepleegd, maar
helaas is eind 2018 duidelijk geworden dat de uitbreiding niet in 2019 kan plaatsvinden
doordat er nader ecologisch onderzoek nodig is.
Ondertussen is er het nodige onderhoud gedaan aan het gebouw. Geïnvesteerd is er in
de vervanging van plafondplaten in een aantal lokalen en het overgaan naar LEDverlichting in diezelfde lokalen.
Andere investeringen die gedaan zijn, richten zich oa op ICT. Er zijn extra laptops
aangeschaft, er is een nieuw leerlingvolgsysteem in gebruik genomen en er zijn de
nodige maatregelen genomen om te gaan voldoend aan de AVG.
In het onderwijs zijn een aantal nieuwe methodes ingevoerd, die ook in de studiedagen
voor personeel de nodige aandacht hebben gekregen. Vanaf start 2018 ging de school de
laatste anderhalf jaar van de schoolplan-periode in. Eind 2018 is dan ook de aftrap
geweest van het traject om tot een nieuw schoolplan te komen. In 2018 is ook meer
aandacht geweest voor de analyse van de resultaten van de leerlingen aan de hand van
onder andere het citovolgsysteem.
Wat betreft personeel streeft de ELS naar het behouden van een vaste bezetting. In
tijden van krapte op de arbeidsmarkt en met veel landelijke aandacht voor de niet
vanzelfsprekende waardering van onderwijspersoneel is dat een uitdaging. Dat leidt tot
vraagstukken bijvoorbeeld als het gaat om het opvangen van korte en langdurige
afwezigheid van personeel.
Tot slot heeft het bestuur er in 2018 voor gezorgd dat begin 2019 de vernieuwde
statuten door de ALV aangenomen konden worden.
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3. ALGEMEEN
B ESTUUR 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
In 2018 is gewerkt aan een vernieuwde versie van de statuten. Sinds 2010 is de Wet
“goed onderwijs, goed bestuur” van kracht. Deze wet bevat een aantal wijzigingen in de
Wet op het Primair Onderwijs (WPO). In de ALV van 2011 is besloten dit op te volgen. Dit
is toen echter niet statutair vastgelegd. In 2018 heeft het bestuur nieuwe statuten laten
opmaken door notaris Breedveld. Deze zullen begin 2019 aan de ALV worden
voorgelegd1. Het bestuur hanteert in haar werkwijze de code ‘goed onderwijs, goed
bestuur’ en zal dit blijven doen.

M ISSIE EN DOELSTELLING
Missie
De ELS heeft ervoor gekozen een school te zijn waar gedegen en kwalitatief hoogstaand
onderwijs wordt gegeven. Een gemeenschappelijke, onderwijskundige visie van ouders
en personeel, levert leerlingen af die competent, onafhankelijk en rationeel hun plek in
de samenleving kunnen vinden. Daarbij staat de ELS voor kwalitatief hoog onderwijs en
verrichten de medewerkers al hun werkzaamheden op professionele wijze en zijn
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. Doelstellingen moeten met hun “tijd” mee gaan en dus
regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.
Doelstellingen voor 2018 waren:
1. Onderwijs: uitbouwen en borgen van de doorgaande leerlijn met betrekking tot
zelfstandig werken, uitbouwen digitale toepassingen in het onderwijsproces,
verdere implementatie leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling, borging en
uitbouw passend onderwijs voor alle leerlingen.
2. Kwaliteit: uitbouw kwaliteitsborging en huidige processen, veranderende
doelgroep in kaart hebben en eventuele curriculumaanpassingen onderzoeken.
3. Zorg: optimaliseren van de gestructureerde aanpak van de zorg vormgegeven
vanuit het zorgplan. Het zorgplan wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en

1

Op 4 februari 2019 zijn de nieuwe statuten aangenomen door de ALV.

Pagina 5 van 33

Jaarverslag ELS 2018 - Concept

4.

5.
6.

7.

indien nodig geactualiseerd. Voldoende aandacht geven aan passend onderwijs
voor alle leerlingen die niet voldoende hebben aan het reguliere lesstofaanbod.
Gebouw: uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden in samenwerking met
het Klussenteam, uitvoeren van inrichting en onderhoud groene schoolplein in
samenwerking met schoolpleincommissie, voorbereiden van realiseren van
gewenste gebouwcapaciteit.
Personeel en organisatie: voortzetten beoordelingscyclus en onderzoeken eigen
risicodragerschap.
Financiën: doorgaan op de weg naar een gezonde financiële situatie en het
versterken van de control. De basis voor de financiële sturing blijft een
realistische en onderbouwde meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting geeft
een realistisch en relatief nauwkeurig beeld van de financiële situatie. Uiteindelijk
moet dit bijdragen aan de rust en voorspelbaarheid.
Schoolplan: uitvoeren schooljaarplan 2017-2018. Visie herijken, als eerste stap
naar en kader voor een nieuw schoolplan 2020-2024

Deze doelstellingen zijn in samenspraak met de directie gemaakt. Iedere geleding draagt
bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Hieronder volgt kort een overzicht van de
uitwerking van deze doelstellingen over 2018.
1. Onderwijs: In de schooljaarplannen is gepreciseerd welke acties er elk schooljaar
worden ondernomen. Zo zijn er in 2018 verschillende studiedagen besteed aan
verschillende onderwerpen. Onder andere aan 2 nieuwe methodes waarmee we gestart
zijn, aan de implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem en het maken van een
start met het nieuwe schoolplan 2020-2024.
2. Kwaliteit: Het onderwijsproces wordt halfjaarlijks gemonitord via het
citovolgsysteem. Daarnaast is er in 2018 verder gewerkt met de gesprekscyclus,
waardoor de ontwikkeling van team en docenten meer in lijn gebracht kan worden met
de onderwijskundige ontwikkeling. Ook zijn we gestart met een nieuwe overlegstructuur
waardoor er meer focus op onderwijs ontstaat.
3. Zorg: er gebeurt veel binnen de school om zorg en extra zorg te leveren aan de
leerlingen. Dit betreft zorg aan de onder- en aan de bovenkant. Gebeurtenissen binnen
de school en ontwikkelingen vanuit de politiek (Passend Onderwijs) maken dat dit nog
beter vorm gegeven moet worden. Er is een schoolondersteuningsprofiel geschreven.
Het Zorgplan is vastgesteld in 2014 in samenwerking met de medezeggenschapsraad en
het team en is nog niet voldoende geactualiseerd.
4. Gebouw: De plafonds en verlichting zijn in een groot deel van het gebouw vernieuwd.
Tevens zijn de voorbereidingen voor de uitbreiding afgerond en is er onderhoud gedaan
aan schoolplein en gebouw.
5. Team: Van augustus 2018 tot december 2018 werkten er op de ELS 1 directielid, 25
leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 administratief medewerker en 1 conciërge (via
DZB).
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6. Financiën: De financiële situatie van de school is in twee opeenvolgende jaren
verbeterd. Dit biedt een gezonde basis voor de komende jaren.
De directie heeft net als in 2017 de verantwoordelijkheid genomen bij de totstandkoming
van de begroting. In 2018 is door de directie de financiële rapportering aangeleverd in de
vorm van kwartaalrapportages.
7. Schoolplan: De schoolplandoelstellingen worden uitgevoerd conform de
schooljaarplannen. De directeur rapporteert hier inhoudelijk over aan het bestuur, in
gesprek met de portefeuillehouders en in de kwartaalrapportages.

O RGANISATIE
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, toezicht op het bestuur,
vaststelling van begroting en jaarrekening en wijziging van statuten.

Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 6 personen. Per
samenstelling als volgt:
Post
Naam
Einde
Beroep
termijn
Voorzitter /
Marieke
30-6-2019
Onderwijskundige
portefeuillehouder van den
/ beleidsadviseur
Onderwijs
Vlekkert Maatje
Secretaris
Annemarie
30-6-2019
Business Analist
Nijlant
Penningmeester
Wouter de
13-12-2021 Advocaat
Bruijn
Bestuurslid ICT
Martin
31-12-2020 ICT-architect
Meijer
Bestuurslid
Floris
31-12-2020 Ingenieur
Gebouw en
Blaauw Terrein
Verhagen
/vicevoorzitter
Bestuurslid
Tom
31-12-2020 Teammanager
Gebouw en
Onderwater
Terrein

einde 2018 was de
Bedrijf
Melanchthon

ABN Amro
Bon Legal
Advocaten
Devoteam
GustoMSC

Koers Groep

In 2018 is het bestuur op volle sterkte begonnen nadat eind 2017 alle opengevallen
posten zijn ingevuld. Tijdens de ALV van juni 2018 zijn penningmeester Pieter Koppelaar
en voorzitter Swen Pollen afgetreden. Het bestuur is erg blij in Wouter de Bruijn een
kandidaat penningmeester gevonden te hebben en de ALV stemt in met zijn benoeming.
De vacature voor voorzitter is tijdelijk waargenomen door Floris Blaauw, door het bestuur
aangewezen als vice-voorzitter. Marieke van den Vlekkert was op dat moment de
kandidaat-voorzitter maar kon door omstandigheden op dat moment de voorzittersrol
nog niet vervullen. Gelukkig kon zij na de zomervakantie de voorzittersrol alsnog op zich
nemen wat tijdens de ALV in december bekrachtigd is met een unanieme instemming van
de ALV. Met het aftreden van Swen Pollen verliest het bestuur ook de portefeuillehouder
personeel. Vanaf begin 2018 staat hiervoor de vacature open, in het najaar van 2018 is
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er een kandidaat naar voren gekomen die naar verwachting in 2019 kan toetreden tot
het bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door voorzitter, secretaris,
penningmeester.
Het bestuur is een bestuur op afstand. Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor
één of meer portefeuilles (onderwijs, personeel, financiën, gebouwen & terrein en ICT).
Het bestuur stelt voor de kerntaken een beleid vast. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor hun werkzaamheden.
In 2018 is de Algemene Vergadering twee keer bijeengeroepen, met als belangrijkste
agendapunten:
 juni 2018: vaststellen jaarstukken 2017 (jaarverslag, jaarrekening, verslagen CVT en
MR); decharge bestuur en CVT; benoeming penningmeester.
 december 2018: vaststellen jaarplan 2019 en begroting 2019-2022; benoeming
voorzitter; toelichting statutenwijziging, verbouwing; update opstellen nieuwe
schoolplan.
Het bestuur voert op regelmatige basis overleg met CvT, directie en MR. Dit gebeurt
zowel op portefeuilleniveau als met de gremia in geheel. Het bestuur vindt dit overleg,
dat formeel als ook informeel plaatsvind, van groot belang om de kwaliteit van de
organisatie te borgen en te vergroten. Dit is in lijn met de uitspraak van de PO-Raad dat
‘juist in de horizontale dialoog met directe belanghebbenden de onderwijskwaliteit tot
stand komt’.
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 vervolgens richt zich
vooral op personeelsbelangen en inbreng van ouders.

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
(Bestuur en Dagelijks Bestuur) vinden maandelijks plaats.
De school heeft een MT bestaand uit de directeur, de coördinatoren onder- en
bovenbouw en de IB-ers (intern begeleiders) van de onder- en bovenbouw. Het MT
vergadert wekelijks. De voorbereiding van het MT is de verantwoordelijkheid van de
directeur. Van elk MT-overleg wordt een agenda opgemaakt. De onderwerpen die
besproken worden hebben betrekking op personeel, organisatie en onderwijs.

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
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klachtenregeling kan worden verkregen via het secretariaat van de ELS of door het te
downloaden van de website (https://www.eersteleidseschool.nl/schoolgids/). In 2018 zijn
er geen klachten bij het bestuur ingediend.

L EERLINGEN EN PERSONEEL
Leerlingen
In de onderstaande tabel is het aantal leerlingen weergegeven.
Per 1 oktober
Onderbouw (4 t/m 7 jaar)
Bovenbouw (8 jaar en ouder)
Totaal

2016
147
123
270

Gerealiseerd
2017
2018
148
148
127
134
275
282

2019
146
140
286

2020
150
147
297

Prognose
2021
2022
152
152
140
142
292
294

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.
 Het toelatingsbeleid voorziet dan ook in een aantal van gemiddeld 42 toelatingen per
kalenderjaar.
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. De omvang van de
groepen staat bij het voorbereiden van zowel boekjaar als schooljaar centraal. Dit hangt
samen met de financiering van de school, die op basis van leerlingenaantallen plaats
vindt.
Door de variaties in instroom uit het verleden was de ELS genoodzaakt in 2018 een
uitzondering op de groepsgrootte toe te passen. De in schooljaar 2017-2018 gestarte
groep 7 bestaat uit meer dan 30 kinderen. Deze groep zit in schooljaar 2018-2019 in
groep 8. In de begroting heeft het bestuur ruimte gemaakt om voor de school om extra
maatregelen te treffen voor deze groep. Ook voor schooljaar 2018-2019 is gekozen om
een onderwijsassistent aan te stellen in deze groep.
De inschrijfprocedure is veranderd. De ELS conformeert zich aan de afspraken die alle
Leidse besturen gezamenlijk hebben gemaakt waarbij op of na de leeftijd van 3 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. 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.

Personeel
De formatie bestaat op 31 december 2018 uit 19.1 FTE.
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Type aanstelling

Aantal
medewerkers
4
25

Tijdelijke aanstelling
Vaste aanstelling

Aantal FTE

Fulltime
Parttime

3
26

3
16,1

Totaal

29

19,1

Schaal
0003 (OOP)
0004 (OA)
DB (DIR)
LA (OP)
LB (OP)
Totaal
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Aantal

Totale WTF

Gem. WTF

1
1
1
18
8
29

0,7088
0,8000
0,9000
10,7600
5,9300
19,1000

0,7088
0,8000
0,9000
0,5977
0,7412
0,6586
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Z IEKTE EN VERZUIM

Het streven is het ziekteverzuim van de ELS onder het landelijk gemiddelde te houden.
Dit is in 2018 wederom gelukt. De cijfers van 2016 zijn aanleiding geweest om dit hoog
op de agenda te plaatsen. Er is inmiddels een ziekte- en vervangingsbeleid geschreven.
Daarin staan de acties beschreven die we nu inzetten. Een paar voorbeelden:
 het onderwerp ziekteverzuim stond in 2018 structureel op de teamagenda;
 frequentie van het verzuim is bespreekbaar gemaakt met medewerkers;
 start bedrijfsfitness.
Het verzuim is afgenomen met meer dan 10%.
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Wet Werk en Zekerheid
Vanaf 1 juli 2016 is de cao PO 2016-2017 van kracht. In deze cao heeft onder andere
een vertaling plaatsgevonden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) naar het primair
onderwijs.
Vanaf 1 juli 2016





Bij uitsluitend vervangingsbetrekkingen van medewerkers met les- en behandeltaken
maximaal 6 contracten in 36 maanden en een wachttijd van 6 maanden en 1 dag.
In alle andere gevallen maximaal 3 contracten in 24 maanden en een wachttijd van 6
maanden en 1 dag.
Ook tijdelijke uitbreidingen van medewerkers in vaste dienst vallen onder deze
bepalingen.
Er is geen overgangsrecht en dat betekent dat alle contracten die zijn gesloten voor 1
juli 2016 meetellen in de lopende keten.

Daarbij is er de verplichting voor het bijzonder onderwijs en het advies voor het
openbaar onderwijs om vervangingsbeleid op te stellen. In het vervangingsbeleid wordt,
op basis van de historische vervangingsbehoefte, omschreven op welke manier
vervanging wordt georganiseerd en met welk type contracten. Dit vervangingsbeleid is
inmiddels beschreven en aangeboden aan het bestuur en de MR.

W ERVING , UITDIENSTTREDING EN ONTSLAG
De ELS is een vereniging die waarde hecht aan een vaste bezetting. De ELS wil personeel
aan zich binden voor onbepaalde tijd. Dit willen we realiseren door waardering kenbaar
maken, regelmatige gesprekscyclus en zo mogelijk goede secundaire
arbeidsvoorwaarden te creëren. Dit is (nader) geformaliseerd in het
Bestuursformatieplan.
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. In 2018 zijn er dan
ook geen medewerkers gedwongen ontslagen.
Voor personeelsleden zijn er ook mogelijkheden om te groeien of te specialiseren. Zo zijn
er in 2018 coördinatoren op verschillende inhoudelijke portefeuilles aangesteld die een
beleidsplan hebben geschreven of gaan schrijven en zullen uitvoeren in de richting van
het team. Indien nodig of gewenst kunnen deze personeelsleden zich laten scholen of op
hun inhoudelijke portefeuille laten inspireren met bijvoorbeeld bezoeken aan andere
scholen.
Er zijn in 2018 2 leerkrachten uit dienst gegaan. Tevens zijn er ook weer 2 leerkrachten
aangesteld. Voor de geplande uitbreiding van de school met 1 groep per 1 augustus 2019
is een voorziening opgenomen in de begroting en worden er gedurende het (school-)jaar
gesprekken gevoerd met de personeelsleden over de invulling van de voorziene vacature.
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H UISVESTING VAN DE SCHOOL
In de zomer van 2018 is het plafond in een groot deel van het hoofdgebouw
gerenoveerd. Het systeemplafond is vernieuwd en de verouderde lichtarmaturen zijn
vervangen door LED varianten. In de klaslokalen is gekozen voor LED-panelen die in het
plafond liggen zodat de plafonds rustig ogen. Bijkomend voordeel van de LED-verlichting
is de gunstige invloed op het onderwijsklimaat alsmede het verlaagde energieverbruik en
dus lagere vaste lasten voor de school.
Op de korte termijn (schooljaar 2019/2020) is, gegeven de leerlingenprognose,
uitbreiding van het schoolgebouw met tenminste één lokaal noodzakelijk. Hiertoe is begin
2018 een aanvraag ingediend bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor het leveren
van voldoende huisvesting. Deze aanvraag is goedgekeurd in november 2018.
Op het moment van schrijven is het ontwerp af, is grondonderzoek verricht en zijn
constructieberekeningen en tekeningen gemaakt, hebben de aangeschreven aannemers
hun prijs ingediend en was reeds een aannemer geselecteerd. De bouwvergunning is
aangevraagd en is bij de gemeente in behandeling. Helaas heeft het bestuur door
onvoorziene omstandigheden, namelijk de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, de
realisatie van de uitbreiding moeten uitstellen tot 2020. Dit betekent dat de aanvraag
voor tijdelijke noodhuisvesting meteen gedaan is bij de gemeente, om tijdig te
beschikkingen over een extra klaslokaal.

Onderhoud van de gebouwen
Sinds 2015 zijn scholen geheel verantwoordelijk voor het onderhoud van het
schoolgebouw en –terrein. In het najaar van 2017 is een nieuwe meerjaren
onderhoudsprognose (MOP) opgesteld na de asbestsanering en de transformatie van de
aula.
Het bestuur is in contact met verschillende partijen om onderhoud en inspecties
regelmatig te laten uitvoeren (zoals dak, installaties, etc).
Sinds eind 2017 zijn er een klussenteam en pleinteam actief, deze teams hebben ook in
2018 weer hun steentje bijgedragen aan een mooiere school. De betrokken ouders uit
beide teams zetten zich in voor de ELS. De bestuursleden gebouw- en terrein sturen de
teams aan om zaken aan te pakken die noodzakelijk zijn. Hierdoor wordt het team
ondersteund om (onderwijs-)wensen sneller te kunnen realiseren.
Als bestuur willen wij alle ouders die geholpen hebben ontzettend bedanken voor hun
inzet.

S AMENWERKINGSVERBANDEN 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 2018 is, naar aanleiding van signalen van de
leden van het samenwerkingsverband, besloten de verdeling van middelen anders te
organiseren waardoor er per leerling meer geld beschikbaar komt voor de school om naar
eigen inschatting te benutten.
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4. ONDERWIJS
O NDERWIJSPRESTATIES
In de volgende tabel zijn de cito-scores weergegeven.

Cito eindscores
Landelijk gemiddelde CITO:
Gemiddelde ELS

13-14
534,6
536,3

14-15
534,9
536,5

15-16
534,6
535,5

16-17
535,2
535,6

17-18
534,9
534,8*

*digitale afname CITO-toets
In de volgende tabel zijn de uitstroomgegevens van schooljaar 2017-2018 weergegeven.

School
Stedelijk Gymnasium
Bonaventura college
Scholengemeenschap Leonardo Da Vinci
Vlietland College
Rijnlands Lyceum
Leonardo College
Visser 't Hooft
Mareland
Teylingen
Adelbert

aantal leerlingen percentage
9
32%
3
11%
3
11%
2
7%
2
7%
2
7%
2
7%
2
7%
2
7%
1
4%

In de volgende tabel zijn de uitstroomgegevens van schooljaar 2017-2018 voor de
leerlingen weergegeven in aantal en percentage per schooltype.

Uitstroomgegevens (niveau-advies)
VMBO-BL
VMBO-BL/KL
VMBO-KL
VMBO-KL/TL
VMBO-TL
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

aantal leerlingen

percentage

1

3,6%

8
3
5
1
10

28,6%
10,7%
17,9%
3,6%
35,7%

Kwaliteit
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus op de E.L.S. is de analyse van de
resultaten in het LVS (leerlingvolgsysteem). Al een aantal jaren worden de LVS-toetsen
van het CITO gebruikt om de vooruitgang van de leerlingen te volgen en methodeonafhankelijk 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
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vergelijk te maken. In de tabellen hierboven is onder andere te zien dat de Cito-eindtoets
in schooljaar 2017-2018 minder goed is gemaakt dan gebruikelijk voor een groep 8 op
onze school. Dat is, onder meer, aanleiding geweest om de analyse van de LVSresultaten extra scherp onder de loep te nemen. Daarnaast is er contact gezocht met het
CITO om te onderzoeken of de digitale afname van de toets van invloed geweest kan zijn
op de scores. Het resultaat van de analyses is dat het onderwijsproces in alle leerjaren
en vooral inhoudelijk gekaderd nader bekeken wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
rekenen, waarbij de methode opnieuw bekeken wordt, leerkrachten met elkaar in
gesprek gaan over de manier waarop zij de methode gebruiken en waarvan de resultaten
nader bekeken worden. Deze verscherpte analyse van de LVS-resultaten zal doorgezet
worden naar de volgende toetsmomenten.

O NDERWIJSKUNDIGE EN – PROGRAMMATISCHE ZAKEN
In 2018 is er de nodige aandacht besteed aan het invoeren van nieuwe methodes voor
verschillende vakken. Hiervoor zijn een aantal van de studiedagen benut. Onder andere
de methode gericht op sociale veiligheid, kanjertraining, is verder ingezet. De ELS
gebruikt deze methode preventief om te werken aan groepsvorming in de klassen en te
zorgen voor een goede sfeer. De leerlingen leren een gemeenschappelijke taal waarin ze
zich kunnen uiten over gedrag binnen de klas. Denk aan de verschillende dieren met de
verschillende kleuren petten die een rol spelen in de lessen van de kanjertraining.
Daarnaast zijn er meerdere nieuwe methodes op het gebied van taal. Het gaat dan om
Staal, waarin het lesaanbod van Taal en Spelling gecombineerd wordt aangeboden.
Specifiek is gekozen voor Staal omdat deze methode goed aansluit bij de behoeften van
een meertalige populatie. Het aanstellen van een taalcoordinator binnen het team en het
taalbeleidsplan dat inmiddels is opgesteld geeft eveneens een antwoord op de
verschuiving binnen de leerlingpopulatie naar een veel groter aandeel leerlingen met
niet-Nederlandstalige ouders. Begrijpend lezen wordt opgepakt met de nieuwe methode
Nieuwsbegrip, bedoeld voor groep 5 en hoger. In groep drie is de methode Lijn 3 ingezet
voor het aanvankelijk lezen. In schooljaar 2018-2019 is hiermee gestart, nadat de
leerkrachten van de groepen 3 in het voorgaande schooljaar grondig onderzoek hadden
gedaan om tot de keuze voor Lijn 3 te komen. In de verschillende studiedagen zijn deze
methodes geïntroduceerd en uitgediept.
Evenals in voorgaande jaren werkt de directie met schooljaarplannen om inzicht te
hebben over de voortgang van alle voorgenomen acties. Het schoolplan loopt ten einde
en het proces om met alle betrokkenen tot een nieuw schoolplan te komen is dan ook in
de loop van 2018 ontworpen. De studiedag op 6 december was de eerste stap op weg
naar dit nieuwe schoolplan. In de eerste helft van 2019 wordt dit pad verder bewandeld
om in het najaar van 2019 te resulteren in een concept-schoolplan dat met de
verschillende gremia en vervolgens ook met ouders en leerlingen gedeeld kan worden.
Na een aantal jaren van krimp groeit de school inmiddels gestaag naar het beoogde
leerlingenaantal van ca 300 leerlingen. Vanaf de leerjaren 3 en 4 is de indeling van de
klassen conform de beoogde situatie van één heterogene en één homogene groep per
schooljaar. In de bovenbouw groeit de onevenwichtige groepsverdeling langzaam maar
zeker uit. Op dit moment springt er één grote groep in het oog, deze groep is in
schooljaar 2018-2019 begonnen aan het laatste leerjaar op de ELS en zal gedurende dit
laatste jaar extra ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent. In schooljaar 20172018 had de school eveneens gekozen voor ondersteuning door een onderwijsassistent.
Naast het reguliere lesprogramma biedt de ELS een groot aantal verschillende brede
schoolactiviteiten, zoals Franse les, schaken, digitale fotografie, mindfulness en Spaans.
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ICT
In 2018 is er een beperkt aantal zaken opgepakt. Het belangrijkste is dat het
leerlingvolgsysteem Esis (van Rovict) vervangen is door Parnassys. De conversie van alle
gegevens is niet zonder slag of stoot gegaan waardoor het overgaan naar dit systeem in
het najaar van 2018 nog veel extra tijd en aandacht heeft gekost. Het resultaat wordt
naar verwachting begin 2019 voor ouders zichtbaar als de leerlingen hun rapporten mee
krijgen die uit dit systeem worden uitgedraaid.
In aanvulling op deze migratie werd er ook doorgewerkt aan het voldoen aan de wet
AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat verenigingen en kleine
bedrijven het eerste jaar alleen hoeven aan te tonen dat er een inventarisatie is en dat er
volgens een opgesteld plan aan het bereiken van volledige compliancy wordt gewerkt. Na
het eerste jaar zou dat proces afgerond moeten zijn. Onderdeel hiervan is het aannemen
van een Functionaris Gegevensbescherming, gekozen is om dit als dienst bij OHM 2 af te
nemen.

Onderwijsbureau Hollands Midden – administratiekantoor dat voor ons, en andere
scholen in de regio, een deel van de administratie uitvoert.
2
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5. FINANCIËN
F INANCIËN
In onderstaande tabel is de verkorte balans weergegeven van de ELS. In 2018 is het
balanstotaal met ca. € 77.000 gedaald. Veel mutaties van de balansposten zijn
gerelateerd aan de verbouwing in 2017. Op de balans van 2017 was een aanzienlijk deel
opgenomen aan vorderingen gerelateerd aan de door de ELS voorgeschoten bedragen
inzake de asbestsanering. Deze voorgeschoten bedragen zijn in 2018 door de gemeente
betaald wat de daling van de post Vorderingen verklaart. Daarnaast is de post Schulden
Kort sterk gedaald. Deze post was ultimo 2017 aanzienlijk doordat de verbouwing pas
eind 2017 was afgerond en veel facturen om deze reden pas in 2018 zijn betaald. Als
gevolg hiervan stonden deze facturen eind 2017 nog open en moesten ze worden
opgenomen onder de post Schulden Kort op de balans.
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat in 2018 gestegen. De liquide middelen
zijn gedaald met name als gevolg van het uitgevoerde onderhoud en de kosten die de
ELS al heeft moeten maken met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het gebouw.
Eerste Leidse Schoolvereniging

Balans

Balans

31/12/2018

31/12/2017

197

212

0

0

Vorderingen

200

213

Liquide middelen

385

434

Totaal

782

859

Eigen vermogen

380

336

Voorzieningen

115

93

Schulden lang

0

0

Schulden kort

287

430

Totaal

782

859

Verkorte balans (x € 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Passiva

De verkorte resultatenrekening is hieronder weergegeven. Het resultaat over 2018 was
met ca. € 44.000 positiever dan begroot.
Aan de batenkant valt op dat de baten van het Ministerie OCW ca. € 119.000 hoger lag
dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door gestegen bekostiging van de
rijksoverheid als gevolg van het werkdrukakkoord en hogere PPO 3-gelden dan begroot.
Aan de lastenkant zien we dat de Personele lasten ca. € 60.000 hoger uitvallen dan
begroot. Dit heeft wederom te maken met het werkdrukakkoord, mede op grond
waarvan de formatie is uitgebreid. Bij de huisvestingslasten zien we ook een stijging
welke veroorzaakt wordt door hogere kosten voor het onderhoud, voor de energie, voor
schoonmaakkosten en voor de gemeentelijke heffingen dan was ingeschat. De kosten ten
3

PPO: samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
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aanzien van de Overige Instellingslasten zijn ook hoger uitgevallen dan begroot wat
voornamelijk zijn oorzaak vindt in kosten voor licenties welke hoger zijn uitgevallen dan
begroot.
Eerste Leidse Schoolvereniging

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2018

2017

1.487

1.368

1.367

8

6

19

Overige baten

251

245

250

Totaal baten

1.746

1.619

1.636

Personele lasten

1.362

1.300

1.202

42

40

32

121
177
1.702

111
166
1.617

121
173
1.528

44

2

108

0

0

0

44

2

108

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten
Exploitatieresultaat

Kengetallen
Hieronder worden de voor de school belangrijke kengetallen genoemd.

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 minimaal 10%.
Kengetal: 12,3% (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 (conform definitie 1) van
minimaal 20%.
Kengetal volgens definitie 1: 49% (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.
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Kengetal: 2,04 (gerealiseerd)

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: 2,35% (gerealiseerd)

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: 40,35% (gerealiseerd)

Betalingspercentage ouderbijdrage
Omschrijving: De vrijwillige ouderbijdrage vormt een belangrijk deel van de inkomsten
van de school en is noodzakelijk om uitvoering te geven aan een groot aantal bijzondere
keuzes.
Berekening: Betaalde ouderbijdrage / Totale factuurbedrag ouderbijdrage x 100%.
Streefwaarde: Het bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage.
Kengetal: 88% (gerealiseerd)

T OELICHTING OP HET GEVOERDE BELEID
Het bestuur heeft in 2018 gelijk aan afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid
gevoerd. Het voorzichtige beleid uit zich in een behoudende begroting waarbij eventuele
meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve. De reden hiervoor werd in
2018 mede gevonden in de onzekerheid rondom de voorgenomen verbouwing
(uitbreiding). Onderdeel van de voorgenomen verbouwing was immers een grootschalige
renovatie waarvan de kosten gedragen moeten worden door de school (de
daadwerkelijke verbouwing, te weten de uitbreiding van het gebouw moet worden
bekostigd door de gemeente). De verbouwing is nu vertraagd tot 2020 doordat er nader
onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Wat
verder een grote rol heeft gespeeld in 2018 is de extra bekostiging vanuit het Rijk
waardoor er meer mogelijkheden zijn ontstaan om werkdrukverlagende investeringen te
doen. Deze baten zullen de komende jaren naar verwachting nog toenemen waardoor dit
meer ruimte geeft voor de ELS om te investeren.
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W ERKDRUKAKKOORD
Op 9 februari 2018 hebben het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het
werkdrukakkoord gesloten. De ELS heeft ten gevolge hiervan een bedrag van € 155,- per
leerling ontvangen, te besteden aan middelen om de werkdruk tegen te gaan. Dit bedrag
zal het komende jaar al verder oplopen. In schooljaar 2021/2022 zal de bijdrage naar
verwachting uitkomen op € 285,- per kind, hetgeen mede afhankelijk zal zijn van de
verantwoordingen en de tussenevaluaties.
Proces dat is gevolgd om tot een verantwoorde besteding te komen
Gelet op het doel van deze regeling, te weten het verlagen van de werkdruk, heeft het
personeel keuzes gemaakt omtrent de besteding. Het proces om tot deze keuzes te
komen heeft als volgt plaatsgevonden. Tijdens een teamvergadering heeft het personeel
gediscussieerd over de inzet van de gelden uit de werkdruk regeling. De personeelsleden
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. Nu komt deze
zorg geheel voor rekening van de leerkracht. Dit zorgt voor veel extra werkdruk.
Hier opvolgend is de keuze gemaakt, in overleg met de Medezeggenschapsraad en het
bestuur, om het bedrag uit de werkdrukregeling te besteden aan de inzet van een
onderwijsassistente. Over het jaar 2018 is er een bedrag van € 18.273,- hieraan
besteed.
Bestedingscategorie

Personeel

Besteed bedrag in
kalenderjaar

€

18.273,00

Eventuele toelichting

Onderwijsassistente

Materieel
Professionalisering
Overig
In 2018 zijn, naast de hiervoor genoemde besteding, geen andere specifieke
maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen. Dit is wel een voortdurend punt van
aandacht en overleg.

P RESTATIEBOX
In 2018 is in het kader van de prestatiebox € 52.695,50 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 echter naar eigen
inzicht besteden.
Een aanzienlijk bedrag is besteed aan het onderwijs leerpakket (ca. € 32.000,-) en aan
ICT (ca € 14.000,-) Daarnaast is er een deel besteed aan onderwijs gerelateerde
activiteiten zoals cultuureducatie ( +/- € 6.000,-) en aan scholing.
Ten aanzien van cultuureducatie bezoeken de leerlingen musea in Leiden, wordt de
Hortus bezocht, worden er toneelvoorstellingen bezocht en worden er veel kunstzinnige
activiteiten georganiseerd op de school.
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S AMENWERKINGSVERBAND P ASSEND P RIMAIR O NDERWIJS REGIO L EIDEN
Over het jaar 2018 heeft de ELS in totaal een bedrag aan PPO-gelden ontvangen van
€ 52.800,-. Hiervan is € 49.300,- besteed aan de formatie. Onder meer ten aanzien van
de interne begeleiding alsmede door het aantrekken van een onderwijsassistente welke
speciaal is ingezet voor ondersteuning op persoonlijke begeleiding. Dit betreft met name
ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes. Een bedrag van
€ 3.500,- is besteed aan arrangementen uitgevoerd door derden en materiaal aanschaf.

T REASURY
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 zal in 2019 wederom worden vastgesteld in overleg met
de CVT. Conform het treasury-statuut heeft de ELS geen beleggingen, derivaten of
vergelijkbare producten.

B ESCHRIJVING SYSTEEM BEHEERSING VAN RISICO ’ S
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 facturen worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de
administratie.
De realisatie is te benaderen via het online managementinformatiesysteem 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.
Elk kwartaal wordt een financiële kwartaalrapportage opgesteld door de directie waarin
aan het bestuur gerapporteerd wordt over de realisatie van de begroting en eventuele
mee- en tegenvallers hierbij. Tevens is gerapporteerd over voortgang van de betalingen
van de ouderbijdragen, over de ontwikkeling van het aantal leerlingen en eventuele
andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie.
Om te voorkomen dat ongewild nieuwe dienstverbanden ontstaan laat het bestuur
tijdelijk contracten toetsen door het administratiekantoor.

B ESCHRIJVING RISICO ’ S
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 vervanging te krijgen bij
ziekte. Dit is een bijzonder risico welke de nodige aandacht verdient.
Een structureel risico van onze schoolvereniging is verder nog steeds de afhankelijkheid
van ouderbijdragen waarvan de betaling vrijwillig is. Hiertegenover staan met name
loonlasten van medewerkers met vaste dienstverbanden. Dit risico zal ondervangen
moeten worden met een weerstandsvermogen dat op niveau is en tijdige signalering en
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onderkenning van eventuele problemen. In de financiële kwartaalrapportages wordt
gerapporteerd over voortgang van de betalingen van de ouderbijdragen.

C ONTINUÏTEITSPARAGRAAF
In deze paragraaf zal de visie van het bestuur op de volgende drie jaarverslagen worden
gegeven aan de hand van de leerlingenprognose en de eind 2018 vastgestelde
meerjarenbegroting 2019-2023.

Personeel
De school heeft 0,9 wtf directeur en 1,5 WTF onderwijs ondersteunend personeel. De
komende jaren zal de formatie OP (onderwijzend personeel) 1,0 WTF stijgen omdat er
een klas extra zal ontstaan.
In onderstaande overzicht zijn ook de wijzigingen meegenomen voor het huidige
schooljaar als gevolg van extra bekostiging vanuit het ministerie OCW ten bate van
werkdrukvermindering. De komende jaren zal dit verder kunnen leiden tot een verhoging
van de personele inzet voor met name OP en/of OOP (onderwijs ondersteunend
personeel).

DIR
OP
OOP
Totaal

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

15,7

16,1

16,7

17,7

17,1

17,1

0,7

0,7

1,5

1,5

1,5

1,5

17,2

17,6

19,1

20,1

20,1

20,1

Leerlingenaantallen
De school telde op 1 oktober 2018 282 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen in
de kleutergroepen is goed, waardoor met een wachtlijst gewerkt wordt. Dit resulteert in
een prognose dat we vanaf schooljaar 2020/2021 onze streefgrootte zullen bereiken van
ca. 290-300 leerlingen.
Per 1 oktober
Onderbouw (4 t/m 7 jaar)
Bovenbouw (8 jaar en ouder)
Totaal

2016
147
123
270

Gerealiseerd
2017
2018
148
148
127
134
275
282

2019
146
140
286

Prognose
2020
2021
150
152
147
142
297
294

2022
152
142
294

Meerjarenbegroting
Het bestuur verwacht voor 2019 een licht positief resultaat (minder dan 2% van de
rijksbijdragen) en voor de jaren 2020 en verder neutraal tot licht positief resultaat. Het
uiteindelijke resultaat zal tevens afhangen van de extra bekostiging die is toegezegd door
het Rijk. Per schooljaar 2019/2020 zal in vergelijking met de schooljaren daarvoor een
extra klas in de bovenbouw bestaan wat zal leiden tot een licht negatief resultaat.
In schooljaar 2019/2020 zal de ELS een schoollokaal extra nodig hebben. Het bestuur
heef hierin willen voorzien door middel van een uitbreiding, waarvoor bekostiging
aangevraagd is bij de gemeente Leiden. Helaas is de uitvoering hiervan uitgesteld
vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. De uitvoering van deze uitbreiding
wordt verwacht in 2020. De bekostiging van de uitbreiding zal volledig moeten worden
geleverd vanuit de gemeente, maar de renovatie zal worden bekostigd uit de
onderhoudsvoorziening. Dit is meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MOP).
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Eerste Leidse Schoolvereniging
Resultatenrekening (x € 1.000)

Realisatie
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Ministerie OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.487
9
251

1.563
6
244

1.600
6
261

1.651
0
272

1.692
0
276

Totaal baten

1.747

1.813

1.867

1.923

1.968

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

1.362
42
122
177
0
1.703

1.480
42
110
180
0
1.812

1.543
43
110
177
0
1.873

1.587
43
111
178
0
1.919

1.630
43
111
180
0
1.964

44
0
0
44

1
1
0
2

-6
1
0
-5

4
1
0
5

4
1
0
5

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Exploitatieresultaat

Meerjarenbalans
Door de verbouwing in 2017 waren de liquide middelen sterk gedaald. Een deel van de
verbouwing was bekostigd uit de onderhoudsreserve en een deel werd geactiveerd op de
balans en meerjarig afgeschreven. Dit konden we terugzien in een daling van de
voorzieningen en een stijging van de materiele vaste activa. In 2018 zijn er minder in het
oog springende verschuivingen geweest. Over 2019 en verder wordt ook een min of
meer bestendige lijn verwacht, al houdt het bestuur er rekening mee dat met de
uitbreiding in 2019 bepaald onderhoud naar voren gehaald kan worden. Dit zal dan
mogelijk ten laste komen van de algemene reserve indien de voorziening niet toereikend
is. Het bestuur acht dat acceptabel gelet op de verwachte resultaten de komende jaren
en de verwachting dat het leerlingenaantal blijft stijgen conform de prognoses. Het
bestuur merkt hier volledigheidshalve bij op dat dit dan specifiek gaat om onderhoud en
het niet de bedoeling is om de uitbreiding mede te gaan bekostigen.
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Eerste Leidse Schoolvereniging
Verkorte balans (x € 1.000)

Balans
31-12-2017

Balans
31-12-2018

Balans
31-12-2019

Balans
30-12-2020

Balans
31-12-2021

212
0
213
434
859

197
0
200
385
782

165
0
220
450
835

180
0
220
423
823

165
0
220
436
821

336
93
0
430
859

380
115
0
287
782

382
163
0
290
835

377
156
0
290
823

382
149
0
290
821

Eerste Leidse Schoolvereniging
Realisatie
Kengetallen
2017
Liquiditeitsratio
1,50
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)
0,39
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)
0,50
Weerstandsvermogen (EV minus vaste activa/rijksbijdrage*100%) 9,1%

Realisatie
2018
2,04
0,49
0,63
12,3%

Begroot
2019
2,31
0,46
0,65
13,9%

Begroot
2020
2,22
0,46
0,65
12,3%

Begroot
2021
2,26
0,47
0,65
13,1%

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort

Kasstroomoverzicht
De kasstroom uit operationele activiteiten ligt onder meer lager doordat het resultaat in
2017 fors hoger lag (€ 108.000 tegen € 44.000 nu). In het bestuursverslag van 2017 is
aangegeven waarom dit hoqer was dan begroot.
In het volgende overzicht valt ook op dat er grote verschillen zijn in de mutaties met
betrekking tot de vorderingen, schulden en voorzieningen. Deze zijn goeddeels te
herleiden tot de verbouwing in 2017 die voor een groot deel betaald is in 2018. Dit staat
nader uitgewerkt in het bestuursverslag van 2017 en dan met name paragraaf 5.1
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Eerste Leidse Schoolvereniging

2017

2018

108
32

44
42

-64
0
136
-148
64

13
0
-143
22
-23

0
0
0

0
0
0

-138
0
-138

-27
0
-27

0
0
0

0
0
0

Mutatie liquide middelen

-74

-50

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

508
-74
434

434
-49
385

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Voorraden
- Vorderingen
- Effecten
- Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden
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6. VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT / INTERN
TOEZICHTHOUDER
I NLEIDING
Op 1 augustus 2010 is de Wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’ van kracht geworden,
waarin werd gestipuleerd dat ultimo 1 augustus 2011 de door deze wet vereiste
scheiding van intern toezicht en bestuur geïmplementeerd zou moeten zijn. Via deze wet
is ook de reeds bestaande zorgplicht van het bestuur voor de ‘kwaliteit van het
onderwijs’ geoperationaliseerd.
Op voorstel van het Bestuur heeft de ALV van de ELS op 25 januari en 15 februari 2011
de daarvoor benodigde statutenwijziging behandeld en aanvaard, waarbij de Commissie
van Toezicht is ingesteld en gekozen is voor de Code ‘Goed Bestuur’ van de PO-Raad.
Binnen de ELS vervult de Commissie van Toezicht zowel de rol van toezichtsorgaan op de
school als bedoeld in de Wet als de rol van commissie tot onderzoek van de rekening en
verantwoording van het Bestuur van de vereniging over het laatst afgelopen boekjaar als
bedoeld in de Statuten4.
Op 11 september 2014 is de Toolkit Toezicht Onderwijs ‘Stevig toezicht voor goed
onderwijsbestuur’ uitgekomen, bij welke gelegenheid door de Inspecteur-generaal voor
het onderwijs, Annette Roeters een aantal zaken zijn benadrukt waaronder:






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.

G OVERNANCE
De Commissie van Toezicht heeft in 2018 niet alleen contact gehad met het Bestuur,
maar heeft ook van gedachten gewisseld met de Directeur, de Medezeggenschapsraad,
de Accountant en andere betrokkenen.
In 2018 bestond de Commissie van Toezicht uit:
1. Governance, voorzitter:
o Elizabeta Griovska
 Werkzaam bij Diageo als Commercial Transformation Manager
2. Onderwijs:
o Petra Sijpesteijn
 Werkzaam bij Universiteit Leiden als Professor of Arabic
3. Finance, Audit Committee:
o Ben Hellendoorn
 Werkzaam bij Nationale Nederlanden als Manager Management
Accounting & Finance
De CVT is verheugd dat in Q1 2019 de nieuwe Statuten zijn goedgekeurd door de
ledenvergadering.
4
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o

Hiske Eggink (vanaf 1 September 2017)
 Werkzaam bij het LUMC als Coördinator Planning en Control

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 2018.
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 opnieuw invoeren door het bestuur van een jaarplanning waarop gestuurd
wordt.
In 2018 is de Commissie van Toezicht bijeengekomen zoals volgend, naast continue
overleg via CvT WhatsApp groep en e-mail:








28 maart (alleen CVT)
26 juni (ALV)
19 sept (alleen CVT)
8 oktober (CvT Voorzitter/ELS Directeur)
31 oktober (CvT kascommissie/Penningmeester bestuur)
5 November (overleg met bestuur over begroting)
10 december 2018 (ALV)

O NDERWIJS
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 regelmatig overleg plaats tussen bestuur en MT (directeur) en,
minder frequent, tussen bestuur en CvT over zaken die het onderwijs aangaan.
Een aandachtspunt blijft overbelasting van docenten. Een structurele boven-formatieve
aanstelling (vanaf schooljaar 2018-19) richt zich op ontlasting van docenten,
kwaliteitsbevordering van het onderwijs en is inzetbaar voor vervanging van uitvallende
leerkrachten.
Een ander aandachtspunt blijft communicatie van bestuur en MT met ouders van huidige
en toekomstige leerlingen met betrekking tot het onderwijs. Beslissingen en maatregelen
dienen tijdig en duidelijk met de ouders van leerlingen in betrokken klassen besproken te
worden. Een open en transparante communicatie voorkomt onnodige onrust en
wantrouwen. Daarnaast is het belangrijk de informatie op de website en via andere
kanalen te verduidelijken en up-to-date te houden.
Samenwerking in het onderwijsteam ter bevordering van onderwijsontwikkeling,
organisatie en kwaliteit stond dit jaar ook centraal. Tijdens studiedagen en in docent
teams worden gezamenlijk doelen gesteld. Hierbij blijft handelingsgericht werken (HGW)
met een planmatige aanpak in de klas, waarbij leerlingen aangemoedigd worden om
samen te werken en zelfstandig hun taken te plannen via een weektaak, een cruciaal
onderdeel.
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De scores in de entreetoets van groep 7 en de CITO van groep 8 vielen dit jaar erg
tegen. Er is bovendien een dalende lijn in de gemiddelde score te zien in de afgelopen
jaren waarbij groep 8 dit jaar zelfs onder het landelijke gemiddelde scoorde. Als eerste
maatregel is er besloten om de entree- en CITO-toets weer op papier te maken en niet
digitaal. Een analyse per onderdeel wees erop dat vooral het onderdeel rekenen
achterblijft. In het schooljaar 2018-19 is daartoe ingezet op doorgaande leerlijnen in het
rekenonderwijs.
Over het algemeen is het onderwijsteam betrokken en tevreden. Het bestuur heeft de
stakingsacties van de docenten gesteund.
Docenten
De portefeuille personeelsbeleid heeft in het bestuur door gebrek aan expertise minder
aandacht gehad. Er wordt nu een portefeuillehouder personeelsbeleid aangetrokken. De
directeur blijft met elke docent werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, gekoppeld
aan het bekwaamheidsdossier. Het CvT moedigt het door het MT gezamenlijk gedragen
ontwikkelingstraject aan.
De docent lichamelijke opvoeding is als zij-instromer in opleiding begonnen met lesgeven
in het reguliere onderwijs. Dit verloopt naar ieders tevredenheid. Het CvT staat positief
tegenover het idee om toekomstige overschotten op de begroting (deels) ter beschikking
te stellen voor het bijscholen van docenten.
In 2018 bleef het ziekteverzuim wederom onder het landelijk gemiddelde. Voortdurende
aandacht voor en een aantal nieuwe maatregelen heeft het ziekteverzuim in 2018 zelfs
verder teruggebracht. Het is moeilijk tijdig geschikte vervanging aan te trekken van
buiten, zowel bij ziekte als vertrek van docenten. Dit komt overeen met de landelijke
situatie in het onderwijs. Een vervangingsbeleid waarin structurele maatregelen zijn
voorgesteld is toegepast in het schooljaar 2018-19. Centraal is hierbij de bovenformatieve aanstelling die beschikbaar is voor inzet op kwaliteit en werkdruk verlichtende
taken in alle klassen, maar ook om uitval op te vangen. Deze constructie waarborgde dat
alle klassen het hele jaar les kregen. Helaas is door het gebrek aan extra leerkrachten in
te zetten bij uitval de boven-formatieve aanstelling relatief veel ingezet voor
onderwijsvervangen en minder aan extra onderwijstaken.
Een belangrijk punt is het stimuleren van samenwerking en betrokkenheid tussen
docenten. Dit gebeurt ten eerste op incidentele wijze tijdens de studiedagen.
Studiedagen werden dit jaar met name ingezet om onderwijsprogramma’s, materialen en
onderwijsondersteunende acties te introduceren. De tweede helft werden de studiedagen
ook gebruikt om te werken aan het schoolplan 2020-24. Zie met name de introductie van
het nieuwe leerlingenvolgsysteem Parnassys, het programma “kanjer training” dat de
sociale veiligheid op school voor alle leerlingen moet bevorderen en nieuwe taal en
spelling methodes.
Permanente samenwerking wordt op twee manieren georganiseerd. In thematisch
georganiseerde professionele leergemeenschappen (PLG) wordt extra aandacht besteed
aan o.a. IT, taal, en cultuur. Evaluatie van dit systeem eind 2018 m.b.v. de Stichting
Leerkracht heeft geleid tot de introductie van gerichte samenwerking, d.m.v. het
formuleren van gezamenlijke doelen bijvoorbeeld op het gebied van doorlopende
leerlijnen, tussen de onderwijzers van de onderbouw, middenbouw, en bovenbouw.
Onderwijsprogramma
Het op handelsgericht werken gestoelde onderwijs krijgt voortdurende aandacht van het
MT. Een nieuw leerlingvolgsysteem is geïntroduceerd (Parnassys) dat gedetailleerde
overzichten biedt die ook aan de rapporten zullen worden toegevoegd. Een goede
overdracht aan het einde/begin van elk schooljaar garandeert dat leerlingen gedurende
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hun hele schoolloopbaan passend onderwijs genieten. De aandacht ligt op planmatige,
systematische en cyclische invulling van het onderwijs waarbij leerlingen meer
verantwoordelijkheid hebben bij het plannen en vervullen van hun taken. Remedial
teaching wordt in alle schooljaren aangeboden m.b.v. twee interne begeleiders en door
docenten tijdens vrijgeplande tijd (tijdens muziek-of gymles).
Een structurele boven-formatieve aanstelling dient om onderwijskwaliteit te verbeteren.
Onderwijs assistenten in de bovenbouw (tijdelijk om de docent van de grote groep 8 te
ondersteunen) en onderbouw (structureel) werken met groepjes leerlingen aan specifieke
opdrachten en ondersteunen de docenten.
Dit jaar is een aantal nieuwe methodes voor o.a. lezen, taal en spelling geïntroduceerd
met aandacht voor het bedienen van de op onze school uitzonderlijk diverse meertalige
leerlingenpopulatie.
De ELS staat een brede onderwijsontwikkeling waarin sport en cultuur ruim aandacht
krijgen in het onderwijs. In een jaarlijks wisselend kunstproject werken alle klassen aan
één thema uitmondend in een tentoonstelling voor en door de hele school. De vakdocent
muziek leidt het koor en schoolorkest. Muziek speelt ook een rol in de musicals van
klassen 1/2, 4, 6 en 8 en het slotspektakel waarvoor alle klassen een act op muziek
voorbereiden. Leerlingen maken op grote schaal gebruik van de extra-curriculaire
cursussen. Dit jaar is het aanbod wederom uitgebreid. In het in 2019 te ontwikkelen
meer-jaren schoolplan zal de verdere integratie van sport en cultuur in het onderwijs
aandacht krijgen. Met de introductie in 2018 van een bestuurslid voor ICT is de
mogelijkheid geschapen om het computeronderwijs in de klas te actualiseren. Een extra
investering maakte het mogelijk additionele laptops aan te schaffen. De verdere
ontwikkeling van het computeronderwijs zal ook in het komende meer-jaren schoolplan
aan de orde komen. Het CvT juicht deze aandacht voor het implementeren van een
veelzijdige educatie die onze leerlingen op een gevarieerde en uitdagende toekomst
voorbereid – een van de handelskenmerken van de ELS – zeer toe.
Aandacht blijft uitgaan naar de veranderende leerlingenpopulatie waarbij er een groeiend
aantal leerlingen is van wie tenminste een ouder niet Nederlands als moedertaal heeft.
Hiertoe is de communicatie nu tweetalig Nederlands met een samenvatting in het Engels.
Het CvT heeft gewezen op het belang de communicatie verder te internationaliseren.
Het CvT juicht deze samenwerking op en aandacht voor het gebied van de ontwikkeling
van een maatpassend onderwijsprogramma op alle niveaus toe.

F INANCIËN
De CvT heeft in 2018 met het bestuur en de penningmeester overlegd over de financiële
situatie van de ELS. Binnen de CvT is sinds 2014 een Audit Committee actief conform de
Code Goed Bestuur.
Het bestuur heeft net als in 2017 ook in 2018 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.
Volgens de financiële jaarcyclus adviseerde tijdens de ALV van 26 juni 2018 de CvT aan
de ALV om de jaarrekening 2017 goed te keuren en werd de jaarrekening door de ALV
goedgekeurd en het bestuur decharge verleend over het beleid in 2017.

Pagina 29 van 33

Jaarverslag ELS 2018 - Concept

De nieuwe penningmeester werd tijdens deze ALV benoemd. De CVT heeft geconstateerd
dat er een goede overdracht heeft plaatsgevonden en de penningmeester snel is
ingewerkt, waarbij het MT een blijvende rol heeft gekregen in het opstellen van de
begroting en kwartaalverslagen. Wat de afhankelijkheid van één persoon vermindert en
de governance van de school dus robuuster.
De begroting 2019 werd wederom op tijd en conform planning in de daartoe vooraf
geplande ALV vastgesteld. Dit jaar was er vooral veel aandacht voor de voorgenomen
verbouwing. Hierin heeft het bestuur zich naar de mening van de CvT prudent opgesteld
en geen onverantwoorde risico’s genomen. De CvT adviseerde positief over de
meerjarenbegroting 2019 die tijdens de ALV van 10 december 2018 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 accountant voor het jaar 2019
(auditjaar 2018).
Het bestuur heeft in 2018 gewerkt aan het opstellen van de nieuwe statuten, en heeft de
CvT hierbij betrokken. Wat eind 2018 geresulteerd heeft in statuten die voorgelegd
kunnen worden aan de leden. Begin 2019 kunnen de leden stemmen over de nieuwe
statuten.
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.
Het bestuur heeft ook proactief geïnformeerd over de voortgang van de
verbouwingsplannen en de onderhandelingen met de gemeente, waarbij de
penningmeester meerdere keren de financiële impact met de audit commissie heeft
besproken.
Door middel van bovenstaande overlegmomenten en het bestuderen en van commentaar
voorzien van de door het bestuur opgestelde financiële stukken zoals het jaarverslag, de
meerjarenbegroting 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 blijft er bij het bestuur op aandringen om de
kwartaalrapportage nog verder te verbeteren door te zorgen voor toerekening van
alle uitgaven en inkomsten aan kwartalen in zowel budget, realisatie als forecast
en door te zorgen voor regelmatige publicatie van het kwartaalrapport conform de
planning.
 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.

A DVIES TOT DÉCHARGE
De CvT adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde
beleid.
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7. JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
S AMENSTELLING
De MR heeft een personeelsgeleding en een oudergeleding die beide uit drie personen
bestaan. De MR werd in 2018 gevormd door de volgende personen:
Personeelsgeleding
 Mirjam van Delft
 Myra Gobets (tot de zomervakantie)
 Mirjam van der Voet
 Bebel Gips
Oudergeleding
 Chris Jetten; voorzitter (tot de zomervakantie)
 Maarten van Duijn, vice voorzitter (tot de zomervakantie)
 Mirko Schaeffer
 Peter Hohenstein
 Linda Sas; voorzitter (vanaf de zomervakantie)

B IJEENKOMSTEN
In 2018 zijn er 9 reguliere MR-vergaderingen geweest: op januari, 12 februari, 14
maart, 12 april, 16 mei, 27 juni, 12 september, 17 oktober en 17 december. De
agenda’s voor deze 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. Bij een aantal
bijeenkomsten tot de zomer waren ook inderdaad één of meer ouders als toehoorder
aanwezig, meestal vanwege een specifiek agendapunt maar soms ook vanuit een
algemene belangstelling in het reilen en zeilen van de school. Na de zomer moest de
nieuwe MR zijn draai nog vinden en zijn er geen ouders aangeschoven.
Een aantal van de MR-vergaderingen vond op dezelfde avond plaats als een vergadering
van het bestuur. Naast deze periodieke overleggen waren er enkele speciaal geplande
overleggen met het bestuur, de directeur en leden van de Commissie van Toezicht: in
mei over het bestuursformatieplan voor 2018-2019 en in november over de begroting
voor 2019.

MR VACATURES
In de zomer van 2018 verliep de termijn van Chris Jetten en Maarten van Duijn. Op de
twee ontstane vacatures hebben twee ouders gereageerd, Mirko Schaeffer en Peter
Hohestein. Aangezien er twee reacties waren hoefden er geen verkiezingen gehouden te
worden.
Ook bij de Personeelsgeleding zijn enkele wisselingen geweest. Na de zomervakantie zijn
Mirjam van der Voet, Mirjam van Delft en Bebel Gips toegetreden tot de MR. De MR is zo
weer op volle sterkte.

O NDERWERPEN
De agenda van de MR-vergaderingen wordt ten dele 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 MRvergaderingen bezoekt wordt ingebracht. Alle onderwerpen die in de MR zijn besproken
zijn weergegeven in de agenda’s voor en verslagen van de MR-vergaderingen, die onder
ouders en personeel zijn verspreid. Van enkele beeldbepalende onderwerpen volgt hierna
een korte weergave.
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Warme lunch: De MR heeft gebruikmakend van zijn recht om voorstellen te doen aan
het bestuur voorgesteld om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de leerlingen 4
dagen per week een warme lunch aan te bieden. Dit zou op vrijwillige basis zijn, tegen
een kostendekkende vergoeding, gebruikmakend van een cateringbedrijf en zonder
bijkomende taken voor het onderwijzend personeel. Uit een inventarisatie onder ouders
bleek dat bij een prijs van 3-4 euro per dag ruim 20% van de kinderen dagelijks van
deze dienst gebruik zou maken. Het bestuur en de directie besloten in te gaan op de
uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke werkgroep die dit idee verder zou
uitwerken. Het idee van de warme lunch is helaas on hold gezet wegens op dit moment
teveel zaken die nog moeten worden uitgezocht of voor teveel geregel en georganiseer
zorgen.
Beleidsstukken en nieuwe statuten: In de herfst van 2016 zijn drie conceptbeleidsdocumenten aan de P-MR voorgelegd: personeelsgesprekken, ziekteverzuim en
vervanging. De MR heeft hier eind 2016 opmerkingen op gemaakt en kreeg in de herfst
van 2017 weer een nieuwe versie voor nog een commentaarronde. Met het bestuur is in
voorjaar 2018 afgesproken dat het bij één ronde opmerkingen van de MR blijft, dat het
bestuur nu met de directeur de documenten afmaakt, en dat ze dan pas weer (voor
instemming) naar de MR komen. Het hebben van geaccordeerde versies van deze drie
documenten is één van de eisen om eigen risicodrager te mogen worden. De definitieve
stukken komen binnenkort de kant van de MR op zodat ze kunnen worden vastgesteld.
Verbouwing school
Het bestuur betrekt de MR nauw bij de verbouwingsplannen van de school om een extra
lokaal toe te voegen. De verbouwing is helaas uitgesteld waardoor de MR nog geen
adviesaanvraag heeft ontvangen. Wordt vervolgd in 2019.
Speerpunten nieuwe MR
De voornamelijk nieuwe MR wil zich de komende jaren inzetten voor betere
communicatie, creativiteit en activerend onderwijs en Engelse les. De MR nodigt ouders
uit om mee te denken over deze onderwerpen of om zelf onderwerpen in te brengen bij
de MR.
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Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018

1

Activa

31 december 2018

31 december 2017

€

€

1.1.2

Materiële vaste activa

196.874

211.902

1.1.2.1

Gebouwen en verbouwingen

78.049

87.054

1.1.2.3

Inventaris en apparatuur

69.400

84.244

1.1.2.4

Overige materiële vaste activa

49.425

40.604
196.874

211.902

1.2.2

Vorderingen

199.741

212.979

1.2.2.1

Debiteuren

100.413

77.402

1.2.2.2

Ministerie van OCW

67.916

67.938

1.2.2.3

Gemeenten

24.616

55.238

921

6.785

16.875

15.616

-11.000

-10.000

1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.15 Overlopende activa
1.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen

199.741

212.979

1.2.4

Liquide middelen

384.812

433.652

1.2.4.2

Banken

384.812

433.652

Totaal Activa

Pagina 35

384.812

433.652

781.427

858.533

Eerste Leidse Schoolvereniging

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

31 december 2018

31 december 2017

€

€

380.119

335.537

375.119

331.537

5.000

4.000
380.119

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

335.537

114.799

93.365

14.427

11.257

100.372

82.108
114.799

2.4

Kortlopende schulden

2.4.8

93.365

286.509

429.631

Crediteuren

24.421

95.259

2.4.9.1

Loonheffing en premies

48.085

42.858

2.4.10

Pensioenpremies

14.062

13.122

2.4.12

Overige kortlopende schulden

8.601

6.092

2.4.19

Overlopende passiva

191.340

272.300

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten 2018

alsnog tonen
alsnog tonen

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

In €

In €

In €

1.487.085

1.367.950

1.367.008

8.453

6.000

19.475

Overige baten

251.238

244.900

250.412

Totaal Baten

1.746.776

1.618.850

1.636.895

1.362.449

1.299.670

1.202.473

41.696

40.008

32.144

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

121.417

110.900

120.989

4.4

Overige instellingslasten

176.632

166.072

173.487

1.702.194

1.616.650

1.529.093

Saldo baten en lasten

44.582

2.200

107.802

Exploitatieresultaat

44.582

2.200

107.802

Totaal Lasten
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Kasstroomoverzicht 2018
2018

2017

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

44.582

107.802

Afschrijvingen

41.696

32.144

13.238

-64.159

- Kortlopende schulden

-143.122

135.769

Mutaties voorzieningen

21.434

-148.289

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen

-22.172

63.267

Ontvangen interest

0

0

Betaalde interest

0

0
0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

-26.668

Mutatie liquide middelen

-137.465
-26.668

-137.465

-48.840

-74.198

Beginstand liquide middelen

433.652

507.850

Mutatie liquide middelen

-48.840

-74.198

Eindstand liquide middelen

384.812
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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
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 historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten 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.
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 bestemmingsreserve 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.
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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
Meubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen

5,00%
6,25%
12,50%
6,25%

10,00%
14,28%
12,50%
25,00%
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.
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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.
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
tot 1 juli 2016 en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016.
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.

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 de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

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.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
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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 2019 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,37 %.
Naar de stand van 31 december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,0 % (bron: website
www.abp.nl).
De eerste Leidse Schoolvereniging heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
in geval van een 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. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

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
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis
van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat
van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

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
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag.

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.

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.
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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.

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.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per 31 december 2018
1

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa

Verkrijgings Cum.afschr.

waarde

ringen

ringen

vingen

waarde

31-dec-17

2018

2018

2018

31-dec-18

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

589

-276

1.1.2.3.2

ICT

95.061

-48.200

1.1.2.4.0

Duurzame leermiddelen

89.778

-49.174

433.100

-221.198

90.056

-3.002

87.054

0

0

-9.005

78.049

157.616

-120.546

37.070

0

0

-8.645

28.425

313

0

0

-74

239

46.861

9.028

0

-15.153

40.736

40.604

17.640

0

-8.819

49.425

211.902

26.668

0

-41.696

196.874

Samenvatting materiele vaste activa en
afschrijvingspercentages

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

1.1.2.3.2
1.1.2.4.0

Boek

t/m

Meubilair

Meubilair

Afschrij-

2017

1.1.2.3.0

1.1.2.3.0

Desinveste

2017
Gebouwen en verbouwingen

Gebouwen en verbouwingen

Investe-

prijs t/m
1.1.2.1

1.1.2.1

Boek

Verkrijgings Cum.afschr.

Boek

prijs t/m

t/m

waarde

2018

2018

31-dec-18

Afschrijvingspercentages
%

%

90.056

-12.007

78.049

10,00%

157.616

-129.191

28.425

5,00%

14,28%

589

-350

239

6,25%

12,50%

ICT

104.089

-63.353

40.736

12,50%

25,00%

Duurzame leermiddelen

107.418

-57.993

49.425

6,25%

20,00%

459.768

-262.894

196.874

In 2018 zijn de materiële vaste activa staten beoordeeld. Niet meer aanwezige activa is opgeschoond. Totaal is er bij
meubilair voor € 31.506, bij ICT voor € 24.627, en bij leermiddelen voor € 25.107 in de materiële vaste activa opgeschoond.
Deze posten hadden nog een waarde ad € 0.

31-dec-18

31-dec-17
in €

1.2.2

Vorderingen

in €

1.2.2.1

Debiteuren

100.413

77.402

1.2.2.2

Ministerie van OCW

67.916

67.938

1.2.2.3

Gemeenten

24.616

55.238

1.2.2.10

Overige vorderingen

1.2.2.15

Overlopende activa

1.2.2.16

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Verloopstaat gemeenten
1.2.2.3.12 Gemeente subsidie nieuw-/verbouw

921

6.785

16.875

15.616

-11.000

-10.000

199.741

212.979

Saldo

Ontvangen

Besteed

Boeken tlv

Overige

Saldo

31-dec-17

2018

2018

2018

2018

31-dec-18

55.238

55.238

24.616

0

0

24.616

55.238

55.238

24.616

0

0

24.616
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1.2.2.10

Overige vorderingen (specificatie)

31-dec-18

31-dec-17

in €

in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

1.2.2.15

Overlopende activa (specificatie)

1.2.2.12

Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten

1.2.2.15

Overige overlopende activa

921

6.785

921

6.785

31-dec-18

31-dec-17

in €

in €

10.576

15.616

6.299

0

16.875

15.616

31-dec-18

31-dec-17

1.2.4

Liquide middelen

in €

in €

1.2.4.2

Banken

384.812

433.652

384.812

433.652
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2

Passiva
31-dec-18

31-dec-17

2.1

Eigen vermogen

in €

in €

2.1.1.1

Algemene reserve

375.119

331.537

2.1.1.3

Algemene reserve private middelen

5.000

4.000

380.119

335.537

2.1

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking)

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.1.2

Algemene reserve

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0

Algemene reserve private middelen

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

Saldo

Bestemming

Overige

Saldo

31-dec-17

resultaat

mutaties

31-dec-18

331.537

Specificatie voorzieningen
dotaties / onttrekkingen

43.582

0

375.119

4.000

1.000

0

5.000

335.537

44.582

0

380.119

31-dec-18

31-dec-17

in €

in €

14.427

11.257

100.372

82.108

114.799

93.365

Saldo

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo

31-dec-17

2018

2018

2018

31-dec-18

2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

11.257

3.170

0

0

14.427

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

82.108

49.000

-30.736

0

100.372

93.365

52.170

-30.736

0

114.799

Specificatie naar looptijd

Kortlopend Kortlopend Langlopend

voorzieningen

deel < 1 jr

deel 1-5 jr

deel > 5 jr

Saldo
31-dec-18

2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

0

4.489

9.938

14.427

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

0

77.285

23.087

100.372

0

81.774

33.025

114.799

31-dec-18

31-dec-17

in €

in €

2.4

Kortlopende schulden

2.4.8

Crediteuren

24.421

95.259

2.4.9.1

Loonheffing en premies

48.085

42.858

2.4.10

Pensioenpremies

14.062

13.122

2.4.12

Overige kortlopende schulden

8.601

6.092

2.4.19

Overlopende passiva

191.340

272.300

286.509

429.631
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2.4.12

Overige kortlopende schulden (specificatie)

2.4.12.1

Schulden aan personeel

2.4.12.2

Diverse te betalen premies

2.4.19

Overlopende passiva (specificatie)

2.4.14

Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie)

2.4.16.0

Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten

2.4.17

Rechten vakantiegeld

2.4.19.0

Overige overlopende passiva
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31-dec-18

31-dec-17

in €

in €
372

170

8.229

5.922

8.601

6.092

31-dec-18

31-dec-17

in €

in €
0

15.982

146.356

143.465

40.998

38.702

3.986

74.151

191.340

272.300
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Subsidie studieverlof

Toewijzing
Kenmerk

Datum

852223

23-8-2017

Bedrag van
toewijzing
€

Totaal
G2

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A

Aflopend per ultimo boekjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

De prestatie is ultimo
verslagjaar cf beschikking

€

gereed

27.398

27.398

27.398

27.398

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

€

Totaal

G2-B

Ontvangen t/m
verslagjaar

V

Totale
Totale kosten

€
0

niet gereed

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

€
0

€
0

0

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Totaal kosten
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Totaal

Datum

Bedrag van
toewijzing

Saldo per
01-01-2018

€

Ontvangen in
verslagjaar

€
0
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€
0

0

Lasten in
verslagjaar

per
per 31-12-2018

€

€
0

Saldo nog te
verrekenen
ultimo verslagjaar
€
0

0
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Langlopende contracten
Bij Eerste Leidse Schoolvereniging lopen de volgende meerjarige contracten:
Omschrijving

ingangsdatum

Ricoh

1-11-2017

Opzegtermijn
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Looptijd

omvang pj

5 jaar

€ 6.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
Realisatie
2018
In €

Begroting
2018
In €

Realisatie
2017
In €

Baten

3.1.1.1.0
3.1.1.1.1
3.1.1.1.3
3.1.1.1.5
3.1.1.1.7
3.1.1.1.19
3.1.3.1

Rijksbijdragen OCW
OCW lumpsum
OCW inhoudingen uitkeringen en overig
OCW personeels en arbeidsmarktbeleid
OCW prestatiebox
OCW materiële instandhouding
OCW overige subsidies
OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden

3.2.2.2.0
3.2.2.2.2
3.2.2.3

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente bijdragen onderwijsbeleid
Gemeente overige bijdragen
Overige overheidsbijdragen

3.5.5
3.5.1
3.5.10
3.5.10.1
3.5.10.2

Overige baten
Ouderbijdragen
Verhuur
Baten van derden
Vervangingsfonds bijdragen en subsidies
Overige baten

Totaal baten
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970.436
0
174.036
49.575
204.723
35.982
52.333
1.487.085

916.219
0
147.029
45.880
204.456
20.266
34.100
1.367.950

915.911
-54
145.615
40.998
198.174
23.164
43.200
1.367.008

0
8.453
0
8.453

0
6.000
0
6.000

-1.382
19.884
973
19.475

231.739
8.104
0
7.557
3.838
251.238

232.200
12.700
0
0
0
244.900

232.191
13.113
1.000
0
4.108
250.412

1.746.776

1.618.850

1.636.895
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Realisatie
2018
In €

Begroting
2018
In €

Realisatie
2017
In €

Lasten
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Loonkosten personeel
Loonkosten bestuur, directie en toezicht
Loonkosten onderwijzend personeel
Loonkosten onderwijsondersteunend personeel
Loonkosten vervangingen
Loonkosten overig

85.864
1.128.894
42.103
63.778
0
1.320.639

77.817
1.094.988
29.165
0
0
1.201.970

73.307
1.024.217
29.362
49.847
251
1.176.984

59.312
25.783
4.750
0
16
10.531
3.170
103.562

59.200
25.000
5.000
0
0
7.500
1.000
97.700

37.647
14.265
3.955
34
119
12.460
3.347
71.827

-32.959
-28.793
-61.752

0
0
0

-46.554
216
-46.338

Personele lasten

1.362.449

1.299.670

1.202.473

Specificatie personele lasten naar samenstelling
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen en salarissen

963.524
229.624
127.491
1.320.639

856.970
220.000
125.000
1.201.970

870.034
190.249
116.701
1.176.984

Overige personele kosten
4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst
4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel
4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg
4.1.2.3.2 Werving en selectie
4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties
4.1.2.3.9 Overige personele kosten
4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen

4.1.3.2
4.1.3.3

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.5

Uitkeringen personeel en vervangers
Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
Uitkeringen (-/-)

In de pensioenlasten 2018 en 2017 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 19,50 FTE's werkzaam (2017: 18,52 FTE's)
Onderverdeeld naar:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel

2018
0,90
17,00
1,60
19,50
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2017
0,80
16,38
1,34
18,52
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Realisatie
2018
In €

4.2.0.1
4.2.0.3
4.2.0.4
4.2.0.6
4.2.0.10

Investeringen
Investeringen nieuwbouw en verbouwingen
Investeringen in meubilair
Investeringen in leermiddelen
Investeringen in ICT
Overboekingsrekening mva naar balans

4.2.2.0
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen
Afschrijvingskosten meubilair
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur
Afschrijvingskosten ICT
Afschrijvingskosten leermiddelen

4.3.1.0
4.3.3.0
4.3.4.0
4.3.5.0
4.3.6.0
4.3.7.0
4.3.7.1
4.3.7.2
4.3.8.0

Huisvestingslasten
Huur terreinen en gebouwen
Klein onderhoud gebouwen en terreinen
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen en vuilafvoer
Groot onderhoud
Onttrekking voorziening onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten

4.4.1.0
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.1.6
4.4.1.7
4.4.1.8
4.4.1.9

Administratie, beheer en bestuur
Administratie en advisering door derden
Accountantskosten
Contributie besturenorganisaties
Verzekeringen
Medezeggenschap
Telefonie / Dataverbindingen
Schooladministratie
Contributies scholenorganisaties
Overige schoolgebonden kosten
Overige lasten beheer en administratie

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4

Uitsplitsing accountantskosten
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium fiscale adviezen
Honorarium andere niet-controledienst
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Begroting
2018
In €

Realisatie
2017
In €

0
0
17.640
9.028
-26.668
0

0
0
0
0
0
0

90.056
7.723
19.690
19.995
-137.464
0

9.005
8.645
74
15.153
8.819
41.696

5.000
9.505
998
17.002
7.503
40.008

3.002
8.958
74
13.098
7.012
32.144

2.815
13.288
22.009
28.731
5.574
30.736
-30.736
49.000
0
121.417

2.400
10.000
19.700
26.300
3.500
0
0
49.000
0
110.900

2.852
8.026
20.953
25.805
5.881
200.135
-200.135
48.500
8.972
120.989

33.738
4.235
5.434
2.107
120
4.925
814
215
26.052
2.659
80.299

28.300
4.000
2.700
1.700
700
3.000
900
1.000
28.900
1.000
72.200

25.029
3.570
3.575
1.479
0
2.316
689
227
32.493
2.222
71.600

4.235
0
0
0
4.235

4.000
0
0
0
4.000

3.570
0
0
0
3.570
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Realisatie
2018
In €

4.4.3.0
4.4.3.1
4.4.2.0
4.4.2.1

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties
Reproductiekosten
Kosten en onderhoud meubilair en inventaris
Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties

4.4.5.3
4.4.5.4
4.4.5.1

Overige lasten
Kosten van projecten
Activiteiten, werkweken en excursies
Overige schoolkosten

4.4

Overige instellingslasten
Totaal lasten

Resultaat
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Begroting
2018
In €

Realisatie
2017
In €

42.347
7.777
1.987
14.103
66.214

37.400
8.600
0
11.400
57.400

45.311
8.144
987
18.132
72.574

0
27.208
2.911
30.119

0
22.000
14.472
36.472

530
24.588
4.195
29.313

176.632

166.072

173.487

1.702.194

1.616.650

1.529.093

44.582

2.200

107.802
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(Voorstel) bestemming van het resultaat
Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 44.582 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.

Algemene reserve

Stand

Bestemming

Overige

Stand

31-dec-17

resultaat

mutaties

31-dec-18

€

€

€

€

331.537

43.582

0

375.119

4.000

1.000

0

5.000

335.537

44.582

0

380.119

Algemene reserve private middelen

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Algemene reserve
Algemene reserve private middelen

Stand

Bestemming

Overige

Stand

31-dec-17

resultaat

mutaties

31-dec-18

€

€

€

€

331.537

43.582

0

375.119

4.000

1.000

0

5.000

335.537

44.582

0

380.119
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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 2018 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:
Juridische
vorm

Naam
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
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Stichting

code
activiteiten
4
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WNT-verantwoording 2018
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
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 2018 is

€ 111.000

Aantal punten

4

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
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.
Bezoldiging topfunctionarissen
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel WNT-maximum
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2017
Functiegegevens
Duur functievervulling 2017
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2017
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017
Individueel WNT-maximum

T. Bossong
Directeur
1-jan-18
31-dec-18
0,9
Ja
59.763
9.036
68.799
99.900
68.799

Directeur
1-jan-17
31-dec-17
0,8
Ja

Topfunctionarissen bezoldiging onder € 1.700
Naam
W. de Bruijn
P.J. Koppelaar
A. Nijlant
S.C.E.M. Pollen
M.J v.d Vlekker-Maatje
P.C Snelderwaard
L. Kerkvliet
F.W. Blauw-Verhagen
M.R. Meijer
T.J.P. Onderwater
E. Griovska
B. Hellendoorn
M. Tas
H. Eggink
P. Sijpeseijn

51.237
7.546
58.783
85.600

Functie
Penningmeester bestuur
Penningmeester bestuur
Secretaris bestuur
Voorzitter bestuur
Voorzitter bestuur
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Voorzitter commissie van toezicht
Lid commisssie van toezicht
Lid commisssie van toezicht
Lid commisssie van toezicht
Lid commisssie van toezicht
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v.a 01-08-2018
tot 01-08-2018
tot 01-08-2018
v.a 01-08-2018
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
blz 1 acc verkl
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blz 2 acc verkl
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blz 3 acc verkl
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