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Leeswijzer.
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de stichting Lijn 83 primair onderwijs. In het
verdere document wordt gesproken over Lijn 83.
Het jaarverslag is een onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Het bestuur doet
hierin verslag van de realisatie van de doelen die zijn geformuleerd in het Jaarplan en
begroting 2018.
Het jaarverslag bestaat uit drie delen:
• Deel 1 wordt gevormd door het jaarverslag over het verslagjaar 2018 van de
Raad van Toezicht van Lijn 83.
In dit deel staat beschreven hoe aan de invulling van het toezicht op de
organisatie vorm en inhoud is gegeven.
• Deel 2 is het bestuursverslag over 2018 van de Voorzitter College van Bestuur
van Lijn 83.
In dit deel van het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af
over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het strategisch beleidsplan en
tot welke resultaten dat heeft geleid in het verslagjaar.
Beide onderdelen geven daarmee informatie over de belangrijkste activiteiten aan interne
en externe betrokkenen over het verslagjaar.
•

Deel 3 omvat de financiële jaarrekening over 2018, waarin verantwoording wordt
afgelegd over het financiële beleid van Lijn 83 over het verslagjaar en een
meerjaren financiële doorkijk wordt gegeven.

Opbouw:
In dit jaarrapport geeft het bestuur een grotendeels waarderend verslag van de realisatie
van de speerpunten van het beleid.

Legenda:
Vermeld zijn de doelen per verbeterplan. De mate waarin de doelen voor het
desbetreffende verslagjaar zijn gerealiseerd, zijn met een icoon aangegeven.
niet gerealiseerd (voor minder dan 50%)
gedeeltelijk gerealiseerd (voor 50% of meer)
volledig gerealiseerd

De controleverklaring van onze accountant is opgenomen in het jaarverslag.
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1

Jaarverslag over 2018 Raad van Toezicht Lijn 83

Inleiding.
De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het interne toezicht op de ‘Stichting Lijn 83
primair onderwijs’. Deze onderwijsorganisatie is per 1 januari 2015 ontstaan door het
samenvoegen van Stichting Katholiek BasisOnderwijs Bergen (SKBO Bergen) en Stichting
Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN). De stichting heeft zich ten doel gesteld
onderwijs van goede kwaliteit te bieden aan de kinderen in de kop van Noord Limburg.
Vergaderingen in het verslagjaar.
De RvT is in 2018 in totaal 7 maal in vergadering bijeen geweest in aanwezigheid van de
voorzitter van het College van Bestuur (CvB) respectievelijk het CvB a.i. .
Daarin zijn met name de reguliere zaken besproken rondom jaarplan, begroting en
jaarrekening, het bestuursformatieplan, de externe samenwerkingsrelaties (waaronder
die voor passend onderwijs, de vervangingspool en de onderwijskundige- en ICTondersteuning) en de algehele voortgang van de organisatie. Tevens is de raad diverse
malen geïnformeerd over de voortgang van de plannen voor een Kind Expertise
Centrum (KEC). De rapportages van de onderwijsinspectie zijn besproken. De raad heeft
met instemming vastgesteld dat alle scholen minimaal aan de basisnorm voldeden.
Voorts heeft de RvT heeft zich verdiept in de consequenties van het nieuwe
inspectiekader voor de scholen, het CvB alsook voor de eigen taakvervulling van de RvT.
In het bijzonder is aandacht besteed aan de vorderingen op het gebied van het in 2017
ingezette verbeterplan, waarmee werd beoogd zowel de onderwijskundige prestaties van
de organisatie als de bedrijfsvoering te verbeteren. De daartoe gerealiseerde interne
maatregelen behelsden o.m. de (tijdelijke) aanstelling van een hoofd bedrijfsvoering, dat
bedoelde het CvB te ontlasten ten gunste van de onderwijskundige ontwikkeling en de
versterking van de rol en positie van de directeurenraad. Dit verbetertraject kwam in
april 2018 in een nieuwe fase, nadat het CvB door ziekte werd uitgeschakeld en per 1
september afscheid van de organisatie nam. Het (tijdelijke) hoofd bedrijfsvoering werd –
na consultaties van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - aangesteld
als plaatsvervangend CvB en per 1 september als CvB a.i.. In verband met de definitieve
vervulling van de ontstane vacature zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor de
wervingsprocedure, met name door het samenstellen van een BenoemingsAdviescommissie (BAC), het maken van afspraken over het proces en de
voorbereidingen voor de keuze voor een wervings- en selectiebureau. Over de
ontwikkelingen heeft de RvT diverse malen vergaderd zonder het CvB en is er zowel
schriftelijk als mondeling gecommuniceerd met de directeurenraad.
Taken Raad van Toezicht.
De RvT heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het CvB en toe te
zien op de algemene gang van zaken binnen Lijn 83. De bevoegdheden voor de RvT zijn
geregeld in de statuten van Lijn 83 en het daarvan afgeleide Reglement RvT en
bestuursreglement. De RvT treedt tevens op als klankbord voor de bestuurder.
Leidraad bij het uitoefenen van de taken is de “Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs”.
Een van de taken van de Raad van Toezicht is ook het benoemen van de accountant die
de jaarrekening van Lijn 83 controleert. In het kader van de continuïteit heeft de RvT in
2018 gebruik gemaakt van de diensten van DVE Onderwijs Audit voor de
accountantscontrole van de jaarrekening over het verslagjaar 2017 .
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Toezichtkader en verantwoordingsrapportages.
De leden van de RvT zijn alert op een zorgvuldige scheiding tussen toezicht en bestuur
en op een evenwichtige toepassing van ‘checks & balances’. Het toezicht is uitgevoerd op
basis van het vastgestelde toezichtkader. Het toezicht heeft betrekking op het primaire
proces (m.n. de opbrengsten van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en het
passend onderwijs), het beheer (m.n. personeel, financiën, gebouwen en middelen) en
op de interne en externe communicatie. Het CvB legt op basis van de vastgestelde
thema’s verantwoording af. De planning- en control cyclus is dat per vergadering aan de
Raad wordt gerapporteerd op de vastgestelde thema’s vanuit het toezichtkader.
In het kader van informatie vergaren, maar ook in verband met het wettelijk
voorgeschreven overleg bij aanstelling en ontslag van het bestuur, heeft de RvT in 2018
gesprekken gehad met de GMR. Voorts hebben delegaties van de RvT in het verslagjaar
7 schoolbezoeken gebracht en wel aan de Catharinaschool, De Grote Lier, De Vonder, ‘t
Kendelke, de Adalbert, Sterrenschool EigenWijs en De Heggerank.
In november 2018 had een delegatie van de RvT een gesprek in het kader van het
onderzoek van de onderwijsinspectie met de inspecteurs Franssen en Van Baarschot.
Samenstelling Raad van Toezicht Lijn 83.
Leden van de RvT worden benoemd voor een statutaire periode van vier jaar en zijn
daarna telkens herbenoembaar voor eenzelfde periode. In 2018 heeft de voorzitter, de
heer Andries Knevel, aangekondigd zijn lidmaatschap tussentijds, na ca. 13 jaar aan
SKOMeN respectievelijk Lijn83po te zijn verbonden, te willen beëindigen met ingang van
de datum waarop de daardoor ontstane vacature in de RvT is vervuld. De daarna
gevolgde openbare wervingsprocedure heeft geresulteerd in de benoeming van de heer
Marcel Janssen per 1 januari 2019. De termijn van mevrouw Bertruke Wein-Felling is –
mede op voordracht van de GMR - verlengd tot 2022. Ook de termijn van de heer Vrinte
is verlengd.
De samenstelling van de RvT Lijn 83 was in 2018 als volgt:

Functie

Naam

Toegetreden

Aftredend per

Bijzonderheden

augustus
Voorzitter

Andries Knevel

20 januari 2015

2020

Aftredend per 1-12019

Vice-voorzitter

Gerard Vrinte

20 januari 2015

2022

Lid

Annette van Mil

20 januari 2015

2021

Lid

Martien Rutten

20 januari 2015

2021

Lid

Bertruke Wein-Felling

20 januari 2015

2022

Lid

Frans Vullings

1 januari 2017

2021

Lid

Maurice Bergmans

1 januari 2017

2021

Lid

Marcel Janssen

1 januari 2019

2023

Intredend per 1-12019

Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 8

Functioneren Raad van Toezicht.
In elke vergadering van de RvT staat het agendapunt Eigen functioneren Raad van
Toezicht op de agenda. Hierin wordt melding gemaakt van de schoolbezoeken en het
bijwonen van externe en interne bijeenkomsten en de bijeenkomsten van de diverse
(advies-)commissies.
De Remuneratiecommissie is in het verslagjaar vooral in beslag genomen door de ziekte
en de ontslagname van de bestuurder, de aanstelling van diens plaatsvervanger en het
CvB a.i en de voorbereidingen van de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder.
De Auditcommissie is drie keer bijeen geweest en de Commissie Onderwijskwaliteit drie
keer. Belangrijke onderwerpen die in de Commissie Onderwijskwaliteit zijn besproken:
het handboek Kwaliteitszorg Lijn 83, de visie en voortgang met betrokken tot het
KindExpertiseCentrum, (beleids)ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie,
bezoek onderwijsinspectie.
Honorering.
De honorering voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt vanaf 2017 €7.260,-bruto per lid en €10.890 bruto voor de voorzitter.
Ontwikkelingen in het Toezicht.
Sinds 1 augustus 2017 geldt het ‘nieuwe inspectietoezicht’. Dat houdt kortgezegd in dat
de externe toezichthouder niet langer alleen alle scholen bezoekt maar met haar toezicht
begint bij de schoolbesturen. Heeft het bestuur de basiskwaliteit niet op orde of loopt een
school bijvoorbeeld het risico onvoldoende of zeer zwak te worden, zal de inspectie
vervolgens ook de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. De norm voor basiskwaliteit is dat
een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de
onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg, het schoolklimaat en het financieel beheer. De
inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer
zwak’ is. ‘Zwak’ als oordeel bestaat niet meer.
Naast deze waarborgfunctie heeft de inspectie in het nieuwe stelsel uitdrukkelijk ook een
stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en
het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal. Een schoolbestuur kan daarbij
zelf aangeven dat ze wil dat de inspectie een bepaalde school bekijkt. Een school kan dan
ook een gedifferentieerd eindoordeel krijgen en het label ‘goed’ krijgen.
Deze veranderde rol van de onderwijsinspectie legt een grotere verantwoordelijkheid bij
het CvB en – in het verlengde daarvan – bij het interne toezicht dat wordt uitgevoerd
door de RvT. Het heeft consequenties voor de taakuitoefening en de rolopvattingen in de
driehoek schoolleiding/CvB/RvT alsook voor de relatie tussen de interne en externe
toezichthouder. De RvT waardeert de bereidheid en inzet van de inspecteur om hierin
samen de goede balans te vinden.
Datum: maart 2019
Voorzitter Raad van Toezicht Lijn 83,
Gerard Vrinte, wnd voorzitter.
Dit stuk is tot stand gebracht door Andries Knevel met inbreng van de voorzitters van de
auditcommissie en de commissie onderwijskwaliteit
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2.

Voorwoord door het College van Bestuur.

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door een aantal gebeurtenissen.
Aan het begin van het kalenderjaar werd de Voorzitter College van Bestuur ziek. In april
is er een waarnemer aangesteld en hij vervult de functie van voorzitter College van
bestuur a.i. tot 31 augustus 2019.
In oktober 2018 is er door de RvT opdracht gegeven aan een organisatiescan. De RvT
heeft met het oog op de activiteiten van de benoemingsadviescommissie, als ook ter
bevordering van een kwalitatief goede uitkomst, het initiatief genomen om middels een
scan (onderzoek) meer inzicht te krijgen op het onderdeel “Kwaliteit”, als ook in het
onderdeel “Bestuur en Inrichting Stafbureau” (bestuur in relatie tot directeuren). De
bevindingen worden in februari 2019 verwacht en zijn primair bedoeld als een bron voor
de gedachtenvorming over het profiel van de nieuwe bestuurder binnen de RvT. Naast
deze scan is er in december 2018 een vierjaarlijks bestuursonderzoek door de
onderwijsinspectie afgerond. De resultaten van het bestuursonderzoek zijn in dit
bestuursverslag opgenomen.
Als bestuur hecht ik er veel waarde aan dat de scholen zicht hebben op hun eigen
ontwikkeling. In het strategisch beleidsplan is het kader gegeven waarbinnen de scholen
van Lijn 83 hun eigen invulling geven aan de kernwaarden van onze stichting,
• eigenschap in verbinding
• vakmanschap en ambitie
• vertrouwen en optimisme.
Minimaal twee keer per jaar bezoek ik als bestuurder de verschillende scholen. Vanaf
september 2018 bezoek ik de scholen ook eenmaal per jaar in het kader van het
kwaliteitszorgsysteem. In het cyclisch handelen staan de volgende vijf kwaliteitsvragen
centraal:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we die dingen goed?
• Hoe weten we dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen we met die wetenschap?
Het kwaliteitszorgsysteem is in 2018 vastgelegd in een handboek kwaliteitszorg lijn 83.
Dit kwaliteitszorgsysteem is in ontwikkeling en zal in de komende jaren verder
doorontwikkeld worden.
De scholen actualiseren jaarlijks hun kwaliteitsportret (cockpit). Ik vind het ook van
belang om daarnaast direct zicht te houden op de kwaliteit van de scholen. Hiertoe wordt
een reflectieve dialoog met de directeur georganiseerd met de volgende doelstellingen:
• Alle schoolleiders worden door voortdurende reflectie uitgedaagd om optimaal te
werken aan de onderwijskwaliteit van hun school
• De bestuurder heeft een beeld van de kwaliteit van de schoolleiders op basis van
audits, schoolbezoek en gesprekken.
Lijn 83 wordt zo een lerende organisatie waarin we samen zorgen voor onderwijs van
hoge kwaliteit binnen Lijn 83.
Interne audits en een eenduidige opbrengstenanalyse zijn tevens onderdeel van het
kwaliteitszorgsysteem.

Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 10

In 2018 werd Lijn 83 net als in geconfronteerd met stakingen. Middels een nieuwe
stakingsdag lieten leerkrachten uit het basisonderwijs weten dat de overheid haast moest
maken met oplossingen voor werkdruk en achterblijvende salarissen. De protesten toe
dat er voor zowel het salaris als werkdrukvermindering structureel extra middelen zijn
toegezegd. Naar verwachting zullen er in 2019 nieuwe acties volgen omdat er slechts ten
dele aan de eisen is tegemoetgekomen.
Ik wil iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet om de kwaliteit van
het onderwijs aan onze kinderen verder te verbeteren. Het is een bewogen jaar geweest
waarin met vereende krachten is gewerkt. Dat verdient een groot compliment!
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag en de jaarrekening zijn
vastgesteld en goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht
en het College van Bestuur op 7 mei 2019.
Michiel Leijser,
Voorzitter College van Bestuur a.i.
Datum: maart 2019
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3.

De organisatie van Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn
83).

Lijn 83 bestaat sinds 1 januari 2015 als gevolg van de fusie van de 6 scholen van SKBO
Bergen uit de gemeente Bergen en de 10 scholen van Stichting SKOMeN uit de
gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.
Lijn 83 vormt het bevoegd gezag van 14 scholen en één school voor speciaal
basisonderwijs.
De scholen staan in Mook, Molenhoek, Middelaar, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide,
Heijen, Gennep, Afferden, Siebengewald, Nieuw Bergen, Well en Wellerlooi.
Onze scholen verzorgen het onderwijs aan 2440 kinderen (teldatum 1 okt. 2018) en dat
doen we gezamenlijk met ruim 250 medewerkers.
Organogram Lijn 83:

Figuur 1: Organogram Lijn 83

4.

Missie en Visie van Lijn 83.

Alle scholen van Lijn 83 werken vanuit dezelfde missie en visie en deze geeft richting aan
ons handelen.
Missie Lijn 83: Waar staan we voor?
Lijn 83 staat voor kwalitatief goed onderwijs in de kop van Noord Limburg.
Lijn 83 brengt talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing, waardoor ze in een
veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief,
harmonieus en gelukkig persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren
deze houding ook bij onze leerlingen.
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Visie Lijn 83: Waar gaan we voor?
We werken onze visie uit aan de hand van drie pijlers waar we onze koers voor de
komende jaren op gaan bouwen en waar we onze focus op richten.
Pijler 1: Leerling.
Elk kind geven we, zoveel als mogelijk, eigenaarschap
over zijn eigen leren. We leren kinderen om
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor
anderen en voor de omgeving. We zorgen voor een
brede talentontwikkeling bij kinderen. We bieden elke
leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom
persoon, waar een balans is tussen persoonlijk
welbevinden en prestaties.
Pijler 2: Organisatie.
We zijn een innoverende professionele organisatie, die
resultaatgericht werkt. In deze organisatie nemen
mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke
ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en
nageleefd. Leraren zijn de spil waar het om draait als het gaat om goed onderwijs.
Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar binnen een rijke leeromgeving en
werken we met gedeeld leiderschap.
Pijler 3: Omgeving.
We werken aan educatief partnerschap: een sterke betrokkenheid van ouders, de school
en de directe omgeving van de school, teneinde optimale omstandigheden te creëren
voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we in
dialoog en werken we zoveel mogelijk samen.
Vanuit het strategisch beleidsplan van Lijn 83 zijn daarmee de kaders gegeven, via de
schoolplannen wordt er concreet uitvoering aan gegeven.
Om de voortgang op de pijlers te volgen, werken met een jaarplancyclus voor Lijn 83 en
jaarlijkse schoolverbeterplannen per school.

5.

Verantwoordings- en werkstructuur van Lijn 83.

Lijn 83 legt verantwoording af aan de overheid over de rechtmatige en doelmatige
besteding van de middelen. Deze verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de
RvT, het bestuursverslag en de jaarrekening (verticale verantwoording). Daarnaast legt
de stichting ook verantwoording af over het functioneren van de scholen aan ouders,
leerlingen, personeel, buurtbewoners en gemeente (horizontale verantwoording), via de
jaarverslagen van de scholen. Lijn 83 werkt volgens onderstaande structuur:
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en
doelstelling van de stichting, alsmede op naleving van de beleidskaders, het
managementstatuut, het functioneren van het College van Bestuur, de opbrengsten en
de kwaliteit van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
Onder andere via schoolbezoeken, gesprekken met Directeurenraad, GMR en de
Inspectie voor het Onderwijs vult de Raad deze toezichthoudende taak in. De RvT is in
het verslagjaar 7 keer in reguliere vergaderingen bijeen geweest, met aanwezigheid van
College van Bestuur. Daarnaast is de RvT een aantal keren in besloten zitting bijeen
geweest.
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
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Medezeggenschap
Op stichtingsniveau monitort de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) de
beleidsprocessen, adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal
beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Op schoolniveau functioneerde een
medezeggenschapsraad (MR), een oudervereniging of ouderstichting, of een combinatie
hiervan. In 2016 heeft Lijn 83 hier eenduidigheid in aangebracht en op elk school
functioneert nu een MR als officieel medezeggenschapsorgaan en een oudervereniging/raad voor school ondersteunende activiteiten.
In 2018 is het College van Bestuur aanwezig geweest bij de reguliere GMRbijeenkomsten om aanvullende informatie te verstrekken en/of vragen te beantwoorden.
Op de scholen krijgt ouderbetrokkenheid invulling door de Medezeggenschapsraad per
school voor het formele overleg en de ouderraad per school voor de ondersteuning van
ouders bij activiteiten vanuit de school.
College van Bestuur
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het éénhoofdig College van Bestuur
van Lijn 83 zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De bestuurder vertegenwoordigt
Lijn 83 bij diverse externe gremia, o.a. bij de PO-raad. De PO-raad is de
brancheorganisatie voor het primair onderwijs en behartigt de belangen van de besturen
in onder andere het basisonderwijs.
Het Bestuursbureau.
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Het
bestuursbureau wordt gevormd door twee parttime secretaresses, een parttime
beleidsmedewerker Financiën en Huisvesting, een parttime beleidsmedewerker HRM en
een parttime stafmedewerker ICT. Zoals in het voorwoord van het bestuursverslag al
beschreven, was de keuze gemaakt (juni 2017) om het bestuurskantoor tijdelijk uit te
breiden met een hoofd Bedrijfsvoering voor de periode van 1 tot maximaal 1,5 jaar.
Doordat het hoofd Bedrijfsvoering is aangesteld als waarnemer is deze functie in april
2018 weer komen te vervallen. De beleidsmedewerkers ondersteunen de bestuurder en
daarnaast ondersteunen zij ook de scholen en het functioneren van directeurenraad,
Directiegroepen en werkgroepen, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
en de Raad van Toezicht (RvT). Tevens is het Ondersteuningsloket voor Passend
Onderwijs in de regio Gennep Bergen Mook gevestigd in het bestuursbureau van Lijn 83.
Omdat op de locatie van het huidige bestuursbureau een nieuwe school wordt gebouwd
zal het bureau in 2019 op een nieuwe locatie gesitueerd worden.
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Beleidsontwikkeling.
Het College van Bestuur ontwikkelt samen met de scholen jaarlijks een verbeterplan op
bovenschools niveau. Dit verbeterplan is opgenomen in het Jaarplan en begroting 2018.
Het verbeterplan staat in verbinding met het strategisch beleidsplan 2016-2019. De
schoolspecifieke verbeteronderwerpen zijn terug te vinden in de Schoolverbeterplannen
van de individuele scholen.
Op basis van het strategisch beleidsplan of actualiteiten worden beleidsvoorstellen of
actualiteiten voorbereid door de medewerkers van het bestuursbureau of vanuit diverse
werkgroepen.
Deze worden geagendeerd in de directeurenraad. De uiteindelijke besluitvorming berust
bij het College van Bestuur.
In 2018 vastgestelde beleidstukken:
• jaarrekening 2018
• meerjarenbegroting 2018-2023
• jaarverslag 2017
• verslag risico-inventarisatie
• bestuursformatieplan 2018-2019
• vakantierooster schooljaar 2019- 2020
• Jaarplan en begroting 2019
• Handboek kwaliteitszorg Lijn 83
Directeurenraad
De DR is als overleg- en advies orgaan van Lijn 83 betrokken bij de beleidsvoorbereiding,
- uitvoering en - evaluatie.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DR zijn vastgelegd in het
managementstatuut.
Elke Lijn 83-directeur is een integraal schoolleider met tevens
concernverantwoordelijkheid. Dat komt o.a. tot uiting aan deelname in directiegroepen
en werkgroepen. De Directeurenraad is in het verslagjaar 13 keer bijeen geweest.
De Directeuren
De directeuren zijn op managementniveau formeel, binnen de door het bestuur gestelde
kaders, eindverantwoordelijk voor de eigen schoolorganisatie en -ontwikkeling.
Zij leggen door middel van managementgesprekken en rapportages (jaarverslagen,
verbeterplannen) verantwoording af aan het College van Bestuur.
Managementteam
Op verschillende van de Lijn 83 scholen functioneert een managementteam (MT) met als
voornaamste taak het coördineren van de (onderwijs-)ontwikkelingen. De MT’s zijn
voortgekomen uit de behoefte om én de professionele cultuur binnen de scholen te
bevorderen én het draagvlak voor het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en
eigenaarschap te vergroten. Soms wordt ook de Intern Begeleider toegevoegd aan het
MT vanwege (onderwijs-)inhoudelijke ontwikkelingen.
Intern Begeleiders
Aan elke school van Lijn 83 is een interne begeleider (IB-er) verbonden. De interne
begeleider is belast met de coördinatie van de leerling ondersteuning. In het verlengde
daarvan ligt de ontwikkeling van het onderwijs.
Op het niveau van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is een netwerk
ingericht waarin alle IB-ers participeren. Het doel is om kennis en werkwijzen samen te
ontwikkelen, te delen en te borgen. Voor dit jaar stonden drie bijeenkomsten gepland
met alle IB-ers en drie met Ib-ers en directeuren samen. De bijeenkomsten staan onder
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 15

leiding van een externe deskundige (senior adviseur BCO Onderwijsadvies) die samen
met een IB-er en de bovenschools-ondersteunings-coördinator de voorbereiding doet.
Directiegroepen en Werkgroepen
Binnen Lijn 83 zijn op stichtingsniveau directiegroepen en werkgroepen actief. Deze
worden door een directeur voorgezeten.
Directiegroepen:
•
Eigenaarschap
•
Professionele leergemeenschap
•
Kwaliteit van onderwijs en opbrengsten.
•
Bedrijfsvoering, incl. ICT
Deze Directiegroepen zijn conform het Verbeterplan Lijn 83 2017-2018, in juli 2017
geïnstalleerd.
Daarnaast zijn ook andere door directeuren van Lijn 83 voorgezeten werkgroepen actief.
Werkgroepen:
•
Arbo- en veiligheid
•
Cultuureducatie
•
ICT
•
Werkgroep regionaal vakantierooster
•
Samen opleiden
In januari 2017 heeft Deloitte in opdracht van Lijn 83 een Risico-analyse uitgevoerd. Uit
die analyse zijn 5 grotere risico’s voor Lijn 83 geconstateerd. Als extra risico is het risico
in de interne beheersing toegevoegd. Dit risico is uit aanvullend onderzoek naar voren
gekomen.
In onderstaand overzicht de risico’s en de maatregelen.
Deze risico’s zijn in 2017 door het bestuur vastgesteld en deze worden begin 2019
opnieuw bekeken, in relatie met de adviezen uit de organisatiescan en het vierjaarlijks
onderzoek van de onderwijsinspectie.
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onderwerp

Kwaliteit van personeel
en studie rendement

Risicoprofiel Actie
vanuit
risicoanalyse
(midden,
hoog, laag
Hoog

•
•

•
Inbedding sturingsfilosofie en
veranderbereidheid

Hoog

•
•
•

•
•

Demografische
ontwikkelingen

Midden

Innovatiekracht en ICTinfrastructuur

Midden

•
•

•
•
•

Begeleiding van
leerlingen.

Midden

•
•
•
•
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Start beleid op startende
leerkrachten.
Adequaat personeels- en
benoemingsbeleid, waarbij
gestreefd wordt naar een
evenwichtige leeftijdsopbouw
Gesprekkencyclus + monitoring
daarop.
Herpositioneren Directeurenraad /
Verbeterplan Lijn 83.
Verbeterplan opstellen n.a.v.
Organisatiescan (oplevering;
januari 2019)
Nieuw strategisch beleidsplan 1923. Aandacht voor betrekken van
betrokkenen (kinderen,
medewerkers, directeurenraad,
ouders, stakeholders, RvT)
Zorgen voor eenduidige
overlegstructuren en heldere
communicatie
Duidelijkheid scheppen bij alle
betrokkenen omtrent de eigen rol
en de verwachtingen
dienaangaande.
Verus langjarige prognose
Leerlingenaantallen.
Meerjaren beleid materiële kosten.

ICT beleidsplan evalueren en
actualiseren.
Andere invulling taak bovenschools
ICT coördinator.
Wetenschap en technologie project
.
Regiobeleid Passend Onderwijs.
Deskundigheidsbevordering Intern
Begeleiders.
Deskundigheidsbevordering gedrag
en meer- en hoogbegaafden.
Versterking werkwijze
Bovenschoolsondersteuningsloket
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Risico’s in de interne
beheersing

Hoog

-Onvoldoende kennis en
toepassing risicomanagement

•
•

Versterken deskundigheid
bestuur en management
Inrichten en implementeren van
een adequaat functionerende
planning & controlcyclus

Tabel 1: acties n.a.v. risicoanalyse Deloitte (uit het bestuursverslag 2017)

6.

Voortgang Strategisch Beleidsplan.

Eigenaarschap en partnerschap.
In de besturingsfilosofie van Lijn 83 zijn de begrippen “eigenaarschap en partnerschap in
verbinding” erg belangrijk als het gaat om ontwikkeling en professionalisering. In de
organisatie van het onderwijs vinden we dat terug. De scholen hebben ieder hun eigen
gezicht en geven op hun eigen manier vorm aan het onderwijs zoals dat bij hun
specifieke situatie het beste past. De school is dus eigenaar van de ontwikkeling van de
eigen schoolontwikkeling. De school zorgt ervoor, dat de missie van Lijn 83 op de school
en in de lokale samenleving herkenbaar is (eigenaarschap). Zij worden daarin
ondersteund door een bestuursbureau en de bestuurder. Gezamenlijk zorgen de scholen,
het bestuursbureau, de bestuurder en toezichthouders voor onderlinge samenhang
(verbinding) en vormen daarmee het gezicht van Lijn 83 naar buiten, naar externe
relaties (partnerschap).
Het strategisch beleidsplan 2015-2019 en doelstellingen gevisualiseerd per pijler:
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Lijn 83 wil kwalitatief goed onderwijs bieden in de kop van Noord Limburg. Het
strategisch beleidsplan van Lijn 83 voor 2015-2019 gaat uit van Ruimte en
Vertrouwen en zet de koers uit die we samen gaan lopen in de komende jaren. Het
strategisch beleidsplan heeft als titel meegekregen: ’Ontwikkelen en leren in
verbinding’.
Alle scholen hebben het strategisch beleidsplan van Lijn 83 in 2016 vertaald in een eigen
schoolplan.
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6.1 Gezamenlijke verbeterplannen Lijn 83 2018
Onderstaande verbeterplannen staan in het jaarplan en begroting 2018.
6.1.1 Lijn 83 in het jaar 2023
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Werkbudget

Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Ontwikkelen voorstel organisatiemodel Lijn 83 in het jaar 2023
College van Bestuur, hfd. Bedrijfsvoering
Toekomstbestendig ontwerp organisatiestructuur met
functiegebouw, inclusief taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, overleg- en communicatiestructuur.
Augustus 2018
€2.500,- inhuur (externe) deskundigheid.

Werkelijk: 0
Verschil: €2.500,In 2018 werd duidelijk dat verder onderzoek nodig is om de juiste
keuzes voor de toekomst te maken. Eind 2018 is er met deze reden
een organisatiescan gehouden. De conclusies worden in januari
2019 verwacht. In opdracht van de Raad van Toezicht en op basis
daarvan wordt het huidige organisatiemodel begin 2019 tegen het
licht gehouden. Daaruit volgen eventuele keuzes ten aanzien van
het organisatiemodel.

6.1.2 Kindexpertisecentrum Picardie (KEC)
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Uitwerking Kind ExpertiseCentrum Picardie (voorheen werd er
gesproken over IKC, Integraal KindCentrum).
College van Bestuur, mbv. de direct betrokken directeuren
Ontwerp inhoudelijke visie en bouwkundig Programma van Eisen
KEC Picardie
Voorjaar 2018
n.v.t

n.v.t.
Het inhoudelijke visiedocument is gereed. In dit visiedocument
staat de visie op de samenwerking tussen de verschillende partijen
beschreven. Er wordt gestart met samenwerking op pedagogisch
gebied en er wordt aandacht besteed aan een goede doorlopende
lijn tussen de voorschoolse- en schoolse periode. Na de start van de
samenwerking (2021) van het KEC wordt de gezamenlijke visie
doorontwikkeld.
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6.1.3 Interne visitatiecommissie
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Uitgangspunten Visitatiemodel voor de Visitatiecommissie in een
lerende omgeving.
College van Bestuur, mbv. Directiegroep DR, DR
Visitatiecommissie in werking
Oktober 2018
€2.500,- (externe) deskundige tbv. scholing in de methodiek.

Werkelijk: 0
Verschil: +€2.500,Audits tussen de directeuren hebben plaats gehad in november en
december 2018. Deze audits maken onderdeel uit van het
kwaliteitszorgsysteem dat eind 2018 is vastgesteld door het
bestuur. Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in het
Handboek kwaliteitszorg. In 2018 is er één audit geweest tussen de
directeuren. Begin 2019 staat de tweede audit gepland.
Verdere verdieping en verdere opleiding in het houden van audits
wordt ingepland in schooljaar 2019-2020

6.1.4 Teachers4Teachers
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Vastgesteld
budget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Jaarlijkse deelname van twee leerkrachten en één directeur
College van Bestuur
Bijdrage Lijn 83 aan duurzame onderwijsontwikkeling internationaal
en aan burgerschapsvorming en diversiteit binnen Lijn 83
Februari 2018
€7.500,-

Werkelijk: €7.500,Verschil: 0
In 2018 hebben twee leerkrachten en één directeur deelgenomen
aan een reis met T4T. Er is een commissie samengesteld uit 2
directeuren die eerder deelgenomen hebben. Zij verzorgen de
werving en selectie binnen Lijn 83. De deelname wordt in het kader
van de persoonlijke ontwikkeling als erg zinvol ervaren blijkt uit de
verschillende evaluaties.
Het budget voor 2019 wordt i.v.m. stijgende kosten verhoogd naar
€9.000,-

6.1.5 Passend onderwijs
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum

Verdieping en verbreding basisondersteuning scholen.
College van Bestuur, Coördinatiegroep Passend Onderwijs
Nieuw beleid op de terreinen ‘gedrag’ en ‘hoogbegaafdheid’
Schooljaar 2018-2019
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Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Financiering via middelen Passend Onderwijs.

n.v.t.
De beperking binnen het samenwerkingsverband Gennep-BergenMook en Middelaar tot 2 speerpunten (gedrag en meer- en
hoogbegaafden) zorgt voor focus. Het traject over gedrag loopt op
alle scholen. Er is een werkgroep opgestart t.a.v. het traject meeren hoogbegaafden. Deze werkgroep gaat een plan van aanpak
uitwerken voor de scholen (inventariseren welke vragen er zijn, wat
ontwikkelt moet worden, waar behoefte aan is, enz.).
Voor beide speerpunten hebben de scholen ambities geformuleerd
en is een plan van aanpak in het schoolverbeterplan van de school
opgenomen.
In het komende jaar besteed het bestuur extra aandacht aan de
wijze van de verantwoording in het schooljaarverslag van de
individuele scholen van de middelen passend Onderwijs en de te
behalen doelen.

6.1.6 Professionalisering schoolleiders
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Professionalisering in het kader van de strategische ontwikkeling,
Management Development traject directeuren Lijn 83
College van Bestuur, m.b.v. Directeurenraad
Afsluitende module 3: De schoolleider als architect.
Herregistratie deelnemende schoolleiders in 2018
maart 2018.
kosten BeteOr en Mentink zijn reeds voldaan.

n.v.t.
Het management Development traject is in 2018 afgerond.

6.1.7 PvA SBP Lijn 83 2019-2023
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Plan van aanpak hoe te komen tot een nieuw strategisch
beleidsplan 2019-2023 voor Lijn 83.
Voorzitter CvB, mbv. Regiegroep DR, DR
Voorstel aanpak Strategisch BeleidsPlan Lijn 83 2019-2023
Oktober 2018
€5.000,- inhuur (externe) deskundige

Werkelijk: 0
Verschil: +€5.000,In augustus heeft het CvB a.i. een plan van aanpak opgesteld. In
mei 2019 is er een nieuw vastgesteld strategisch beleidsplan 20192023. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een intensief traject te
organiseren waarin alle partijen (kinderen, stakeholders, ouders,
medewerkers, directeuren en RvT) in interactieve sessies worden
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meegenomen.
In de begroting van het jaarplan 2019 wordt hiervoor een bedrag
begroot.
6.1.8 Kwaliteitsbeleid Lijn 83
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Eenduidig verantwoordingsinstrument op het gebied van
onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg (Waarderingskader Inspectie).
College van Bestuur, mbv. Directiegroep Onderwijskwaliteit en
Opbrengsten, DR
Model voor een nieuw verantwoordingsinstrument, inclusief
normering en ambities.
juni 2018
€5.000,- voor inhuur externe deskundigheid om proces te
begeleiden.

Werkelijk: €5.000,Verschil: 0
Er is een Handboek kwaliteitszorg vastgesteld. Hierin opgenomen is
het kwaliteitszorgsysteem dat het bestuur vanaf schooljaar 20182019 hanteert. De scholen werken vanuit dit vastgestelde
kwaliteitszorgsysteem. In mei 2019 staat de eerste jaarlijkse
evaluatie gepland.

6.1.9 Model data-analyse
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Komen tot een model data-analyse Lijn 83 dat inzage geeft in
individuele- en groepsontwikkelingen op leeropbrengsten op
individueel en groepsniveau en kwaliteit van interventies hoe daarin
constante verbeteringen door te voeren.
College van Bestuur, mbv. Directiegroep Onderwijskwaliteit en
opbrengsten, DR, IB’ers
Format data –analyse.
Toename inzicht in leeropbrengsten/leerwinst. Hogere kwaliteit van
adviezen en interventies.
April 2018
€2.500,- workshops deskundigheidbevordering.

Werkelijk: 0
Verschil: +€2.500,Het model van data analyse is opgenomen als format in het
Handboek kwaliteitszorg. Het is opgenomen met de naam Monitor
en actieplan opbrengsten. De scholen evalueren de leeropbrengsten
na de midden-toetsen (februari 2019) vanuit dit format. Ze worden
daarin begeleid door een extern deskundige. Alle scholen werken
vanuit hetzelfde format. Voor de kleine basisscholen wordt vanuit
dit format een passende werkwijze ontwikkeld.
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6.1.10 Professionele dialoog
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Kaders uitwerken waarin professioneel leren binnen Lijn 83 een
duidelijke plaats krijgt. Presentatie good practice vanuit de scholen.
College van Bestuur, mbv Directiegroep PLG, DR
Een goed werkende PLG, mede op basis onderzoek hfd.
Bedrijfsvoering: veranderbereidheid en organisatiecultuur in relatie
tot het vormen van een lerende organisatie.
Voorjaar 2018
€2.500,- inhuur (externe) deskundigheid.

Werkelijk: 0
Verschil: +€2.500,De werkgroep PLG heeft haar werkzaamheden eind schooljaar
2017-2018 afgerond. Er is geen nieuwe opdracht geformuleerd door
het bestuur. Een belangrijke oorzaak hiervan is de tweedaagse
directeurenraad en de doorontwikkeling van de directeurenraad die
het CvB a.i. samen met de directeuren ter hand heeft genomen.
Vanuit de organisatiescan, het onderzoek; veranderbereidheid en
organisatiecultuur in relatie tot het vormen van een lerende
organisatie binnen Lin 83 en de conclusies vanuit het vierjaarlijks
onderzoek van de onderwijsinspectie wordt overwogen hoe dit
opnieuw geagendeerd kan worden.

6.1.11 Eigenaarschap
Aard van de
activiteiten

Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Werkbudget
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Uitwerking van een vastgestelde omschrijving van wat Lijn 83
onder eigenaarschap van kinderen over het eigen leren verstaat,
onder welke omstandigheden dat tot stand komt en de dialoog
daarover. Kinderen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij
die doelen gaan realiseren.
College van Bestuur, mbv. Directiegroep Eigenaarschap, DR
Visie waarop eigenaarschap van kinderen binnen de scholen van
Lijn 83 in praktijk wordt gebracht en waarmee per school de stand
van zaken in beeld wordt gebracht.
Mei 2018
€2.500,- inhuur (externe) deskundige

Werkelijk: 0
Verschil: +€2.500,De werkgroep Eigenaarschap heeft haar werkzaamheden eind
schooljaar 2017-2018 afgerond. Er is door het bestuur geen nieuwe
opdracht geformuleerd, in afwachting van de doelstellingen die
volgen uit het nieuwe strategisch beleidsplan.
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6.1.12 Personeel; kwantiteit
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Personeel (kwantiteit)
‘Bij Lijn 83 wil je werken’
Hoofd Bedrijfsvoering, beleidsmedewerker P&O.
Plan van aanpak hoe (jonge) leerkrachten te binden en te boeien,
zodat zij behouden blijven voor Lijn 83 en anderen er willen
werken.
Voorjaar 2018
Nvt.
n.v.t.
Er is geen specifiek plan van aanpak ontwikkeld. Er zijn bij de start
van het schooljaar 18-19 verschillende nieuwe leerkrachten gestart
en op schoolniveau worden de (jonge) leerkrachten begeleid.
In de toekomst dient dit geborgd te worden in een beleidsplan.

6.1.13 Personeel; kwaliteit
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Personeel (kwaliteit)
‘Professionalisering en duurzame inzetbaarheid’
Hoofd bedrijfsvoering, beleidsmedewerker P&O.
Doorstroombeleid: onze leerkrachten inzetten en doorontwikkelen
op hun competenties en vaardigheden binnen Lijn 83 met als doel
het werken interessanter te maken voor hen.
Voorjaar 2018
Afhankelijk plan van aanpak.
n.v.t.
Er is in het voorjaar van 2018 geen plan van aanpak vastgesteld.
Op dat moment was de functie van hoofd bedrijfsvoering niet meer
ingevuld en dat heeft gezorgd voor een heroverweging ten aanzien
van de haalbaarheid van de diverse verbeterplannen.

6.1.14 Verzuimbeleid Lijn 83
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Offerte
Status
Begroting vs.

Los van het gegeven of Lijn 83 EigenRisicoDrager verzuim wordt, is
het terugdringen van het verzuim om meerdere reden aan de orde:
duurzame inzetbaarheid, continuïteit voor de klas,
personeelsvraagstuk bij vervanging, financiën.
Beleidsmedewerker P&O, Directeuren
Verzuim maximaal 5%
Juli 2018
€6.000,- deskundigheidsbevordering verzuimbegeleiding
directeuren.

Werkelijk: €6.000,-
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kosten
Realisatie

Verschil: 0
In 2018 is de keuze gemaakt om bij het vervangingsfonds
aangesloten te blijven. Er is een procesdocument opgesteld
waarmee jaarlijks een (her)overweging wordt gemaakt ten aanzien
van eigen risicodragerschap (ERD).
In 2018 is een plan van aanpak opgesteld met de naam; Regie op
verzuim…hoe kunnen we beter worden. Lijn 83 maakt hiermee
gebruik van de subsidie lerend werken van het vervangingsfonds.
Dit verbeterplan is in het jaarplan van 2019 opgenomen.

6.1.15 ICT: privacy en veiligheid
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming

Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Voorbereid zijn op digitale vraagstukken en tevens
privacybescherming persoonsgegevens
College van Bestuur, mbv. directeuren, bovenschools ICTcoördinator, ICT-coördinatoren op de scholen.
Werkend veiligheidsplan
Juli 2018
€15.000,- jaarlijks Onafhankelijk extern Vertrouwenspersoon.

Werkelijk: 0
Verschil: +€15.000,Het IBP; informatiebeveiligings- en privacybeleid is opgesteld en
uitgewerkt. Dit beleidsplan heeft goedkeuring gekregen van de
GMR. Op bovenschools- en schoolniveau is er aandacht aan besteed
en in 2019 volgt een verder verdieping.
De keuze in het aanstellen van een Functionaris
gegevensbescherming wordt in mei 2019 gemaakt, nadat
onderzocht is wat de best passende invulling is voor Lijn 83.

6.1.16 ICT: leren en werken met ICT
Aard van de
activiteiten

Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Vastgesteld
budget
Status
Begroting vs.
kosten

Integreren ICT en werken met sociale media in de klas in het
schoolbeleid en beleid van de stichting.
Inzet ICT en sociale media binnen Stichting Lijn 83 in de klas via
Ambitiegesprekken evalueren en bijstellen.
Opleidingsplan voor de scholen, waarin de inbreng vanuit het
iXperium geïntegreerd is.
College van Bestuur, mbv. Directeurenraad en uit haar midden, de
directeur-projectleider ICT, de bovenschools ICT-coördinator en de
Werkgroep Werken en Leren met ICT
Nieuw beleidsplan ICT voor Lijn 83.
April 2018
€44.500,- jaarlijkse bijdrage exploitatie iXperium en mediamentor
Deze mediamentor is niet langer in dienst bij Lijn 83.

Werkelijk: €44.500,Verschil: 0
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Realisatie

De samenwerking binnen het iXperium is 31-12-2018 afgelopen. Na
een evaluatie is besloten de samenwerking niet verder voort te
zetten na 2018.

6.1.17 ICT: Wetenschap & Technologie
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Uitvoering geven aan Projectplan Wetenschap en Technologie Lijn
83. Een visie ontwikkelen op geïntegreerd toepassen van
Wetenschap & Technologie en ICT op de scholen.
Hoofd Bedrijfsvoering en bovenschools ICT coördinator mbv.
werkgroep W&T.
Leskisten en leerlijn programmeren, mede tbv. versnelling ICT
vaardigheden.
Mei 2018
€ 10.000,- uit eigen middelen (€35.000,- uit subsidiemiddelen).

Werkelijk: €10.000,Verschil: 0
Er is een projectplan opgesteld. Bij de start van schooljaar 20192020 kunnen de scholen gebruikmaken van een leerlijn Wetenschap
& Technologie en ICT. In de tweede helft van 2018 en de eerste
helft van 2019 wordt deze leerlijn uitgewerkt en ontwikkeld. Bij de
start van het schooljaar 2019-2020 is er lesmateriaal inclusief
begeleidend schrijven beschikbaar en de scholen worden in het
gebruik ondersteund door een werkgroep. De bovenschools ICTcoördinator is voorzitter van deze werkgroep.

6.1.18 Meerjarenbeleid
Aard van de
activiteiten
Eigenaar
Verwacht
resultaat
Opleverdatum
Kostenraming
Status
Begroting vs.
kosten
Realisatie

Inventariseren en analyseren ontwikkelingen op het gebied van
leerlingenprognoses, huisvesting, materiële kosten en personeel
College van Bestuur, mbv. directiegroep Bedrijfsvoering
Uitgewerkt plan van aanpak en instrumentarium het
meerjarenbeleid Lijn 83 te actualiseren.
September 2018
Geen extra kosten.

n.v.t.
Het programma Capisci wordt gebruikt in het begroten en volgen
van de uitgaven. Er zijn diverse kengetallen in ontwikkeling. In
aanzet zijn er verschillende instrumenten aanwezig. De conclusie is
echter dat een verdere verdiepingsslag gemaakt moet worden en
dat de processen opgenomen dienen te worden in een sluitende
PDCA cyclus.
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7. Vierjaarlijks bestuursonderzoek Onderwijsinspectie
In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen die de
onderwijsinspectie doet aan het bestuur van lijn 83. Het onderzoeksrapport staat
gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie.
Bij elk bestuur van scholen in Nederland voert de Inspectie van het Onderwijs minstens
één keer in de vier jaar een onderzoek uit.
Conclusie
De onderwijsinspectie heeft onderzocht of het bestuur van Lijn 83 op zijn scholen zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat is om ook in
de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Op bestuursniveau hebben ze
documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd over de kwaliteitszorg en het financieel
beheer. Op schoolniveau hebben ze drie verificatieonderzoeken uitgevoerd; SBO de
Piramide, bs. De Ratel, bs. ’t Diekske. Op verzoek van het bestuur heeft de
onderwijsinspectie bs. De Drie Vijvers onderzocht of het een goede school is. Daarnaast
een onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid op bs. De Heggerank. In de
verificatieonderzoeken heeft de onderwijsinspectie gekeken of het beeld dat het bestuur
heeft van de scholen klopt. Daarnaast hebben ze gekeken of datgene wat het bestuur wil
bereiken te zien is in de scholen.
Wat gaat goed?
Het bestuur van Lijn 83 is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van
het onderwijs op zijn 15 scholen. Daarin stimuleert het bestuur een kwaliteitscultuur
waarbinnen werken aan verbetering via ‘ontwikkelen en leren in verbinding’
vanzelfsprekend is.
In 2017 heeft het project van het bestuur ‘De Basis op Orde’, duidelijk gemaakt dat de
leeropbrengsten en daardoor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen beter kon
omdat de eindopbrengsten van een aantal scholen onder druk stonden. Daarop heeft het
bestuur een verbeterplan 2018- 2019 opgesteld.
De directeurenraad heeft daarom zijn koers gewijzigd van vaak beheersmatige
onderwerpen naar meer onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Daartoe zijn ook diverse
werkgroepen gestart. Vervolgens heeft het bestuur tevens samen met de schooldirecties
zijn visie op toekomstgericht leren bepaald en een aantal kernwaarden benoemd. Lijn 83
vindt daarin de begrippen "eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap" belangrijk als
het gaat om ontwikkeling en professionalisering. Ook is er in 2017/ 2018 een (nieuw)
kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, op basis van het nieuw Waarderingskader van de
Inspectie.
De samenwerking en de wil om het onderwijs te verbeteren wordt in de organisatie breed
gedeeld. Dat merken ze aan de gedrevenheid van de directies en de leraren op de
scholen die ze bezocht hebben. Daarnaast merkt de onderwijsinspectie dat ook aan de
inzet van de leraren om zich verder te scholen en met en van elkaar te willen leren.
Verder werken de scholen steeds meer samen om de onderwijskwaliteit in brede zin te
verbeteren. Ook heeft de onderwijsinspectie geconcludeerd dat bs. De drie Vijvers een
goede school is.
Tenslotte heeft Lijn 83 de bedrijfsvoering en financiële positie weer op orde, nadat de
bedrijfsvoering onder druk kwam te staan door faillissement van het administratiekantoor
en de invoering van nieuwe systemen en procedures.
Met de komst van de huidige (interim) voorzitter college van bestuur, sinds het voorjaar
van 2018, is het duidelijk hoe de organisatie er onderwijskundig en financieel voor staat.
Daarmee is het financieel beheer van het bestuur in orde. Het bestuur weet hoeveel geld
het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur
verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in
overeenstemming met de wettelijke eisen.
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Wat moet beter?
Er zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke eisen om directe verbetering
vragen. De basis binnen Lijn 83 is in orde. Het bestuur verdient dan ook het vertrouwen
van de onderwijsinspectie. Op schoolniveau zijn enkele herstelafspraken gemaakt,
waarvan de uitvoering door het bestuur moet worden gevolgd.
Wat kan beter?
Aan de wettelijke verplichting dat alle scholen een passend stelsel van kwaliteitszorg
inrichten en uitvoeren, voldoet de stichting op zich.
Alhoewel de kwaliteitszorg als geheel van voldoende kwaliteit is, kunnen enkele
onderdelen daarvan nog verbeteren.
Lijn 83 heeft een ambitieuze en ook veelomvattende missie en visie over de kwaliteit op
de eigen scholen. Deze algemene visie is echter niet uitgewerkt in concrete doelen
waarmee kan worden bepaald of het beleid van Lijn83 naar tevredenheid zichtbaar is in
de scholen. Het bestuur kan daarmee nog geen genuanceerd oordeel geven over alle
relevante aspecten van de onderwijs- kwaliteit. Momenteel gaat het vaak nog om een
algemeen beeld zonder wenselijke specificering naar de basiskwaliteit en naar de
realisatie van de eigen Lijn83-doelen.
De huidige bestuurder heeft een stimulerende invloed op de verdere ontwikkeling en
versterking van de kwaliteitszorg op bestuursniveau.
Daarbij mogen de scholen de eigen verbeteringen van hun onderwijs bepalen. De vraag
is echter hoe de scholen nu weten of dit de goede dingen zijn en wanneer zij- en ook het
bestuur- er tevreden over kunnen zijn.
Het bestuur vindt dat de basiskwaliteit goed moet zijn. De scholen en het bestuur zouden
nog meer met elkaar concreet kunnen afspreken wat deze basiskwaliteit nu eigenlijk is.
Tenslotte kan het jaarverslag verbeteren. Nu staat er beschreven wat er in een jaar
gedaan is. Er staat niet zo duidelijk in welke doelen gehaald zijn en of het bestuur daar
ook tevreden over is.
De raad van toezicht (hierna RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(hierna GMR) kunnen dan ook meer hun rol nemen in de dialoog over de
onderwijskwaliteit.
De onderwijsinspectie vindt dat zowel de kwaliteitszorg als de verantwoording over de
kwaliteit dus beter kan. In de eerste plaats geldt dat voor de verantwoording van de
scholen aan het bestuur en de ouders. Zo zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over
de vraag hoe scholen (bijvoorbeeld in schoolgids en in hun jaarverslag) aan het bestuur
rapporteren over de onderwijskwaliteit en de schoolontwikkeling. Op alle vier scholen die
ze hebben bezocht, zien ze dan ook dat de schoolgidsen en jaarverslagen op dit terrein
verschillend zijn. Ook constateren ze dat niet alle scholen in hun schoolgids ouders
specifiek informeren over hun verbeteractiviteiten en hun resultaten.
Ook in de financiële jaarverslaggeving zijn nog verbeteringen mogelijk. De intern
toezichthouder geven zij in overweging in het volgende jaarverslag aandacht te besteden
aan de doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in
het jaarverslag.
Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de
besteding en de verantwoording van de middelen passend onderwijs. Ook moet zoals het
bestuur ook zelf aangeeft beleid voor (de gewenste) hoogte van de reserves worden
ontwikkeld en zullen keuzen moeten worden gemaakt hoe die norm kan worden bereikt
mede in het licht van als gevolg van de krimp dalende inkomsten.
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar opnieuw onderzocht.
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Conclusie bestuur
In juni 2019 is er een nieuw strategisch beleidsplan voor Lijn 83. Dit nieuwe plan
ontstaat vanuit een proces waarin de verschillende geledingen en (externe) betrokkenen
van Lijn 83 de ruimte krijgen om mee te denken over de benodigde ontwikkelrichting van
de stichting. Het nieuwe strategische plan biedt de organisatie de mogelijkheid om extra
aandacht te besteden aan de concretisering en specificering van doelen. Tevens biedt dit
proces het bestuur de mogelijkheid om eigen kwaliteitsnormen te gaan formuleren,
gebaseerd op de eisen die gesteld worden aan de wettelijk vastgelegde basiskwaliteit en
de in het strategische beleidsplan van Lijn 83 geformuleerde ambities. Het bestuur is
voornemens om voldoende ruimte te gaan creëren voor het gezamenlijk dialoog over de
basiskwaliteit. Vanuit dit dialoog ontstaan dan concrete beelden over basiskwaliteit zodat
duidelijk wordt wanneer de scholen en bestuur tevreden zijn. Daarna stelt het bestuur
dan vast op welke wijze er verantwoording afgelegd moet worden en de wijze waarop dit
vervolgens gerapporteerd wordt, zodat er meer eenduidigheid komt in de
verantwoordingsdocumenten van de verschillende scholen en de wijze waarop ouders
geïnformeerd worden over de verbeteractiviteiten en de onderwijsresultaten.
Uit het gehouden bestuursonderzoek blijkt dat in de financiële jaarverslaggeving van Lijn
83 verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. In het volgende jaarverslag zal meer
aandacht besteed worden door het bestuur aan de doelmatigheid van de bestedingen en
de verantwoording van het interne toezicht daarop. Dit wordt daarom expliciet in het
jaarverslag opgenomen. Tevens worden ook de besteding en de verantwoording van de
middelen passend onderwijs in het jaarverslag opgenomen. Aan het einde van 2019 moet
er beleid ten aanzien van benodigde hoogte van de reserves zijn ontwikkeld en zijn er
keuzes gemaakt hoe die norm wordt bereikt, rekening houdend met de leerlingenkrimp.
Bovenstaande conclusies worden meegenomen in het nieuwe strategische beleidsplan en
het verbeterplan dat naar aanleiding van de organisatiescan in de eerste helft van 2019
wordt opgesteld.

8. Bijeenkomsten Directeurenraad, Regiegroep en
Directiegroepen.
De directeurenraad is in het verslagjaar 13x bij elkaar geweest.
Eind 2016 werd duidelijk dat de directeurenraad een koerswijziging voorstaat: af van
meer beheersmatige onderwerpen op de agenda naar meer onderwijskundige en
onderwijsinhoudelijke onderwerpen. In het voorjaar van 2017 is geïnventariseerd welke
ontwikkelingen prioriteit zouden moeten krijgen en daar zijn keuzes in gemaakt. In de
praktijk verliepen de directeurenraadsvergaderingen begin 2018 echter nog moeizaam.
Om die reden is er door het CvB a.i. in september een tweedaagse georganiseerd met de
directeurenraad. Met als doel om stil te staan bij de bestaande vergadercultuur en het
verbeteren daarvan. Er zijn stappen gezet en de verwachting is dat de directeurenraad
steeds meer ruimte krijgt om onderwijsinhoudelijke onderwerpen te agenderen en tijd
om samen te werken aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het strategisch
beleidsplan. Voorwaarde daarbij is dat de bedrijfsvoering op orde wordt gebracht, zodat
de beleidsvoorbereidende processen ondersteund worden door eenduidige informatie.

9.

Kwaliteitszorg.

Lijn 83 stimuleert een kwaliteitscultuur waarbinnen werken aan verbetering via
‘ontwikkelen en leren in verbinding’ vanzelfsprekend is. Lijn 83 streeft naar een
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kwaliteitscultuur van permanent werken aan verbetering. In het cyclisch handelen staan
de vijf kwaliteitsvragen steeds centraal:
•
Doen we de goede dingen?
•
Doen we die dingen goed?
•
Hoe weten we dat?
•
Vinden anderen dat ook?
•
Wat doen we met die wetenschap?
In het Handboek kwaliteitszorg wordt de werkwijze beschreven hoe de scholen van Lijn
83 omgaat met de kwaliteitszorg op haar scholen.
Dit kwaliteitszorgbeleid is vastgesteld in 2018 bevat de volgende onderdelen:
jaarverslag, monitor en actieplan opbrengsten, kwaliteitsportretten, interne audits en het
bestuursbezoek.
Het proces van cyclisch handelen ziet er schematisch als volgt uit:

Figuur 2: Proces van cyclisch handelen
uit de Monitor en actieplan
opbrengsten (Handboek kwaliteitszorg
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10.

Leerlingaantallen.

De terugloop van het aantal leerlingen is een aantal jaren geleden ingezet, de
verwachting is dat het aantal in de komende jaren verder zal dalen.
Jaarlijks wordt de prognose op basis van het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober, de
werkelijke geboorten binnen de gemeente en het, op basis van ervaringsgetallen,
doorverwijzingspercentage vastgesteld. In onderstaand overzicht de prognose tot en met
oktober 2022.
10.1

Scholen:

Ontwikkeling in leerlingenaantallen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maria Goretti
Drie Vijvers
De Heggerank
De Grote Lier
De Vonder
De Ratel
Adalbert
De Brink
Eigenwijs
Fontein de
Maria
t Diekske
t Kendelke
St. Vitus
Sint Catharina

191
249
168
396
92
316
240
337
107
235
88
192
204
222
143

174
245
169
382
93
324
242
323
97
211
85
180
199
216
132

169
234
162
375
90
322
222
309
88
204
78
164
181
202
121

141
229
158
374
90
334
203
296
90
182
74
160
176
199
113

119
227
157
368
93
363
181
280
78
162
64
150
171
189
95

113
210
156
347
89
367
166
267
66
156
56
148
160
190
75

108
209
145
319
86
350
171
248
67
169
37
143
155
185
66

De Piramide

123

128

132

124

118

120

130

111
213
143
297
74
351
162
243
59
203
131
151
172
63
0
128

105
200
144
288
61
361
160
227
58
211
0
128
151
172
57

93
200
139
279
57
341
161
210
56
212
0
123
135
164
62

85
197
126
264
52
334
156
208
53
210
0
120
129
159
65

81
195
125
245
57
321
149
203
46
205
0
116
114
162
63

77
185
120
231
64
302
141
198
47
196
0
109
113
153
70

75
172
125
224
64
284
132
176
43
192
0
104
114
136
76

117

110

118

118

118

118

Totalen

3303 3200 3053 2943 2815 2686 2588 2501 2440

daling t.o. 2009

100%

daling t.o. 2014

97%

92%

89%

85%

2018 2019 2020 2021 2022

2342 2276 2200 2124 2035

81%

78%

76%

74%

71%

69%

67%

64%

62%

100%

96%

93%

91%

87%

85%

82%

79%

76%

Een ontwikkeling die voortdurend aanleiding geeft tot alertheid is het verloop van het
leerlingenaantal. Het aantal leerlingen van Lijn 83 bedraagt op 1 oktober 2017 2440
leerlingen en op 1 oktober 2018 2342 leerlingen.
Dit is een afname van 98 leerlingen ten opzichte van oktober 2017, oftewel 4,02%.
Het zijn wel 23 leerlingen meer dan in de prognose voor het jaarplan 2018 was
opgenomen.
De krimp houdt nog een behoorlijk aantal jaren aan. Het totaal aantal leerlingen van alle
scholen van Lijn 83 zal zakken tot net onder de 2000 leerlingen in 2038 ev.
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De in 2017 door Verus opgestelde meerjaren prognose leerlingenaantallen van 2017 tot
2038 vormt de basis voor het meerjarenbeleid. Met name de materiële kosten gaan a.g.v
de leegstand in toenemende mate een beslag leggen op de middelen van de scholen.

11.

Gegevens IEP Eindtoets 2018.

Op alle scholen van Lijn 83 wordt sinds 2017 de IEP-eindtoets afgenomen. Een
uitzondering is Speciaal basisonderwijs De Piramide. De eindtoets wordt in het speciaal
onderwijs pas vanaf schooljaar 2019-2020 verplicht gesteld.

Figuur 3: IEP scores Lijn 83 scholen. Bron: managementvenster Vensters PO

Alle basisscholen van Lijn 83 scoorden in 2018 op of boven de door de onderwijsinspectie
vastgestelde ondergrens. Dit is een positieve ontwikkeling te opzichte van 2017. In 2017
scoorden vier scholen nog onder de ondergrens. De hoogte van de Eindtoets blijft echter
een belangrijk aandachtspunt en om die reden heeft het bestuur een
kwaliteitszorgsysteem vastgesteld in 2018.
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12.

Werkgroep ICT.

In het strategisch beleidsplan van Lijn 83 2015-2019 staan onderstaande relevante
beleidsvoornemens die direct of indirect verbindingen hebben met ICT, media en
technologie.
We zorgen ervoor dat:
- onze digitale technologie het mogelijk maakt om in interactie met de leerling het
aanbod af te stemmen op de behoefte van die leerling.
- in 2015 hebben we een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT,
gebaseerd op onze visie op onderwijs.
We stimuleren dat op iedere school van Lijn 83:
-leerlingen leren en zich ontwikkelen in een moderne rijke leeromgeving
(didactiek, digitaal burgerschap, externe communicatie, samenwerken);
-er wordt gewerkt aan innovatie van het onderwijs.
We gaan op de volgende vragen een antwoord geven:
-didactische vaardigheden van leraren op het gebied van differentiatie en ICTbasisvaardigheden worden versterkt.
Op schoolniveau wordt er jaarlijks in het schoolverbeterplan een paragraaf leren en ICT
opgesteld. In dit schoolverbeterplan zijn de organisatiedoelstellingen zoals hierboven
verwoord, vertaald naar de specifieke schoolsituatie.
Op bovenschools niveau fungeert er een werkgroep die 6 keer per jaar bij elkaar komt.
Deze werkgroep bestaat uit de ICT contactpersonen van de 15 scholen. Dit overleg
wordt voorgezeten door de bovenschools ICT-coördinator. Deze laatste persoon houdt
zich bezig met operationele en strategische ICT-thema’s.
In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• IBP: ontwikkelen van beleid ten aanzien van Informatiebeveiliging en Privacy
beleid. Er is in 2017 een impactanalyse gemaakt ten aanzien van IBP.
• Uitwisseling van ICT thema’s tussen de scholen.
• Uitwisseling van gebruikerservaringen (Chrome, Apple IOS, Edugrip, Eduscope)
• Samenwerking met Prowise en gebruik Prowise Presenter.
• Ixperium
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•
•
•

Bespreken en uitwisseling van de voortgang ten aanzien van de
schoolverbeterplannen.
Evaluatie huidige systeembeheer (Unilogic), start migratietraject naar een
toekomstige cloudoplossing (realisatie start schooljaar 2019-2020)
Realisatie beleid W&T (i.s.m. ICT) op stichtingsniveau. Eerste opzet en bespreking
mogelijkheden implementatie W&T op schoolniveau (2019-2020)

In 2017 is het besluit genomen deel te nemen aan het Techniekpact Limburg, waarbij er
een combinatie wordt gelegd tussen ICT en Techniek m.b.v. onderzoekend en
ontdekkend leren. Er is een ontwikkelgroep opgestart, waaraan drie ICT-coördinatoren
deelnemen. In 2018 werd hier verder invoering aan uitgegeven.
In 2017 is het IBP beleid vastgelegd in een beleidsplan: informatiebeveiligings- en
privacybeleid. De invoering hiervan is in 2017 opgepakt en daar is in 2018 verder
uitvoering aan gegeven.

13.

Werkgroep Cultuur.

Transformatie: van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd werken.
Het Beleidsplan Cultuureducatie dient als beleidsdocument vanuit Lijn 83 voor alle
scholen van Stichting Lijn 83 en de SO school Mikado. Invitare heeft zich in 2017-2018
uit de samenwerking teruggetrokken.
Het beleidsplan is opgesteld door de werkgroep Cultuureducatie, besproken en
geaccordeerd in de directeurenraad en College van Bestuur.
Kern: kunst- en cultuureducatie is een middel om het kind in het kader van de 21-ste
eeuw vaardigheden en talenten te laten kunnen ontwikkelen , creatief te leren denken, te
laten genieten van kunst in welke vorm dan ook (actief of als beschouwer), het daardoor
een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen.
Hoe het cultuuraanbod op de diverse scholen is georganiseerd, wordt specifiek
beschreven in het eigen cultuurbeleidsplan van de school.
Vormgeving nieuw beleid
De opdracht/ontwikkelingsvraag was en is: “Hoe kunnen we kunst- en cultuureducatie
koppelen – school passend maken, waarbij we toch mogelijk een gezamenlijke lijn
volgen.”
Om de transfer in eigen beheer vorm te geven is per 01-08-2017 een loketfunctionaris
voor een jaar aangesteld voor 4 uren per week, m.n. bedoeld om een passende invulling
op elke school, samen met de ICC-er van elke school te realiseren. Deze loketfunctionaris
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wordt gefinancierd vanuit de door Sien beschikbaar gestelde subsidiemiddelen ter hoogte
van € 25.000.
Financiering kunstbeleid
€ 11,50 Per leerling per schooljaar en € 4,00 per school (londo-kalenderjaar).
Concrete invulling
Bij alle scholen is in 2016-2017 door Sien/Cultuurpad afgestemd welke aanbod gewenst
is, passend bij de eigen schoolontwikkeling. De uitvoering heeft plaats gevonden.
Er is een databank Noord-Limburg opgestart van lokale verengingen, kunstenaars en
organisaties die het kunst en cultuurbeleid op de scholen mee kunnen vormgeven, naast
het aanbod via de databank van Cultuurpad.
Per 01-08-2017 is een eigen loketfunctionaris voor een jaar benoemd. Zij stemt wens en
aanbod af per school.

14.

Werkgroep Arbo.

In het kader van de wet arbeidsomstandigheden is er ook voor Lijn 83 de verplichting
aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Voor de scholen van Lijn 83 valt dit uiteen in
twee delen:
• Veiligheid, gezondheid en ergonomie met betrekking tot schoolgebouwen en hun
omgeving, de werk- en lesruimten, meubilair, leer- en hulpmiddelen.
• Welzijn met betrekking tot het organisatiebeleid, personeelsbeleid en
arbeidsomstandigheden.
Al onze scholen kennen bedrijfshulpverleners en interne contactpersonen die jaarlijks
worden bijgeschoold. Uit hun jaarverslagen blijkt, dat er in 2018 wel enkele mensen zich
tot hen wenden, maar dat dit niet heeft geleidt tot het indienen van klachten bij de
externe klachtencommissie.
In 2018 hebben zich geen ongevallen voor die nopen tot melding bij de Arbeidsinspectie.
Het Veiligheidsplan Lijn 83 bestaat uit het arbobeleidsplan, het calamiteitenplan en
meerdere veiligheidsprotocollen.
In de werkgroep Arbo en Veiligheid is iedere school Lijn 83 door middel van een
Arbocoördinator vertegenwoordigd.
De werkgroep vergadert in principe 3 – 4 keer per (school-)jaar.
De Arbocoördinatoren coördineren het veiligheidsbeleid op de scholen. Zij organiseren de
ontruimingsoefeningen, dragen zorg voor het verkrijgen van een gebruikersvergunning,
de keuring van binnen- en buiten speelmateriaal en de keuring van de
brandblusapparatuur.
Voor 2018 stond het afronden van de bijstelling en actualisatie van het totale Arbo- en
Veiligheidsbeleid centraal. Daarbij worden de bestaande documenten van voormalig
SKOMeN en SKBO bekeken en tot één nieuw document samengevoegd. Tevens zal er
aandacht zijn voor de nieuwe Wet op Veiligheid en de Privacywet en de invulling ervan op
scholen. De actualisatie is in 2018 bijna afgerond en zal begin 2019 opnieuw worden
aangeboden aan de GMR ter goedkeuring.

15.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de Wet Oké.

Deelname van kinderen uit sociaal kwetsbare milieus aan voor- en vroegschoolse
voorzieningen via VVE met een veilig klimaat en een goed educatief aanbod, met name
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op het gebied van taalontwikkeling, legt de basis voor een evenwichtige cognitieve en
sociale ontwikkeling voor het kind. Het biedt een kind en goede start op de school!
Doelstelling van de wet Oké is de kansen voor kinderen met taalachterstanden te
vergroten. Oké staat voor Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. De wet regelt
de basiskwaliteit van peuterspeelzaalwerk en een aantal zaken rond voor- en
vroegschoolse educatie.
Ter uitvoering van ‘VVE/Oké en Peuterspeelzaalwerk’ hebben de basisscholen ‘Maria
Goretti’ en de ‘De Ratel’ in 2018 middelen ontvangen van de gemeente Gennep en de
basisscholen ‘de Fontein en ’t Kendelke’ vanuit de gemeente Bergen. De scholen leggen
afzonderlijk aan de gemeentes verantwoording af over de besteding van deze middelen.
De uitgave van de middelen heeft zich in 2018 als voorzetting op 2017 vooral gericht op
het werken in niveau 2, de extra zorg en ondersteuning in de klas én niveau 3, speciale
zorg na intern onderzoek op de school.
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16. Kengetallen aantallen medewerkers, leeftijd, verloop,
ziekteverzuim.
Gegevens personeelsbestand
Het aantal medewerkers – directies, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend
personeel – op 31 december 2018 bedraagt 243 personen, verdeeld over 38 mannen en
205 vrouwen. De gemiddelde leeftijd* van onze medewerkers is 45,5 jaar.
*in tegenstelling tot de Gemiddelde Gewogen Leeftijd wordt de gemiddelde leeftijd berekend aan de hand van de leeftijd van alle medewerkers. De
omvang van het dienstverband heeft hier geen invloed op.

Totaal aantal medewerkers (man/vrouw):
Man

Vrouw

Totaal:

70

0-24

1

2

3

60

25-34

8

43

51

35-44

6

66

72

45-54

6

34

40

55-59

5

28

33

60 >

12

32

44

Totaal

38

205

243

50
40

Man

30

Vrouw

20
10
0

0-24

25-34 35-44 45-54 55-59

Totaal aantal medewerkers (directie, op en oop):
DIR

OP

OOP

Totaal:

0-24

0

3

0

3

25-34

0

50

1

51

35-44

4

60

8

72

45-54

3

26

11

55-59

1

20

60 en
ouder

5

Totaal:

13

70
60
50
40

DIR

30

40

OP

20

33

10

OOP

12

13

26

44

172

58

243

0

0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 en
ouder

Bron: gegevens AFAS

Ontwikkeling aantal medewerkers vanaf 2015
2017
258
2016
268
2015
277
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Verzuim

Primair Onderwijs

%

Meldingsfrequentie

2017

6,4

1,0

2016

6,3

1,2

2015

6,4

1,1

Bron DUO Verzuimonderzoek PO en VO 2017

Lijn 83

%

Meldingsfrequentie

2018

5,26

0,88

2017

4,51

0,64

2016

6,93

0,68

2015

5,62

0,53

Bron salarisverwerkingspakket AFAS

Ondanks de acties die Lijn 83 de afgelopen jaren heeft ondernomen en nog steeds neemt
om het ziekteverzuim terug te dringen, is het verzuim in 2018 gestegen naar 5,26. De
lange en hevige griepepidemie (voorjaar 2018) is hier debet aan. Lijn 83 streeft, voor de
toekomst, door zich nog meer te richten op (via duurzame inzetbaarheid) naar een
verdere daling van het verzuim.
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17.

Extra middelen

17.1 Werkdrukmiddelen.
Sinds schooljaar 2018/19 ontvangen de schoolbesturen werkdrukmiddelen van de
rijksoverheid. Zoals de naam al zegt zijn deze middelen bedoeld om de werkdruk op
de scholen te verlichten. Omdat het een doelsubsidie betreft zijn wij verplicht het
nodige te melden in het bestuursverslag. Voor 2018 gaat het dan om inkomsten voor
de laatste vijf maanden.
Het bestuur dient in het bestuursverslag jaarlijks verantwoording af te leggen over
zowel het gevolgde proces om tot effectieve aanpak van werkdruk te komen als over
de globale besteding van de extra middelen bestemd voor vermindering van de
werkdruk. Op alle scholen is er in het team gesproken over de inzet van deze middelen
en er is een teambesluit over genomen. Dit besluit is voorgelegd ter instemming aan
de MR van de school.
De extra werkdruk middelen voor het schooljaar 2018/2019 worden als volgt ingezet (zie
onderstaande tabel):
Bs. De Ratel
Bestedingscategorie

Besteed bedrag

Personeel

€ 56.154,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren conciërge
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

Adalbertschool
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 24.888,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht

Materieel
Professionalisering
Overig

De Heggerank
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 22.399,-

Materieel
Professionalisering
Overig
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Sterrenschool Eigenwijs.
Bestedingscategorie

Besteed bedrag

Eventuele toelichting

Personeel

€ 6.400,-

•Extra uren leerkracht

Materieel
Professionalisering
Overig

€ 2.600,-

•Extra budget teamnascholing

De Drie Vijvers
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 31.110,-

Materieel
Professionalisering
Overig

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren vakleerkracht

•Extra budget teamnascholing

De Grote Lier
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 44.799,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht

Materieel
Professionalisering
Overig

De Piramide
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 18.000,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht

Materieel
Professionalisering
Overig

’T kendelke
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 23.489,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 41

De Vonder
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 9.489,-

Materieel
Professionalisering
Overig

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren onderwijsassistent

•Extra middelen onderwijsleerpakket

Maria Goretti
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 16.333,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren conciërge
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

De Fontein
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 32.821,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

De Catharina
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 8.886,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren conciërge
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

De Vitusschool
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 26.755

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren conciërge
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
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Overig

’T Diekske
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 19.910,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

De Brink
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
€ 35.310,-

Eventuele toelichting
•Extra uren leerkracht
•Extra uren onderwijsassistent

Materieel
Professionalisering
Overig

17.2 Onderwijsverbeteringsbudget
Het Bestuur heeft besloten om een bedrag van €130,- per leerling extra toe te kennen
aan de formatie. Dit wordt gedurende drie jaar toegevoegd aan de formatie, dit wordt
betaald uit de reserve van de Stichting en komt overeen met het bedrag waarmee we het
boekjaar 2017 positief afgesloten hebben. Omdat de extra werkdrukmiddelen in de
toekomst stapsgewijs verhoogd worden naar een bedrag van €285,- p. lln. is de
toevoeging van deze extra middelen structureel te noemen en loop het bestuur hiermee
alvast vooruit op de uitbreiding van de werkdrukmiddelen.
Dit bedrag wordt geoormerkt als ‘onderwijskwaliteitsverbetering budget’.
Dit budget wordt in principe ingezet om benodigde zorgstructuur goed te verankeren in
de scholen. De Intern Begeleiders participeren in een Lijn 83 netwerk. In hoofdlijnen
komt het erop neer dat Intern Begeleiders gezamenlijk opgeleid worden, ruimte krijgen
voor intervisie en voldoende ambulante tijd hebben om uitvoering te geven aan hun rol
op school.
Totaal over drie jaar bedraagt de investering; €909.480,- (gebaseerd op prognose
leerlingen aantal 1 oktober 2017)

18.

Lijn 83 en haar externe samenwerking.

18.1.

Teachers4teachers (T4T).
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Vanuit haar visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Lijn 83 gezocht naar
een passend project om uitvoering te geven aan haar opdracht.
In 2017 is de keuze gemaakt om samen te gaan werken met Teachers 4 Teachers. Sinds
2017 worden er jaarlijks directeuren en leerkrachten van Lijn 83 uitgenodigd om deel te
nemen aan een reis naar Kenia. Tijdens het verblijf in Kwale County wordt er kennis,
inzichten en ervaringen gedeeld met Keniaanse collega’s. De deelnemers zijn twaalf
dagen intensief aan het werk, waarbij eigen leervragen ook een belangrijke rol spelen.
In Nederland zijn er twee voorbereidingsdagen en een evaluatiebijeenkomst, deze zijn in
het weekend. Teachers 4 Teachers vraagt van haar deelnemers het delen van kennis op
het gebied van pedagogische, relationele, maatschappelijke, vakinhoudelijke, didactische
en organisatorische onderwerpen. Juist deze benaderingswijze maakt dat dit project goed
past binnen de visie van Lijn 83 en samenwerking biedt een kans om ons
personeelsbeleid te verrijken met een inspirerend programma.
In februari 2018 hebben twee leerkracht van Lijn 83 deelgenomen aan de workshops
primary schools. In september heeft één directeur deelgenomen.
Met Teachers 4 Teachers is afgesproken minimaal vier jaar betrokken te zijn en in 2021
staat de evaluatie gepland van deze samenwerking.
18.2.

Stichting Primair Passend Onderwijs Noord Limburg.

Met ingang van 1 augustus 2013 is het samenwerkingsverband Stichting Primair Passend
Onderwijs Noord Limburg (SW po 3101) opgericht met als doel om vanaf 1 augustus
2014 uitvoering te kunnen gaan geven aan de Wet op het Passend Onderwijs.
Lijn 83 maakt als één van 17 besturen onderdeel uit van het deze Stichting. Om
uitvoering aan de wet te geven, zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in een statuut
waarin sprake is van een Algemeen Bestuur met daarbinnen een Toezicht Houdend
Bestuur en een Dagelijks Bestuur voor de uitvoering van het door het Algemeen Bestuur
vastgestelde beleid. Penvoering, algemene administratie en archivering, financiële
administratie en contacten met accountant zijn belegd bij één van de leden, Stichting
Kerobei te Venlo. In 2017 zijn er door de deelnemende besturen twee visiedagen
gehouden. Daarin is besloten om ten behoeve van een kleinschalige uitvoering, de grote
regio in drie deelregio’s te verdelen. De twee openbare scholen van Invitare in Bergen en
Gennep en de 15 scholen van Lijn 83 zijn, samen met cluster 3 school Mikado en de
diensten Ambulante Begeleiding van Scholengroep Buitengewoon en Punt Speciaal
verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet op het Passend Onderwijs in de
gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. De onderwijsinspectie heeft aan het
samenwerkingsverband een herstelopdracht ten aanzien van de governance opgelegd.
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat de governance op 1 januari 2020
voldoet aan de wettelijke eisen.
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18.3.

Het iXperium.

Sinds januari 2015 maakt Lijn 83 onderdeel uit van het Ixperium, Centre of Expertise
Leren met ICT. In dit samenwerkingsverband tussen Han PABO Nijmegen Arnhem en 7
schoolbesturen in de directe omgeving, is de doelstelling te komen tot een virtuele en
fysieke leeromgeving voor ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten in het kader van leren
met ICT binnen het primair onderwijs. Partijen zijn hiervoor een vierjarige overeenkomst
aangegaan tot 31 december 2018.
Na een uitgebreide evaluatie binnen Lijn 83 in de directeurenraad en de werkgroep ICT
coördinatoren is besloten om de samenwerking in 2019 niet verder voort te zetten.

18.4.

Centrum Personeelsvoorziening Ingenium.

Ooit begonnen als kleine regionale vervangers- en invalpool, met als doelstellingen:
•
het oplossen van minimaal 75% van de vervangingen van de samenwerkende
besturen door inzet van leerkrachten uit een pool,
•
het verbeteren van de kwaliteit van de vervangingen,
•
het voorkomen van inzet van directieleden en leerkrachten met specifieke
schooltaken,
•
het beperken van de tijd die directies besteden aan de organisatie van vervangingen,
•
ervaren leerkrachten de mogelijkheid bieden vervangingswerk te gaan verrichten
waarmee de in- en doorstroom van medewerkers bevorderd kan worden,
is Ingenium inmiddels actief voor 10 stichtingen, waardoor 118 scholen van deze
mogelijkheid gebruik maken. De vervangerspool bestaat uit 60 medewerkers (ca. 30 fte)
die vanuit hun dienstverband bij het eigen schoolbestuur via een collectieve
detacheringsovereenkomst bij andere besturen/scholen vervangen (Vippers).
Vanuit Lijn 83 nemen in 2018 19 medewerkers (9,42 fte) deel. De invallerspool bestaat
uit ca. 300 personen, mensen die geen dienstverband bij een schoolbestuur hebben,
maar wel hebben aangegeven beschikbaar te zijn als oproepkracht (Dippers). Er worden
op jaarbasis ongeveer 20.000 dagen (= 90fte) vervanging of inval gerealiseerd !
Voor het beheer en de coördinatie van de pool zijn medewerkers vrijgemaakt. De kosten,
voor Lijn 83 € 2.100,- per school per jaar, voor het in standhouden van de pool dragen
de deelnemende scholen gezamenlijk.
Lijn 83 oormerkt daarvoor een bedrag uit de bovenschoolse bestedingen uit het budget
voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
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Uit evaluaties blijkt, dat het uitbesteden van de vervangingsproblematiek als positief
door directies en scholen werd ervaren, maar het beschikbaar zijn van een vervanger of
invaller wordt steeds problematischer. Dat is een voorbode van een naderend
lerarentekort.
18.5.

Samen Opleiden.

Lijn 83 werkt samen met de lerarenopleiding Pabo Nijmegen Arnhem en omliggende
schoolbesturen met als doelen:
• het opleiden van gemotiveerde en bevlogen leraren die zich ontwikkelen in de
beroepspraktijk,
• zo goed mogelijk in te spelen op relevante onderwijsontwikkelingen in het primair
onderwijs,
• expertise tussen leerkrachten van de betreffende besturen én toekomstige leraren
vanuit de Pabo uit te wisselen met als doel de kwaliteit te verhogen.
Lijn 83 participeert in het bestuurlijk overleg en één van de directeuren is
portefeuillehouder Samen opleiden. Er is een medewerker aangesteld in de rol van
schoolopleider. Zij begeleidt de studenten en de mentoren binnen de opleidingsscholen
van Lijn 83.
Lijn 83 kent drie opleidingsscholen (de Piramide, de Heggerank en de Ratel) en twee
partnerscholen (de Brink en de Adalbert).

Samen Opleiden is onderverdeeld in diverse overleggroepen te weten;
1. Werkgroep (schoolopleider, directie, regio-voorzitter of alleen directie)
2. Praktische bijeenkomsten in Opleidingsscholen (alleen voor schoolopleiders)
Voor regio Zuid en grote intervisies op de Pabo
3. Bijeenkomsten ter professionalisering in de Pabo (alleen voor schoolopleiders)
Professionalisering in begeleiden, IT Training & Evaluatie, Studiedag Pabo
4. Stuurgroep (bestuurder en/of aandachtsdirecteur) De programmaleiding bestaat uit
vijf regio’s (Maas/Waal, Nijmegen, Zuid, De Liemers, Arnhem) er zijn drie
bijeenkomsten belegd op bestuursniveau.

Bestuursniveau
Maart 2018 HAN Pabo Nijmegen
Doel: Strategische Heidag met alle opleidingsbesturen ten behoeve van visievorming en
het scherp stellen van de drie ambities:
1. Kwaliteitsverbetering van opleiden en professionalisering van leraren
2. Ontwikkeling van professionele leefgemeenschappen
3. Onderzoek naar een gezamenlijke innovatieagenda
Opbrengst: Basis op orde voor de brede regio en kwaliteitsafspraken ten aanzien van
accreditatie. Er is een eerste stap gezet met het actieplan voor de doorontwikkeling van
Samen Opleiden in de eigen regio. Dit vraagt om gedeelde visie en betere verbinding
tussen theorie en praktijk. De ambitie is Masterclasses Meer nabij school organiseren.
Regioniveau
We zijn twee jaar op weg.
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 46

In schooljaar 2016-2017 is de samenwerking tussen Lijn83 en HAN Pabo gestart met een
oriëntatiejaar. In dit schooljaar zijn op de drie opleidingsscholen twee informatieve
teambijeenkomsten georganiseerd door de schoolopleider en de regio coördinator waarin
de doelen van Samen Opleiden met de teams van de scholen besproken zijn. Afgelopen
schooljaar heeft de samenwerking met HAN Pabo het volgende opgeleverd;
Er zijn drie praktische bijeenkomsten georganiseerd voor de schoolopleiders van regio
Zuid (intervisie bijeenkomsten). In deze bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de
beroepsregistratie van VELON. Alle schoolopleiders van regio Zuid doorlopen in
schooljaar 2018-2019 de registratieprocedure. Daarnaast zijn praktische onderwerpen
besproken en uitgewisseld (ervaringen beoordelen aan de hand van bekwaamheidseisen,
zelfevaluatie, integrale toetsing, etc).
Het overleg regio Zuid met schoolopleiders en besturen heeft dit schooljaar drie keer
plaats gevonden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen;
Er is gesproken over de stand van zaken wat betreft samen opleiden bij de afzonderlijke
besturen van regio Zuid. De basis is op orde, de doelen en ambities voor komend
schooljaar worden geformuleerd.
De ingezette koers van ontwikkelkringen en onderzoek blijft onder de aandacht.
Ervaringen worden gedeeld. Besproken is dat het goed zou zijn de onderzoeken van
studenten te laten presenteren zodat andere scholen van elkaars ontwikkeling kunnen
profiteren.
Er is behoefte aan richtlijnen/competentieset voor schoolopleiders die eenduidig zijn
zodat de kwaliteit van de schoolopleider geborgd kan worden.
Goed werkgeverschap is van belang bij de opleiding van studenten en moet worden
doorgetrokken in de begeleiding van startende leerkrachten.
Hoe gaan besturen om met besturen die niet deelnemen aan het investeren in opleiden
van studenten via een samenwerking met de HAN, maar wel afstudeerstudenten al een
baan aanbieden tijdens hun opleiding? Bewust zijn van ontwikkelingen die al
plaatsvinden, bijvoorbeeld het uitbetalen van studenten in de afstudeerfase (halve LA).
Stichtingsniveau
Ontwikkelingen opleidingsscholen Lijn83
• Start nieuwe schoolopleider. Zij heeft zich het afgelopen jaar vooral gericht op de
begeleiding van de studenten op de opleidingsscholen en het zicht krijgen op het
curriculum van HAN Pabo. Komend jaar zal vanuit opgedane ervaringen meer
verbinding worden gezocht met mentoren.
• Op de drie opleidingsscholen zijn in schooljaar 2017-2018 twintig studenten
geplaatst.
• De training professionele dialoog hoort bij de basis kwaliteitseisen. Iedere
opleidingsschool moet deze volgen. Bij Lijn83 is De Heggerank gestart. Hieraan
hebben alle leerkrachten van De Heggerank met de directeur en vijf leerkrachten
van De Piramide deelgenomen. De training is aan te bevelen als team voor alle
scholen van Lijn83 in het beleid van professionaliseren en dezelfde taal spreken.
• Masterclasses. Geen van de mentoren heeft deelgenomen aan een van de
masterclasses. In het regio overleg Zuid is behoefte geïnventariseerd en
besproken om komend schooljaar masterclasses ‘op maat’ te organiseren voor
regio Zuid. Geïnventariseerde thema’s voor deze masterclasses zijn
gedragsproblematiek, combinatiegroepen en de verschillende instructie behoeften
en communicatie met ouders.
• Onderzoek is uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de begeleidingsinstrumenten.
Om de inzet van deze instrumenten te vergroten wordt voorgesteld het komend
schooljaar mentor bijeenkomsten te organiseren waar deze instrumenten en de
wijze waarop ze kunnen worden ingezet voor begeleiding van studenten worden
besproken.
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19.

Financiën

19.1

Financiën op balansdatum

De vermogensstructuur van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs wordt in onderstaand
overzicht weergegeven, de situatie van 2017 is ter vergelijking opgenomen.
Activa

31-12-2018

31-12-2017

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Materiële
vaste
activa

€ 1.167.502

€ 1.250.757 Eigen
vermogen

€ 6.269.644

€ 6.565.860

Financiële
vaste
activa

€ 1.661.312

€ 1.902.168 Voorzieninge
n

€ 2.419.196

€ 2.152.724

Vorderinge
n

€ 1.170.677

€ 1.123.623 Kortlopende
schulden

€ 1.688.781

€ 2.085.765

Effecten
Liquide
middelen

€ 6.378.130

€ 92.277
€ 6.435.524

€ 10.377.621

€ 10.804.349

€ 10.377.621

€ 10.804.349

Totaal
activa

Voor 2018 was een negatief resultaat begroot van € 155.590.
Het uiteindelijke resultaat is negatief € 296.216 geworden. Dit is inclusief het positieve
exploitatieresultaat (€ 104.153) van het samenwerkingsverband van onze regio BergenGennep-Mook.
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19.2

Gang van zaken gedurende het verslagjaar.

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2019

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdrage
Overige baten
Totaal baten

€ 15.155.706
€
192.931
€ 1.312.484
€ 16.661.120

€ 13.880.535
€
158.250
€ 1.207.700
€ 15.246.485

€ 14.478.520
€
178.951
€
889.392
€ 15.546.863

€ 14.745.594
€
159.550
€ 1.366.068
€ 16.271.212

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Totaal lasten

€ 13.843.219
€
352.584
€ 1.226.019
€ 1.318.471
€ 16.740.293

€ 12.517.232
€
389.116
€ 1.156.155
€ 1.421.072
€ 15.483.575

€ 12.628.229
€
345.995
€ 1.141.360
€ 1.460.045
€ 15.575.629

€ 14.050.382
€
391.254
€ 1.173.257
€ 1.523.905
€ 17.138.798

Saldo baten en lasten

€

79.173- €

Financiële baten en lasten

€

217.043- €

Netto resultaat

€

296.216- €

Baten

19.3

237.090- €
81.500

28.766- €

867.586-

€

288.125

€

81.500

155.590- €

259.359

€

786.086-

Realisatie 2018 versus begroting.

Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering is dus negatief € 296.216.
Voor Passend Onderwijs Bergen-Gennep-Mook is het resultaat positief € 104.153 terwijl
er in de begroting is uitgegaan van een minimaal resultaat. Tevens heeft Lijn 83 een
nabetaling ontvangen van het Samenwerkingsverband van € 134.120.
In feite zou het resultaat voor Lijn 83 € 534.489 negatief zijn.
Hieronder de zullen we de noemenswaardige afwijkingen verklaren.
Baten.
In de begroting wordt rekening gehouden met de rijksbijdragen en de overige
vergoedingen die we als schoolbestuur ontvangen, zoals die op dat moment bekend zijn.
In 2018 zijn er op verschillende fronten acties geweest om de werkdruk van de
leerkrachten en ook de ondersteuning op de scholen aan te pakken. Dit heeft geleid tot
een aanpassing van de vergoeding voor de salarissen van het onderwijzend personeel en
een toekenning van de werkdrukmiddelen.
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Als we kijken naar het verschil in het resultaat van € 140.600 tussen begroting en
werkelijkheid, wordt dat voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen:
Rijksbijdragen personeel
Rijk overige subsidies

Prestatiebeurs
Lerarenbeurs
Fusie middelen
Uitkeringskosten
Asielzoekers

€
€
€
€
€

34.000
58.000
10.000
13.000 -/33.000

€

976.000

Samenwerkingsverband

€
€

122.000
177.000

Vergoeding Gemeente

€

34.700

Overige inkomsten

Verhuur
Detachering
Overige

€ 20.000 -/€ 143.000
€ 18.100 -/-

Inkomsten

€
104.900
€ 1.414.600

Lasten.
De totale lasten zijn ongeveer € 1.257.000 dan begroot, en worden mede veroorzaakt
door de volgende afwijkingen:
Personeelslasten (relatie inkomsten personeel)
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten (project SWV)

€ 1.326.000
€
36.500 -/€ 69.800
€ 102.600 -/-

€ 1.256.700 -/-

Financiële baten.
Verschil wordt veroorzaakt door de waarde daling van de
perpetuals en de lage rentevergoeding.

€

Totale verschil

€

19.4

298.500 -/-

140.600 -/-

Realisatie 2018 versus 2017

Baten.
De baten zijn gestegen vanwege de nieuwe werkdrukmiddelen en de extra middelen
voor de salaris aanpassingen en de extra uitkering van het Samenwerkingsverband.
De overige baten zijn ongeveer met € 410.000 gestegen en dat wordt voornamelijk
veroorzaakt door de extra inkomsten bij detachering personeel via de vervangerspool.
Verschillende besturen zijn Eigen Risico Drager geworden, voorheen werden deze
inkomsten via uitkeringen vervangingsfonds verantwoord.
Lasten.
De lasten zijn € 1.164.000 hoger dan voorgaand boekjaar en dat wordt veroorzaakt door
de volgende noemenswaardige afwijkingen:
De totale personeelslasten zijn met ongeveer € 1.215.000 gestegen, voornamelijk
veroorzaakt door de inzet van werkdrukmiddelen en salarisverhogingen/aanpassingen.
De afschrijvingen zijn niet noemenswaardig gewijzigd.
De huisvestingslasten zijn met € 85.000 gestegen, voornamelijk door een extra dotatie
aan de onderhoudsvoorziening.
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En de overige lasten zijn met € 141.500 gedaald.
Dit wordt veroorzaakt door een:
- stijging van de administratie- en beheerslasten van
- daling van uitgaven inventaris, apparaten en leermiddelen van
- daling van overige lasten van

€ 27.800
€ 20.100-/€149.200-/-

Investeringsbeleid.
Het meer jaren investeringsplan is de basis voor de toekomstige investeringen op het
gebied van apparatuur, ict, meubilair en onderwijsleerpakket. Investeringen onder de
€ 500 worden niet opgenomen, tenzij ze verband houden met een grotere bestelling.
Kengetallen op stichtingsniveau
Voor de presentatie van de kengetallen maken wij gebruik van de kengetallen die het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Inspectie voor het Onderwijs in hun
rapportage gebruiken. Deze cijfers worden automatisch gevuld in XBRL (eXtensible
Business Reporting Language), een programma dat iedere stichting moet vullen voor het
ministerie bij het digitaal aanleveren van het jaarverslag.
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In het financieel beleidsplan dient aangegeven te worden waar de kengetallen gemiddeld
op moeten liggen. Naast mogelijkheden tot benchmarking, kan bij grote afwijkingen
worden onderzocht wat de oorzaak is en welke acties eventueel ondernomen dienen te
worden.
Het streefgetal voor het weerstandsvermogen is vastgesteld, namelijk 14%. Voor de
nieuwe stichting zal deze nog vastgesteld moeten worden.
Momenteel is het weerstandsvermogen 37,91%. Dit percentage is hoog, maar als we
kijken naar de terugloop van het leerlingenaantallen is het voor ons duidelijk dat het
percentage in de komende jaren zal dalen. In de loop van 2019 worden de kengetallen
opnieuw bekeken en verder afgestemd op het beleid van de stichting en ze zullen indien
nodig bijgesteld worden. Door gebruik te maken van de kengetallen die het Ministerie
hanteert is het eenvoudiger de getallen te vergelijken met de landelijke getallen.
Treasuryverslag.
Beleid en uitvoering ten aanzien van beleggen en belenen.
In het treasurystatuut van Lijn 83 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in het statuut
opgenomen beleid en voert het treasuryplan uit. In 2016 zijn de voorschriften inzake de
wet beleggen en belenen door het ministerie aangepast, het treasurystatuut van Lijn 83
is vervolgens hierop in 2017 aangepast. In 2015 is ook door de Raad van Toezicht een
auditcommissie ingesteld. Met deze commissie wordt ook overleg gevoerd bij
aanpassingen van de beleggingsportefeuille.
In de jaarrekening staat een opstelling waarin de ontwikkeling en de mutaties van de
effectenportefeuille van Lijn 83 in 2018 zichtbaar zijn gemaakt.
In de portefeuille hebben geen aankopen en verkopen plaatsgevonden in het boekjaar
2018. Wel zijn de obligaties Nederland 2008/2018 gelost.
•
De rente-inkomsten uit beleggingen bedragen in 2018 € 27.700. Op basis van
beurswaarde is een rente-rendement van 1.61% behaald. Daarnaast is op de liquiditeiten
en deposito’s een rentevergoeding ontvangen van € 13.000.
Er heeft per saldo een waardevermindering van de balanswaarde van de beleggingen, ter
hoogte van € 240.900 plaatsgevonden.
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20.

Begroting 2019

Onderstaand presenteren wij de begroting voor 2019 voor de stichting Lijn 83.
De meerjarenbegroting is opgenomen in de continuïteitsparagraaf.
Begroting
2019
Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdrage
Overige baten
Totaal baten

€
€
€
€

14.745.594
159.550
1.366.068
16.271.212

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Totaal lasten

€
€
€
€
€

14.050.382
391.254
1.173.257
1.503.905
17.118.798

Saldo baten en lasten

€

847.586-

Financiële baten en lasten

€

81.500

Netto resultaat

€

766.086-

21.

Continuïteitsparagraaf

De meerjarenbegroting is een globale doorrekening van de begroting 2019 op basis van
leerlingenaantallen en verder rekening houdend met personeel dat met pensioen gaat.
Voor de berekeningen zijn we uitgegaan van vertrek als men de AOW-gerechtigde
leeftijd bereikt heeft of schriftelijk aangeven heeft eerder de stichting te verlaten,
daarnaast hebben we rekening gehouden met uitstroom van 4 fte per schooljaar.
Vooruitlopend op de prijsbijstellingen voor inkomsten van het Ministerie voor de komende
jaren, hebben we de rijksvergoeding met 1% per jaar opgehoogd.

Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – definitief
04_4.3_2018_4.3.11_jaarrekening 2018

Pagina 54

De onderstaande tabellen komen ook uit XBRL.
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Overige rapportages:
In 2016 hebben we de diverse systemen op elkaar aangepast en aan het einde van het
jaar hebben we Capsici als ons een nieuwe rapportage en begrotingssysteem
geïmplementeerd.
Dit systeem gebruiken we om tegemoet te komen aan de behoefte die er binnen de
organisatie bestaat, om te komen tot één rapportage- en begrotingssysteem. In de loop
van 2017 is een en ander verder afgestemd en wordt verder verfijnd. De begroting 2018
en de daaruit resulterende meerjarenbegroting is met dit programma gemaakt.
De rapportage onderhoud gebouwen is door Facilicom Solutions (voorheen Asset) eind
2017 voor alle scholen uitgevoerd en hierdoor is duidelijk geworden dat er over 10 jaar
een klein tekort te verwachten is als al het begrootte onderhoud (6,5 miljoen) dat
gepland is, ook uitgevoerd wordt. In 2020 zal het rapport geactualiseerd worden. In
2019 wordt er in samenwerking met alle de drie de gemeenten een IHP (Integraal
Huisvestings Plan) gemaakt, met hierin een doorkijk voor de komende 15 jaren.
Hiermee kan er door het bestuur en per gemeente een besluit genomen hoe hier mee om
te gaan in de toekomst.
Risico’s en onzekerheden:
Verdere risico’s en onzekerheden op lange termijn zijn de ontwikkelingen van het
leerlingenaantal en de beschikbaarheid van deskundig personeel wat in kan spelen op de
vraag van de omgeving. Aandacht dient te blijven voor de relatie van uitstroom van
personeel in verhouding met de terugloop van leerlingen, alhoewel de huidige
ontwikkelingen eerder neigen naar een tekort aan voldoende en voldoende gekwalificeerd
personeel. Een onzekerheid is ook het geld dat we ontvangen van het Ministerie. Vaak
wordt pas achteraf bekend wat de uiteindelijke vergoeding is.
Lijn 83 is als organisatie krachtig genoeg om de komende jaren de tekorten die we nu
nog hebben te kunnen dragen. Maar het aandachtspunt in de komende jaren zal zijn de
uitgaven op personeelsgebied en materieel gebied met elkaar in evenwicht te brengen.
Met de formatie 2017/2018 zijn we afgestapt van de T-1 systematiek en gaan we uit van
T-0.
We zien ook dat de materiele vergoeding niet voldoende is om de uitgaven te dekken,
ook hier wordt de komende tijd naar gekeken hoe een en ander in evenwicht gebracht
kan worden.
Uitgangspunt blijft dat iedere school zijn eigen broek dient op te houden, maar er dienen
ook op bestuursniveau voldoende middelen beschikbaar te blijven om de gezamenlijke
kosten te kunnen dragen en om beleidsrijk te kunnen blijven werken.
Beheersing en maatregelen met betrekking tot de risico’s en onzekerheden:
Wat betreft de daling van het leerlingen, we kunnen kijken om de scholen nog
aantrekkelijker te maken in gemeentes Gennep en Bergen en Mook en Middelaar, zodat
de kinderen kiezen voor Lijn 83 in plaats van openbaar onderwijs of onderwijs in een
buurgemeente. Door de effecten van het Passend Onderwijs is het mogelijk dat er minder
verwijzingen komen naar het speciaal onderwijs.
We streven ook naar deskundig personeel en de cao afspraken die gemaakt zijn, geven
hiervoor handvatten (registratie en persoonlijke ontwikkelplannen).
Met betrekking tot de uitstroom van personeel in relatie met de leerlingendaling, zal er
door gebruikmaking van Capisci en Afas, een duidelijke monitoring verder ontwikkeld
dienen te worden om dit te volgen, ook in relatie met het aangaan van verplichtingen.
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Beheersing uitkeringen bij ontslag. Indien er gedwongen ontslagen plaats dienen te
vinden vanwege functioneren, is het noodzakelijk dat er een goede dossiervorming is.
Dossiervorming en digitalisering hiervan is momenteel een speerpunt in de organisatie en
Afas wordt hierop ingericht.
Rapportage vanuit Afas en Capisci worden hierop ook verder aangepast, zodat we
uiteindelijk de gegevens die we gebruiken beter kunnen rapporteren.
Daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen en geldstromen gevolgd om hier tijdig op
in te kunnen spelen.
Verdere ontwikkelingen en aandachtspunten.
De ontwikkeling van de nieuwe beleidscyclus, de planning en control cyclus en de
management rapportages dienen nog verder ontwikkeld te worden. Hier is in 2017 een
start mee gemaakt en in 2018 vertraagd.
Het financieel beleid van de afzonderlijke scholen is grotendeels op elkaar afgestemd, er
dient ruimte te blijven voor eigen ontwikkeling en prioritering van de scholen. Ook is
afgesproken dat de scholen een ondergrens (10% van de inkomsten) en een bovengrens
(40%) hebben voor hun algemene reserve.
Zoals eerder gememoreerd is de verdere optimalisatie van de rapportage een speerpunt
in de organisatie voor de komende tijd. Met Capisci hebben we de mogelijkheid tot een
eenduidige rapportage te komen.
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Grondslagen
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
ACTIVITEITEN VAN HET BEVOEGD GEZAG
Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft als doel het bevorderen van het basisonderwijs in gemeenten Bergen (L), Gennep, Mook en Middelaar. De Stichting is
gevestigd in Gennep en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41062710.
GEHANTEERDE VALUTA
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.
PRESENTATIE
De jaarrekening is conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn 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 voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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.
WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt over het gehele jaar afgeschreven. Bedragen vanaf
€ 500 worden geactiveerd.
Financiële vaste activa
De onder de financiële activa opgenomen obligaties zijn beleggingen op lange termijn. Deze beleggingen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum. Na eerste opname worden deze beleggingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Beleggingen die binnen een jaar aflopen, zijn opgenomen onder de effecten.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene
reserve gebracht).
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.
Bestemmingsreserve
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 reserves komen, een
inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve Passend Onderwijs
Bij de liquidatie van het samenwerkingsverband zijn de middelen verdeeld onder de participerende besturen. De afspraak is gemaakt dat deze ingezet worden voor
extra ondersteuning.
Bestemmingsreserve BAPO
De bestemmingsreserve BAPO betreft de vrijgevallen voorziening BAPO welke bestemd is om de kosten van niet opgenomen BAPO-rechten uit het verleden te
betalen. De reserve BAPO betreft uitsluitend nog niet opgenomen BAPO rechten uit de afgelopen jaren. De reserve BAPO is berekend volgens de bepalingen in de RJ
271. De reserve is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen.
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Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte rederlijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn
gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's
die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven
zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een
onregelmatig verloop hebben. De voorziening groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van uitgaven van groot planmatig onderhoud. De
onttrekkingen aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een looptijd kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, niet toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode
waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt.
In het rapport zijn ook de geplande uitgaven voor de Piramide en de Maria Goretti opgenomen, terwijl er voor deze scholen vervangende nieuwbouw gepland is.
Volgens de geldende wetgeving mag het schoolbestuur niet investeren in nieuwbouw en zouden deze uitgaven kunnen vervallen, maar omdat de financiering nog
onduidelijk is hebben we de geplande uitgaven laten staan.
Momenteel wordt er landelijk overleg gevoerd over de verantwoording van de voorziening onderhoud en hoe deze opgebouwd dient te zijn. Mogelijk zal het rapport
hierop aangepast moeten worden. Als besluitvorming over de hierboven genoemde zaken heeft plaatsgevonden wordt duidelijk of de voorziening toereikend is, zo
niet zal de voorziening op niveau gebracht dienen te worden.
Voorziening jubileumgratificatie
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, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum confrom de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen
contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATEN
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de
door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de rijksbijdragen.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeneningsclausule) worden in het jaar
waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed 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 waarvoor nog geen activiteiten 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 waarvan de
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De Overige
overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overig baten
De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Personeelslasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die
betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg.
Pensioenlasten
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden de premies betaald waarvan een
deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per ultimo januari 2019 is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van het pensioenfonds 103,1%. De pensioenverplichting
wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP,
anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo boekjaar is 97%. Als gevolg hiervan heeft het ABP een herstelplan opgesteld waarbij binnen maximaal 10 jaar de dekkingsgraad
minimaal 128% is. Als het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen of als de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,2%, worden de pensioenen
verlaagd.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt over het gehele jaar
afgeschreven.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige instellingslasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt 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.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de
leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
31-12-2018
€

31-12-2017
€

1 ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

1.167.502
1.661.312

Totaal vaste activa
Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.250.757
1.902.168
2.828.814

1.170.677
6.378.130

3.152.925
1.123.623
92.277
6.435.524

7.548.807

7.651.424

10.377.621

10.804.349

2.1 Eigen vermogen

6.269.644

6.565.860

2.2 Voorzieningen

2.419.196

2.152.724

2.4 Kortlopende schulden

1.688.781

2.085.765

10.377.621

10.804.349

TOTAAL ACTIVA

2 PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten over 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

Realisatie 2017
€

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

15.155.706
192.931
1.312.484

13.880.535
158.250
1.207.700

14.478.520
178.951
889.392

Totaal baten

16.661.120

15.246.485

15.546.862

13.843.219
352.584
1.226.019
1.318.471

12.517.232
389.116
1.156.155
1.421.072

12.628.229
345.995
1.141.360
1.460.045

16.740.293

15.483.575

15.575.629

-79.173

-237.090

-28.767

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

-217.043

81.500

288.125

Resultaat

-296.216

-155.590

259.359

Totaal resultaat

-296.216

-155.590

259.359

4 LASTEN
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
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Kasstroomoverzicht 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs
2018
x € 1.000

2017
x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (-/-)
- schulden

-79
353
266

Betaalde interest (-/-)
Opbrengst financiële vaste activa

346
175
619

-47
-397

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

-29

521
252
25

-444

277

13

16

-45

-15

28

60

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

24

62

120

831

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)

-269

-181

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

-

Investeringen in financiële vaste activa (-/-)

-

-

92

500

Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden (-/-)

-

-

Mutaties leningen (-/-)

-

-

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)

-

-

Desinvesteringen financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-177

319

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen

-

-

Aflossing langlopende schulden (-/-)

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Overige balansmutaties

-

-

-57

1.150

Beginstand liquide middelen

6.436

5.286

Eindstand liquide middelen

6.378

6.436

Mutatie liquide middelen
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

ACTIVA
VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

Iventaris en apparatuur

64.772

36.687

Meubilair

515.831

580.276

ICT

363.747

372.477

Leermiddelen

223.152

261.317

1.167.502

1.250.757

Totaal materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur

Aanschafprijs
t/m 2017

Cumulatieve
afschrijvingen en
waardeverminderingen
t/m 2017

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen
2018

€

€

€

€

Desinvesteringen
2018

Afschrijvingen 2018

Aanschafprijs
31-12-2018

Cumulatieve
afschrijvingen en
waardeverminderingen
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2018

€

€

€

€

207.395

170.708

36.687

39.893

-

11.808

247.288

182.516

64.772

Meubilair

2.177.269

1.596.993

580.276

14.078

-

78.523

2.191.347

1.675.515

515.831

ICT

1.447.848

1.075.371

372.477

176.684

-

185.414

1.624.532

1.260.785

363.747

Leermiddelen

1.021.791

760.474

261.317

38.674

-

76.840

865.084

641.933

223.152

Totaal materiële vaste activa

4.854.303

3.603.546

1.250.757

269.329

-

352.584

4.928.251

3.760.749

1.167.502

Afschrijvingspercentages
Inventaris en apparatuur
Meubilair
ICT
Leermiddelen

10%
7%
20%
13%
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs

31-12-2018
€

1.3 Financiële vaste activa
Effecten

31-12-2017
€

1.661.312

1.902.168

Beurswaarde

Effecten
Overzicht obligaties

VAR Aegon 2004/
Var ING Groep Perp III 2004/
Finland 2010/2020
Rabobank Ned. 2010/2020
Rabobank Ned. 2010/2020
Bank Ned. Gemeenten2010/2020
Rabobank Ned. 2007/2022
EFSF 2013/2023
EIB 2012/2022
Bank Ned. Gemeenten2011/2021
NL Watersch Bank 2011/2021

%

3,375
4,125
4,125
3,750
4,750
1,875
2,250
3,000
3,500

Nominaal

Aankoopwaarde

€

€

500.000
520.000
95.000
98.000
38.000
95.000
100.000
150.000
150.000
150.000
100.000
1.996.000

De beurskoers van de obligaties bedragen per 31 december 2018 € 2.053.618.
* Obligaties waarvan einde looptijd afloopt in 2019. Deze worden gepresenteerd onder de
kortlopende effecten (1.6).

Balanswaarde

Koersresultaat

Lossing *

31-12-2017
€

2018
€

2018
€

31-12-2018
€

Geamortiseerde
waarde
31-12-2018
€

500.750
535.132
98.888
100.989
42.343
99.807
108.834
147.426
153.657
162.830
112.250

428.500
448.500
98.888
100.989
41.262
99.807
108.834
147.426
153.657
162.830
111.475

-

-

307.050
362.700
99.897
102.341
39.677
99.128
115.030
162.518
164.123
162.750
107.860

307.050
362.700
95.778
98.747
39.086
95.961
103.534
147.426
151.625
154.811
104.594

2.062.906

1.902.168

-

-

1.723.073

1.661.312

Kortlopend deel < 1 jaar *

-

Langlopend deel > 1 jaar

1.661.312

Obligaties

1.661.312
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs
1.5 Vorderingen

31-12-2018

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW / EZ
1.5.6 Overige overheden
- Gemeentelijke voorziening huisvesting

66.664

39.119

637.053

678.503

-1.195

Totaal overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
- Bouw Adalbert
- Vervangingspool
- Couponrente
- Rente
- Waarborgsommen
- Borgsom huur
- Toshiba onterecht ivm nieuw contract
- SKOR dubbel betaald

31-12-2017

-1.941
-1.195

-1.941

178.636
21.493
4.753
65.700
135
-

198.856
110.781
35.234
7.773
6.888
135
9.446
10.450

164.958

23.594

- VF 37663 201712 Declaratie overz. Reg+extern
- Te vorderen Lage Inkomensvoordeel (LIV) subs
Belas
Transitievergoeding Mevr. S.v.S-H in 2020 te
declareren bij UWV
- UWV Vordering
- Diverse overige ontvangsten

667
26.745
2.596
2.473

Totaal overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
- Verstrekte voorschotten
Totaal overlopende activa
Totaal vorderingen

3.693
468.155

-

406.850
1.091

-

1.091

1.170.677

1.123.623
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Boekwaarde
31-12-2018

1.6 Effecten
1.6.2 1 Obligaties
Nederland 2008/2018

92.277

Totaal effecten

92.277

-

92.277

-

92.277

-

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kas

1.666

2.514

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

6.376.464

6.433.010

Totaal liquide middelen

6.378.130

6.435.524
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Stand per
01-01-2018

2 PASSIVA

Resultaat

Stand per
31-12-2018

Overige mutaties

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve

5.197.197

-534.489

2.1.2 Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve BAPO (publiek)

236.663
1.132.000

238.273
-

-

474.936
1.132.000

Totaal eigen vermogen

6.565.860

-296.216

-

6.269.644

Stand per
01-01-2018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

€

€

€

€

4.662.708

Stand per
31-12-2018

Rente mutatie
(bij contante
waarde)
€

€

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Jubileumvoorziening
2.2.2 Voorziening groot onderhoud
Totaal voorzieningen

81.649

25.423

15.342

-

-

91.730

2.071.075

520.905

264.514

-

-

2.327.466

2.152.724

546.328

279.856

-

-

2.419.196

Voorzieningen

Jubileumvoorziening
Voorziening groot onderhoud

Kortlopend
deel < 1 jaar

Langlopend
deel > 1 jaar

4.665

87.065

1.020.056

1.307.410

1.024.721

1.394.475
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Stichting Lijn 83 primair onderwijs

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.4 Kortlopende schulden
2.4.1 Crediteuren
2.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Loonheffing
- Premies sociale verzekeringen

213.462
456.137
3.385

130.142
430.335
58.245

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

459.522

488.580

2.4.4 Schulden ter zake van pensioenen

141.578

137.834

2.4.5 Overige kortlopende schulden
- Teveel ontvangen vervangingsfonds 2016
- Teveel ontvangen vervangingsfonds 2017
- Bankkosten
- Elckerlyc afkoop 2015-08/2015-12
- SWV diverse middelen
- Vervangingen
- Afrekening energielasten
- Netto salarissen
- Afrekening projectsubsidies
- SWV bijdragen scholen
- Curator claim faillesement OSG Metrium
- Megens 2e termijn zonnepanelen
- Vraagposten
- Overige
- Nog te besteden subsidies geoormerkt ministerie
- Teveel ontvangen Pooler VF 2018
Optimus afrekening Pool 2017
DVE controle jaarrekening 2018
afrondingsverschil

754
619
4.991
-1.733
10.016
19.408
326.241
86.634
7.242
1

Totaal overige kortlopende schulden

387.730
252.978
669
2.083
80.668
76.624
4.029
-1.733
1.276
50.000
23.359
-161
11.034
-1
454.174

31-12-2018
€
2.4.6 De overlopende passiva
- Vakantiegeld en -dagen
- Vooruitontvangen termijnen
- Transitorische posten
Totaal overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

888.555
31-12-2017
€

412.784
645
6.617

393.317
1.503
45.833
420.045

440.653

1.688.781

2.085.765

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G)
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving
Subsidie verlof 2018 03IZ
Subsidie verlof 2018 06IP
Subsidie verlof 2018 09AI

Kenmerk

Datum

2018/2/945119
2018/2/1002824
2018/2/945119

20-sep-18
20-sep-18
20-sep-18

Totaal

Bedrag van de
toewijzing
€

Ontvangen t/m
2018
€

De prestatie is ultimo 2018 conform de subsidiebeschikking

12.093
4.006
12.093

12.093
4.006
12.093
-

28.192

28.192

geheel uitgevoerd en afgerond

nog niet geheel afgerond





















G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van de
toewijzing
€

Totaal

Ontvangen t/m
2018
€

Totale kosten
€

Te verrekenen
ultimo 2018
€

-

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Totaal

Bedrag van de
toewijzing

Saldo
01-01-2018

EUR

EUR

Ontvangen
t/m
2018
EUR

Lasten in
2018

Totale kosten
31-12-2018

EUR

EUR

Saldo nog te
besteden
ultimo 2018
EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Kindercentrum Madelief te Gennep (verhuurovereenkomst inpandig gedeelte Basisschool De Heggerank):
De verhuurovereenkomst loopt van 01-03-2014 en heeft een looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
Het verhuurbedrag bedraagt € 600 per maand.
Stichting Spring Kinderopvang (verhuurovereenkomst inpandig gedeelte Basisschool Maria Goretti):
De verhuurovereenkomst loopt van 01-01-2014 en heeft een looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
Het verhuurbedrag bedraagt € 25.644 per jaar.
Kinderopvang Adalbert (verhuurovereenkomst inpandig gedeelte Basisschool Adalbert):
De verhuurovereenkomst loopt van 01-11-2012 en heeft een looptijd van 15 jaar met stilzwijgende verlenging van 3 jaar.
Het verhuurbedrag bedraagt € 59.000 per jaar. Hier in de plaats is verhuurovereenkomst 1701.02/AV/pkl gekomen. Hierin is
afgesproken dat de nieuwe verhuurovereenkomst loopt van 01-01-2017 en eindigd op 01-01-2028 met stilzwijgende verlenging
van 3 jaar. De afkoopsom is bepaald op € 53.000,- incl. BTW en het nieuwe verhuurbedrag is € 50.708,- op jaarbasis.
Stichting Spring (verhuurovereenkomst 1 lokaal van de Drie Vijvers te Milsbeek):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het verhuurbedrag bedraagt € 12.514,-- per jaar.
Stichting Spring (verhuurovereenkomst 1,5 lokaal van de Ratel te Gennep):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het verhuurbedrag bedraagt € 10.098,-- per jaar.
Stichting ’t Kienderbenkske (verhuurovereenkomst 3 lokalen van ’t Kendelke te Siebengewald):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het verhuurbedrag bedraagt € 10.989,-- per jaar.
Stichting ’t Kienderbenkske (verhuurovereenkomst lokaal van Catharina te Wellerlooi):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het verhuurbedrag bedraagt € 2.414,-- per jaar.
Varkentje Lief (verhuurovereenkomst 1 groot lokaal van Eigenwijs te Middelaar):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het verhuurbedrag bedraagt € 7.735,-- per jaar.
Stg. Liz (verhuurovereenkomst 1 lokaal van Eigenwijs te Middelaar):
De huurovereenkomst heeft de looptijd van 5 jaar . Het verhuurbedrag (volgens normering CFI) bedraagt € 7.665,-- voor 2018.
Gehuurde panden:
Stichting Lijn 83 po huurt van de stichting Destion een schoolgebouw te Molenhoek. De looptijd van het contract is 40 jaar.
Het verhuurbedrag is afhankelijk van het aantal lokalen (m2) wat gebruikt wordt.
Stichting Lijn 83 po huurt van de stichting Destion een schoolgebouw te Bergen. De looptijd van het contract is 40 jaar.
Het verhuurbedrag is afhankelijk van het aantal lokalen (m2) wat gebruikt wordt.
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3 BATEN

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ
- Rijksbijdrage Ministerie van OCW/EZ
- Niet-geoormerkte subsidies Ministerie
van OCW/EZ

13.548.565

12.551.999

13.108.620

-

-

-

Totaal rijksbijdragen Ministerie OCW/EZ

13.548.565

12.551.999

13.108.620

Totaal rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ

13.548.565

12.551.999

13.108.620

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ
- overige subsidies

632.776

Totaal overige subsidies OCW/EZ

531.536
632.776

3.1.4 Bij: Ontvangen doorbetalingen van Rijksbijdragen
- Bijdrage Samenwerkingsverband
974.365
- Bijdragen SWV/Ondersteuning LGF
Totaal bij: ontvangen doorbetalingen
Totaal Rijksbijdragen

563.170
531.536

797.000
-

563.170

806.730

974.365

797.000

806.730

15.155.706

13.880.535

14.478.520
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2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
- Overige overheidsbijdragen en -subsidies

192.931

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies

158.250

178.951

192.931

158.250

178.951

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

-

-

-

Totaal overige overheidsbijdragen

192.931

158.250

178.951

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur

120.611

142.500

180.102

3.5.2 Detachering personeel

754.787

612.000

272.740

37.941

41.000

74.893

3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige
- Tussenschoolse opvang
- Overige personele bijdragen derden
- Bijdrage Samenwerkingsverband
- Ondersteuningsbudget
- Cultuurpad Sien
- Kentalis
- Overige

Totaal overige baten

4.133
38.977
137.275
74.054
144.706

399.145
1.312.484

30.400
328.650
23.600
29.550

412.200

3.794
42.699
169.663
15.446
130.056

361.657

1.207.700

889.392
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2018
€

4 LASTEN

Begroting 2018
€

2017
€

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

9.408.850
2.133.689
1.249.221

Totaal lonen en salarissen

Uitsplitsing personeel naar fte
Directie
Onderwijzend personeel
OOP

4.1.2 Overige personele lasten
- Dotaties personele voorzieningen
- Personeel niet in loondienst
- Deskundigheidsbevordering personeel
- Reis- en verblijfkosten
- Overige personele lasten

9.146.480
1.385.290
1.154.408
12.791.759

2018

2017
16
147
26
189

4.1.3 Af: uitkeringen
Totaal personele lasten

11.686.178

12.197.062

2014
13
152
25
190

25.423
677.986
168.925
16.474
578.413

Totaal overige personele lasten

9.053.503
1.900.162
1.243.396

18
152
23
193

598.130
120.296
25.200
403.991

-42.523
680.828
162.859
20.390
256.265

1.467.221

1.147.617

1.077.818

415.761

316.563

646.651

13.843.219

12.517.232

12.628.229

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa
- Meubilair, Hardware, Inventaris
en apparatuur

Totaal afschrijvingen

352.584

352.584
352.584

389.116

389.116

345.995

345.995

389.116

345.995
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2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur

210.278

4.3.2 Verzekeringen
4.3.3 Onderhoud
- Dotatie onderhoudsvoorziening
- Onderhoud

227.400

217.830

520.905
42.751

405.905
46.500

429.728
47.685

Totaal onderhoud

563.656

452.405

477.413

4.3.4 Energie en water

218.800

241.500

206.994

4.3.5 Schoonmaakkosten

179.350

181.250

164.322

22.971

25.600

22.435

4.3.6 Heffingen
4.3.7 Overige
- Tuinonderhoud
- Bewaking / beveiliging
- Overige huisvestinglasten

3.098
25.358
2.507

Totaal overige huisvestinglasten

Totaal huisvestingslasten

4.000
20.550
3.450

3.132
28.298
20.936

30.963

28.000

52.366

1.226.019

1.156.155

1.141.360

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
- Administratie en beheer
- Accountantskosten
- Deskundigenadvies
- Juridische kosten
- Telefoon-, portokosten e.d.
- Overige administratie en beheer
Totaal administratie- en beheerslasten
Accountantslasten
Honorarium onderzoek jaarrekening

216.327
23.565
16.164
25.924
16.256
41.443

207.600
20.000
5.500
20.000
65.090
71.000
339.680

198.961
21.780
7.442
21.894
16.660
51.968
389.190

2018
12.070
12.070

318.705

2017
21.780
21.780
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4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
- Inventaris en ICT
- Leermiddelen
- Bibliotheek / mediatheek
- Reproductiekosten

366.394
144.391
1.492
78.870

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.4 Overige
- Vergaderkosten
- Kabeltelevisie en overige rechten
- Abonnementen
- Contributies
- Representatie
- Medezeggenschapsraad- en ouderraad
- Verzekeringen
- Culturele vorming
- Sportdag en vieringen
- Reizen en excursies
- Leerlingenzorg
- Testen en toetsen
- Tussenschoolse opvang
- Projecten
- Overige lasten

4.650
3.419
8.890
41.355
29.513
7.941
9.847
36.726
6.285
13.814

8.088
4.956
27.692

5.5 Financiële lasten
- Rentelasten
- Overige financiële lasten

6.167
251.612

611.315
3.219
3.683
10.625
30.276
14.756
7.809
9.980
32.101
8.750
16.927
13.448
459
291.157
86.836

387.643

449.702

530.024

1.318.471

1.421.072

1.460.045

2018
€

5.1 Financiële baten
- Rentebaten
- Rente spaarrekening
- Overige financiële baten

582.180
9.150
6.950
13.100
33.800
11.200
28.252
10.800
36.250
7.500
22.800
100.000
15.800
115.500
38.600

11.793
643
152.221
60.547

Totaal overige instellingslasten

Totaal financiële baten en lasten

327.919
159.109
1.441
122.845

591.148

Totaal overige lasten

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

319.630
153.500
3.050
106.000

Begroting 2018
€

40.736

257.779

-217.043

1.000
35.000
60.000

4.500
10.000

2017
€

96.000

14.500

8.113
8.348
286.480

302.941

5.570
9.246

14.816

81.500

288.125
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Overzicht verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT-VERANTWOORDING 2018 Lijn 83 po

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van
de volgende op Lijn 83 po van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de Onderwijs.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Lijn 83 po is € 133.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13 e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1

M.E.W. leijser

Functiegegevens

Drs. A.J.M. van den Hanenberg

Directeur

Directeur

1/4 - 31/12

1/1 - 31/7

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

ja

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Individueel WNT-maximum

€

100.206 €

Beloning

77.250

65.800

Belastbare onkostenvergoedingen

58.753

-

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

8.834

6.651

74.634

65.404

-

Totaal bezoldiging

74.634

Verplichte motivering indien overschrijding

65.404

PM

PM

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

0,0

1,0

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen

€
€

-

€

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totaal bezoldiging 2017

€

-

€
€

-

98.549,00
-

€

13.302,00

€

111.851,00

€

141.000,00

€

111.851,00
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

A. Knevel

G. Vrinte

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

€

19.950

Beloning

€

13.300

9.225

6.150

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

9.225

6.150

-

-

9.225

6.150

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning

9.000

6.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

Subtotaal

€

9.000,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

21.150,00

Totaal bezoldiging 2017

€

-

€

6.000,00

€

14.100,00

4.395

6.000
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

B. Wein-Felling

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Individueel WNT-maximum

A. van Mill

M. Rutten

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€

13.300 €

Beloning

13.300 €

13.300

6.150

6.150

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

6.150

6.150

6.150

-

-

-

6.150

6.150

6.150

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

6.150

PM

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning

6.000

6.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

Subtotaal

€

6.000,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

Totaal bezoldiging 2017

€

6.000,00

6.000

€

6.000,00

14.100,00 €

14.100,00 €

14.100,00

6.000

6.000

6.000
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

M. Bergmans

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Individueel WNT-maximum

F. Vullings

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€

13.300 €

Beloning

13.300

6.150

6.150

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

6.150

6.150

-

-

6.150

6.150

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning

6.000

6.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

Subtotaal

€

6.000,00

€

6.000,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

14.100,00 €

14.100,00

Totaal bezoldiging 2017

6.000

6.000

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1

Drs. A.J.M. van den Hanenberg

Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Directeur

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Ontslaguitkering1
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband 2
Individueel toepasselijk maximum3

2018
€

47.530

€

75.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

N.v.t.

bedrag4
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband5

€

47.530

Waarvan betaald in 2018

€

47.530

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

n.v.t
N.v.t
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Het resultaat over 2018 wordt als volgt verdeeld:
Resultaat exploitatie 2018:
Resultaatverdeling :
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek)
Bestemmingsreserve BAPO (publiek)
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek)

-296.216
-534.489
238.273

-296.216
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Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum 2018.
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DVE Audit B.V.
Traverse 3
3905 NL Veenendaal
T: 085-1305425
www.dveaudit.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons Oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Lijn 83 primair onderwijs te Gennep gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Lijn 83 primair onderwijs op 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
•
•
•

De balans per 31 december 2018;
De staat van baten en lasten over 2018; en
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vio) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Op de diensten van DVE Audit (kvk 70883092) zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij
ons kantoor op te vragen

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel
1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is
van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
paragraaf 2.2.2. bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;
o het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

•

•
•

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor er gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten we onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer
kan handhaven;
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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