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Jaarverslag 2019
OBS Mesch

Voorwoord
Het Jaarverslag 2019 is vooral een instrument van het bestuur om verantwoording af te leggen aan
MR, CFI, en andere belanghebbenden, echter geeft ook inzicht aan alle personeelsleden, ouders en
andere betrokkenen in de organisatie. Het geeft een kijk op de praktische uitwerking van ons gevoerde beleid met de daarbij behorende resultaten.
Het bestuur wil met het jaarverslag naar alle geledingen zo transparant mogelijk zichtbaar maken
wat de onderwijsorganisatie het afgelopen kalenderjaar niet alleen op financieel gebied, maar ook op
het gebied van onderwijs, personeel en huisvesting, heeft gerealiseerd.
Het bestuur, de gemeente Eijsden-Margraten, van OBS Mesch biedt u het jaarverslag aan. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van het proces van het schoolplan 2019-2023. In de uitwerking van dit
beleidsplan, spelen de personeelsleden een belangrijke rol.
Ons personeel heeft in 2019 veel inzet en betrokkenheid getoond om te willen gaan voor onze kleine
organisatie in Mesch. Zo werd naast de scholing op het gebied van onderwijsvernieuwing en onderwijscultuur ook extra inzet getoond met het samen voorbereiden van nieuw beleid.
Een aantal jaren is het leerlingaantal van de school gestegen en vervolgens gestabiliseerd. Sinds de
oktobertelling van 2017 stijgt het leerlingenaantal weer.
Vanaf 1 januari 2019 is Esther van Havere directeur van OBS Mesch. Zij is gedetacheerd door schoolbestuur kom Leren.
Sinds dit jaar gebruiken wij het jaarverslagformat zoals dat vanuit de PO-Raad geadviseerd wordt.
Hierdoor wordt het jaarverslag op een systematischere wijze weergegeven.
Namens het bestuur danken wij alle medewerkers die aan de realisatie van onze plannen en de resultaten van ons onderwijs in 2019 hebben meegewerkt.
Mesch, mei 2020
Esther van Havere, directeur OBS Mesch
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1. Het Schoolbestuur
1.1. Organisatie
Sinds 2014 worden de bestuurstaken van OBS Mesch uitgevoerd door het college van B&W. De bestuurstaak van OBS Mesch is gedelegeerd aan wethouder Gerry Jacobs. Het interne toezicht wordt
uitgevoerd door het college van B&W. Als gedelegeerd bestuurder draagt dhr. Jacobs er in de dagelijkse praktijk zorg voor dat documenten als de (meerjaren)begroting en jaarrekening periodiek worden ingebracht in het college inclusief het toezien op rechtmatige verwerving en doelmatige en
rechtmatige bestemming van middelen. Dat geldt ook voor een schoolplan. De begroting 2019 en
meerjarenbegroting 2019-2023 is op 8 januari 2019 door het college van B&W van de gemeende Eijsden-Margraten vastgesteld. Andere belangrijke beslissingen, zoals bijv. de invulling van de (interim)
directiefunctie, worden tevens door hem ter besluitvorming ingebracht in het college. Tevens is Wijs
accountants aangewezen voor het goedkeuren en waarmerken van de jaarrekening.
De toezichthoudende rol is belegd bij het college van B&W. De gemeenteraad is op afstand
betrokken vanuit haar functies:
1. de volksvertegenwoordigersfunctie;
2. de kader stellende functie;
3. de controlerende functie.
Één van de belangrijkste functies van de gemeenteraad, betreft dus het vooraf en achteraf controleren van het beleid van B&W. Ieder raadslid heeft daarbij het recht van initiatief (indienen voorstel
verordening of ander voorstel) en het recht van amendement (wijziging officieel document).

Dhr. G. Jacobs
Gemeente Eijsden-Margraten
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1.1.1.

Contactgegevens

Naam schoolbestuur:
Bestuursnummer:
Bezoekadres:

Gemeente Eijsden-Margraten
11764
Amerikaplein 1
6269 AD Margraten

Postadres:

Postbus 10
6269 ZG Margraten

Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

043-4091512
info@obsmesch.nl
www.obsmesch.nl

1.1.2.

Overzicht contactgegevens OBS Mesch

Adres:

Grijzegraaf 12
6245KG Eijsden

Telefoonnummer:

043-4091512

Schoolwebsite:
https://obsmesch.nl/
Scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5061/Openbare-Basisschool-Mesch?postcode=6245kg&presentatie=1&sortering=2

1.1.3.

Contactpersoon

Mevr. S. Martens
Beleidsmedeweker Onderwijs
043-4588488 & 06-52767671

1.1.4.

Juridische structuur

Het bevoegd gezag van OBS Mesch (brinnummer 18EL) is de gemeente Eijsden-Margraten, met als
bestuursnummer 11764. Het bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.
Bestuurs verantwoordelijk wethouder:
Dhr. G. Jacobs
Overige leden College van Burgemeester en Wethouders en tevens intern toezichthoudend orgaan:
Dhr. D. Akkermans (burgemeester)
Dhr. J. Custers
Dhr. C. Piatek
Dhr. W. Dreessen
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1.1.5.

Organisatiestructuur
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1.1.6.

Governance Code

OBS Mesch werkt vanuit de Code Goed Bestuur.
https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/code-goed-bestuur

Link naar het managementstatuut:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FBeleidstukken%2FManagement%20Contract%20OBS%20Mesch%20getekend%20juni%202020%2Epdf&parent=%2Fperson
al%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FBeleidstukken

1.1.7.

Functiescheiding

OBS Mesch werkt met een functionele scheiding (two-tier model). Er is dus een
formele en functionele scheiding van besturen en toezicht.

1.1.8.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2019 in de navolgende samenstelling gefunctioneerd:
Dhr. G. Jacobs - wethouder
Voorzitter
Bestuurder
Bestuurslid

Dhr. D. Akkermans - Burgemeester
Intern toezichthouder

Bestuurslid

Dhr. J. Custers - Wethouder
Intern toezichthouder

Bestuurslid

Dhr. W. Dreessen - Wethouder
Intern toezichthouder

Bestuurslid

Dhr. C. Piatek - Wethouder
Intern toezichthouder

Secretaris

Mevr. S. Martens - Beleidsmedewerker Onderwijs
Ambtelijke ondersteuning

Penningmeester

ONS Onderwijsbureau
Ondersteunt bij financiële en personele zaken
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1.1.9.

Intern toezichtsorgaan en rapportage

Het college van B&W van Eijsden-Margraten vormt het intern toezichthoudend orgaan. Voor de
leden zie onder 1.1.8
Er is geen verslag.

1.1.10. Medezeggenschap
OBS Mesch heeft als éénpitter alleen een Medezeggenschapsraad.
De MR is als volgt vertegenwoordigd:
Ouderlid tevens voorzitter: Mevr. I. Waterval
Ouderlid: Mevr. A. Donkers
Personeelslid tevens secretaris: Dhr. W. Gilissen
Personeelslid: Mevr. C. Dassen
Link naar het jaarverslag MR:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FMR%2FJaarverslag%202019%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobs
mesch%5Fnl%2FDocuments%2FMR
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1.2. Profiel
1.2.1. Missie
“Wij geloven in de kracht van de mens. Wij zijn er uit liefde, warmte en zorg voor het kind. Wij bestaan omdat we het kind in haar kracht willen zetten. Dit met inzet van de kracht van de omgeving
(o.a de kleinschaligheid).”
Vervolgens hebben we beschreven op welke manier we hetgeen we in het waarom willen bereiken in
ons onderwijs kunnen inpassen. De vraag is dan: hoe doen we dit?
Deze vraag heeft 3 pijlers opgeleverd, namelijk:
IQ, oftewel leer-kracht
Hieronder valt: het aanbieden van kennis, de vakgebieden, de leerbehoeften van de kinderen en het
maatwerk dat we hierin willen leveren.
Verder uitgewerkt betekent dit dat:
 De kracht van het kind, eigenaarschap van leren belangrijk is.
 Het kind wordt voorbereid op de maatschappij
 Leerkrachtvaardigheden van belang zijn zoals instructies geven en werkvormen gebruiken.
De didactiek is goed
 Er een goede zorgstructuur is
 Er samenhang is tussen leergebieden
 We groepsdoorbrekend willen zijn op basis van de talenten van kinderen
EQ, oftewel veer-kracht
Dit betekent: het welbevinden van de kinderen, de school als gemeenschap. Van het EQ hebben we
gezegd dat dit een voorwaarde is om de andere pijlers te kunnen inrichten.
Dit betekent dat:
 We werken vanuit mogelijkheden en kansen
 Welbevinden een structurele plek heeft in het curriculum
 We het kind volgen in het welbevinden en andere aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling
 De omgeving van de school een krachtbron is voor het kind
 Dat de kracht van de gemeenschap wordt gebruikt in een vertrouwde en veilige omgeving. Er
is sprake van krachtige kleinschaligheid
FQ, oftewel: leef-kracht
We noemen dit de fysieke kracht, aandacht voor gezondheid en het gebruik maken van de natuurlijke omgeving. In deze pijler is het unieke karakter van onze school weergegeven. FQ is een Unique
Selling Point van OBS Mesch.
Dit betekent dat:
 Er aandacht is voor gezondheid, beweging en voeding
 We het spelen van de kinderen faciliteren in o.a. de natuurtuin
 Dat we ons netwerk hierbij inzetten (ouders, CNME)
 We zoveel mogelijk de omgeving van de school gebruiken en betrekken, erop uit gaan.
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Uit de drie pijlers zijn de volgende uitspraken gekomen die kenmerkend zijn voor de school en de visie herkenbaar moeten maken:
 Jij in je kracht
 Leef, leer en geef het door!
 De kracht van jezelf en de omgeving
 Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Het “wat” van de Gouden Cirkel beschrijft zo concreet mogelijk welke activiteiten er dan vanuit het
waarom en hoe te zien zijn. Dit zijn de activiteiten die op school plaatsvinden. Deze activiteiten zijn
voor een deel weergegeven in het Jaarplan.

1.2.2. Visie
Vanuit onze missie wordt een doorvertaling gemaakt naar de visie. De hieronder genoemde componenten vormen de basis die altijd herkenbaar aanwezig moeten zijn in de visie op schoolniveau. Een
visie is een consistente blik op de toekomst. Een visie geeft de gewenste situatie aan. Het is als het
ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft. Het is geen goede zaak om bij het formuleren van een visie uitsluitend stil te staan bij zaken die in het hier en nu niet goed lopen en die zaken
proberen op te lossen c.q. te repareren. Je moet je losmaken van de werkelijkheid, de dagelijkse
praktijk.

1.2.3. Kernactiviteiten
Resultaatperspectief
- OBS Mesch stelt kwaliteit, ontwikkeling en passie centraal en staat voor passend onderwijs
met een continu focus op eindresultaten.
- OBS Mesch werkt met een sluitende begroting.
- Maximaliseren van de belangstelling voor OBS Mesch.
Klantenperspectief
- Het personeel van OBS Mesch is klantgericht.
- OBS Mesch onderscheidt zich door een hoge mate van omgevingsgerichtheid.
Organisatieperspectief
- OBS Mesch is een zelfstandige organisatie met een professionele cultuur.
- OBS Mesch stelt kwaliteit, ontwikkeling en passie van het personeel centraal bij het realiseren
van passend onderwijs.
Innovatieperspectief
- OBS Mesch kenmerkt zich door ondernemerschap en toekomstgerichtheid m.n. gefocust op
het primaire proces en mede afgestemd op gemeentelijke en regionale ontwikkelingen.
- OBS Mesch heeft een aantrekkelijk schoolgebouw, kwalitatief toegerust op de toekomst.
- OBS Mesch is een ondernemende organisatie, die externe geldstromen genereert vanuit de
gerichtheid op het primair proces.
Algemene randvoorwaarden
De hiervoor beschreven visie wil OBS Mesch realiseren door:
- op alle niveaus een lerende organisatie te zijn;
- een sterke en efficiënte kwaliteitszorg;
- de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus op alle beleidsterreinen consequent te doorlopen;
- duidelijke, transparante en open communicatie.
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1.2.4. Schoolplan
De belangrijkste speerpunten uit het schoolplan zijn:
 De drie pijlers EQ, FQ en IQ zijn zichtbaar in ons onderwijs. Alle activiteiten kunnen herleid
worden tot een van deze pijlers.
 Er is een optimale communicatie naar ouders over het beleid van de school, de organisatie
en de activiteiten. We maken voor de communicatie gebruik van actuele communicatiemiddelen.
 Onze school heeft een uitstraling in het gebouw en de huisstijl die het onderwijs representeren en die de school een eigentijds imago geven.
 Onze school biedt onderwijs dat is afgestemd op individuele behoeftes van kinderen en dat
recht doet aan kinderen die zich snel ontwikkelen en kinderen die meer zorg nodig hebben.
 Onze school heeft een kunst- en cultuuraanbod dat op alle kunstdisciplines een leerlijn kent
en waarin duidelijke doelen zijn beschreven. Het kunst- en cultuuraanbod is vastgelegd in
een beleidsplan.
 De leerkrachten op onze school onderhouden hun bekwaamheid structureel waarbij in hun
professionalisering rekening wordt gehouden met de schoolontwikkeling.
 Onze school kent een professionele cultuur waarin teamleden optimaal samenwerken, elkaar
consulteren en feedback geven met als doel hun eigen competenties te verbeteren en de
schoolontwikkeling te stimuleren en te borgen.
Link naar Schoolplan:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FSchoolplan%202019%2D2023%2FSchoolplan%20Mesch%202019%2D2023%20MR%2DBestuur%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhav
ere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FSchoolplan%202019%2D2023

1.2.5. Toegankelijkheid & toelating
In onze schoolgids staat op blz. 42 beschreven hoe wij omgaan met toelating, schorsing en verwijdering.
Link naar Schoolgids:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FSchoolgids%2F2019%2D2020%2FDEF%20schoolgids%202019%2D2020%20OBS%20Mesch%20met%20inste
mming%20MR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments
%2FSchoolgids%2F2019%2D2020
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1.3. Dialoog
1.3.1. Belanghebbenden
Dialoog
Oudergesprekken
Rapporten
Informatieavond

Leerlingenraad

MR

Ouderraad

Knooppunt

Warme overdracht

SOP
Bestuurlijk overleg
Toon je Talent
Gastles Fanfare
BSO overleg
Onderwijsinspectie

Frequentie en doel
Minimaal 3x per jaar bespreken ontwikkeling
van de leerling.
2x per jaar ontwikkeling van de leerling visueel ondersteunen.
Minimaal 2x per jaar onderwerpen zijn:
Schoolontwikkeling, Groepsontwikkeling en
eventueel thema-avonden.
6 à 7 keer per jaar. Leerlingen (gr 5 t/m 8)
mogen en kunnen meedenken in het aanbieden van ons onderwijs.
5 à 6 x per jaar. Meedenken, adviseren en instemmen in de schoolontwikkeling. De bijeenkomsten zijn voor ouders toegankelijk als toehoorder.
8 x per jaar. Meedenken, adviseren en ondersteunen in schoolse aangelegenheden/activiteiten. De OR heeft een jaarlijkse ledenvergadering waar alle ouders voor uitgenodigd
worden.
8x per jaar. Zorgoverleg met externen en indien nodig ouders. Ouders zijn te allen tijde
ingelicht en geven toestemming als hun kind
besproken wordt.
Elke schoolverlater of binnenkomer heeft een
warme overdracht. Het doorspreken van de
ontwikkeling van de leerling met de nieuwe of
oude school.
Jaarlijkse verantwoording
1x per 2 maanden stand van zaken school
2x per jaar overleg stand van zaken cultuureducatie
1x per jaar kennismakingsles met de fanfaremuziek
3x per jaar stand van zaken samenwerking
Jaarlijks aandragen wettelijk verplicht stukken: schoolgids, SOP, vakantierooster, jaarplan

Belanghebbende
Ouders
Ouders en leerling
Ouders

Leerlingen

Ouders

Ouders

Jeugdarts, Traject, gemeente

VO, PO, KDV, PSZ

SMV
Bestuur
Kumulus
Fanfare Eijsden
BSO ooch ien Misj
Onderwijsinspectie

Verbonden partijen
Organisatie of groep
Stichting Kom Leren
Liberation

Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en
de ontwikkelingen hierin
Detachering directeur en samenwerking op de gebieden: directeurenoverleg, scholing, gezamenlijke contracten
2019 stond in het teken van Liberation: viering 75 bevrijding. Mesch als
centrum van activiteiten, school is hierbij betrokken
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Samenwerkingsverbanden
SamenwerkingsverBeknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en
band
de ontwikkelingen hierin
Maastricht-Heuvelland
Schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de
opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren en
hebben daartoe de volgende missie geformuleerd:
”zo inclusief mogelijk: vindplaats als werkplaats: samen duiden, samen doen”
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en
ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats zo inclusief en
thuisnabij mogelijk in samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
door de totale ondersteuning voor de jeugd in samenhang aan te pakken
en te organiseren binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken
schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze
collectieve verantwoordelijkheid.
De aanvraag van specifieke ondersteuning van het onderwijs loopt via
ons Knooppunt.

1.3.2. Klachtenafhandeling
Dit jaar zijn er geen klachten of meldingen van klachten binnengekomen.
Onderstaand de link naar het klachtenbeleid:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FBeleidstukken%2FKlachtenregeling%20OBS%20Mesch%20getekend%20juni%202020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhav
ere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FBeleidstukken
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2. Verantwoording beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
2.1.1. Onderwijskwaliteit
o

o

o

o

Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?
Ons onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op
het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling).
We realiseren ons dat bij de inrichting van ons onderwijs het belangrijk is om te streven naar een
rijke leeromgeving: stimulerend en uitdagend. We streven ernaar om recht te doen aan de meervoudigheid van talenten bij kinderen (een brede ontwikkeling), een streven waar onze maatschappij naar vraagt als essentieel doel rond het inrichten van onderwijs dat wordt gekenmerkt
door een duurzame kwaliteit. De ontwikkeling op de diverse leerstofgebieden, die op grond van
de wet onderwezen moeten worden en die er zorg voor dragen dat de verschillende terreinen
van ontwikkeling aan de orde komen, is binnen OBS Mesch gewaarborgd in de aanwezige methoden die aan de kerndoelen voldoen.
Op welke manier heeft het bestuur zicht op onderwijskwaliteit?
- Tweemaandelijks vindt er een directie-bestuur gesprek plaats. Hierin wordt het bestuur op
de hoogte gebracht van de ontwikkeling en voortgang van de school door de directeur.
Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit?
- Naast het zorgen voor een goede financiële basis en het kunnen blijven openhouden van
deze kleine school, zorgt het bestuur ook voor de ontwikkelmogelijkheden door ruimte en
tijd te faciliteren.
Hoe verantwoordt het bestuur zich over onderwijskwaliteit?
De school verantwoord zich in deze naar ouders via de MR, het bestuur en inspectie middels dit
jaarverslag, het jaarplan en de schoolgids.
Doelen en resultaten:

Onderwerp 1:

Plan
Onderwerp van verandering (Wat?)
 Samenhang in leergebieden
Bedoeling van de verandering (Waarom?)
 Een aantal leergebieden aanbieden in één thema om op die manier een samenhangend aanbod te creëren.
Do
De manier waarop we te werk gaan (Hoe?)
 We voeren 1x in het schooljaar een projectweek uit waarin zoveel mogelijk leergbieden worden aangeboden in één thema. In dit geval gaat het om het thema “Bevrijding”.
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De middelen die nodig zijn (Waarmee?)
 We gebruiken ons reguliere aanbod en vormen de activiteiten die hier plaatsvinden
om naar het gezamenlijke thema. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod dat ervan buitenaf wordt aangeboden in dit thema.
Het tijdstip waarop (Wanneer?)
 Het thema wordt uitgevoerd in de vierde schoolweek
De ondersteuning die nodig is (Wie helpt?)
 De leerkrachten voeren het thema zelf uit. De externe aanbieders ondersteunen bij de
buitenschoolse activiteiten. Er zullen ook lessen worden gegeven door externe aanbieders.
Beoogd resultaat van de actie (Opbrengst?)
 Een hoge betrokkenheid van de leerlingen (een grotere leermotivatie)
 En hoge opbrengst wat betreft kennis, vaardigheden en begrip.

Check
Evaluatie van de activiteit (Effect?)
 Na de projectweek wordt er in het team geëvalueerd. Hierbij zijn de volgende punten
van belang:
- Is een samenhangend thema op een goede manier voor te bereiden.
- Is er effect te zien in leermotivatie bij kinderen
- Welke structuur draagt bij aan een goede planning en organisatie van een gezamenlijk thema.
- Welke kennis, vaardigheden en begrip heeft het thema opgeleverd.

Act
Bijstelling kwaliteitsbeleid
 Er worden afspraken gemaakt over de voortzetting en eventuele uitbreiding van een
gezamenlijk thema. In de tweede helft van het schooljaar is er een eventuele gelegenheid om nog een gezamenlijk thema uit te voeren rondom de uitwisseling met een
Waalse school.

Onderwerp 2:

Plan
Onderwerp van verandering (wat?)
 Gezondheid
Bedoeling van de verandering (Waarom?)
 Het bepalen van het beleid rondom gezondheid wat betreft voeding en beweging

Do
De manier waarop we te werk gaan (Hoe?)
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Er wordt een gezondheidsbeleid opgesteld waarin activiteiten in het programma van
de school zijn opgenomen en afspraken rondom gezonde voeding.

De middelen die nodig zijn (Waarmee?)
 Overleg in het team, voorbeelden van andere scholen. Voorlichting door gezondheidsorganisatie, samenwerking met gemeente (JOGG).
Het tijdstip waarop (wanneer?)
 Dit onderwerp komt gedurende het schooljaar terug tijdens teambijeenkomsten. Activiteiten worden in het programma uitgevoerd en afspraken op school ingevoerd en
besproken tijdens de schoolbijeenkomsten.
De ondersteuning die nodig is (Wie helpt?)
 Ondersteuning kan gezocht worden bij de gemeente (JOGG) of gezondheidsorganisaties (bijvoorbeeld de GGD).
Beoogd resultaat van de actie (Opbrengst?)
 Een gezondheidsbeleidsplan
 Een verandering van gedrag bij kinderen, ouders en teamleden rondom gezondheid.

Check
Evaluatie van de activiteit (Effect?)
 Het gezondheidsbeleidsplan wordt besproken en vastgesteld in overleg met de MR.
 Ouders en kinderen worden bevraagd over de effecten van het gezondheidsbeleid.

Act
Bijstelling kwaliteitsbeleid
 Het gezondheidsbeleidsplan is een levend document dat onderwerp van gesprek blijft
in het team en de MR. Waar nodig wordt het bijgesteld.

Onderwerp 3:

Plan
Onderwerp van verandering (wat?)
 Teamontwikkeling
Bedoeling van de verandering (Waarom?)
 Leerkrachten leren van elkaar en vergroten hiermee hun professionaliteit.
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Do
De manier waarop we te werk gaan (Hoe?)
 Er worden collegiale consultaties uitgevoerd waarbij leerkrachten bij elkaar in de klas
gaan kijken.
 Er vinden leerlingbesprekingen plaats waarbij een leerling als casus wordt ingebracht
en de leerkrachten en interne begeleider input geven op een casus.
De middelen die nodig zijn (Waarmee?)
 We gebruiken ieders expertise in consultaties en besprekingen. De consultaties worden voorbereid door een hulpvraag op te stellen door de geconsulteerde leerkracht. Er
kan met een kijkwijzer worden gewerkt. De consultaties worden individueel maar ook
gezamenlijk besproken in het team.
 Voor de leerlingbesprekingen wordt afgesproken welke methode hiervoor gebruikt
wordt. In de theorie van gespreksvoering kunnen hiervoor bepaalde modellen worden
gebruikt.
Het tijdstip waarop (wanneer?)
 Consultaties vinden twee keer per schooljaar plaats (in de eerste en in de tweede
helft). Henriette zorgt voor vervanging in de groep waar de leerkracht weg gaat om te
consulteren.
 Leerlingbesprekingen vinden drie keer per schooljaar plaats (1. Tussen augustus en november, 2. November-maart, 3. Maart-juni). Een leerlingbespreking wordt gehouden
op de tijd van een teamvergadering. Alle leerkrachten zijn dan aanwezig.
De ondersteuning die nodig is (Wie helpt?)
 De interne begeleider initieert de consultaties en leidt de nabesprekingen. De ib’er
leidt ook de leerlingbesprekingen.
Beoogd resultaat van de actie (Opbrengst?)
 Een verhoging van de professionaliteit van iedere leerkracht.
 Een hogere betrokkenheid van alle teamleden bij elkaar en bij alle leerlingen.

Check
Evaluatie van de activiteit (Effect?)
 De consultaties en besprekingen worden gecheckt op hun opbrengst. Wat heeft het
iedereen individueel opgeleverd en wat is de waarde voor het team en de school in
het algemeen.
 Tot welke gedragsverandering van de leerkracht(en) hebben de activiteiten geleid en
wat is het effect van deze verandering op de kinderen.

Act
Bijstelling kwaliteitsbeleid
 Op basis van de evaluatie worden consultaties en leerlingbesprekingen vast ingepland
en eventueel uitgebreid of gereduceerd.
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Onderwerp 4:

Plan
Onderwerp van verandering (wat?)
 Klasbord
Bedoeling van de verandering (Waarom?)
 Het contact met en tussen de ouders vergroten om zo de ondersteuning door ouders
goed te regelen en de betrokkenheid van ouders voor de school, groep en en kinderen
vergroten.

Do
De manier waarop we te werk gaan (Hoe?)
 We gaan klas-bord gebruiken als communicatiemiddel van de leerkracht en de ouders.
De middelen die nodig zijn (Waarmee?)
 Klasbord is een app waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld en die speciaal
ontwikkeld is voor het onderwijs.
Het tijdstip waarop (wanneer?)
 Klasbord wordt aan het begin van het schooljaar ingevoerd en gebruikt gedurende het
schooljaar. In eerste instantie is het een middel voor individuele leerkrachten en de
ouders van hun groep. Eventueel kan het uitgebreid worden naar een communicatiesysteem voor de hele school.
De ondersteuning die nodig is (Wie helpt?)
 In eerste instantie geen specifieke ondersteuning. Wellicht is ondersteuning door de
organisatie die Klasbord maakt later nodig.
Beoogd resultaat van de actie (Opbrengst?)
 Een optimale communicatie tussen leerkracht en ouders.

Check
Evaluatie van de activiteit (Effect?)
 Gedurende het schooljaar komt Klasbord regelmatig op de agenda van teambespreking en wordt de voortgang op die manier in de gaten gehouden. Aanpassingen worden gedurende het gebruik gemaakt.

Act
Bijstelling kwaliteitsbeleid
 Bij goed resultaat wordt Klasbord een standaardmanier om met ouders te communiceren. Als de resultaten tegenvallen, kijken we naar een ander systeem om oudercommunicatie mogelijk te maken.
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Onderwerp 5:

Plan
Onderwerp van verandering (wat?)
 Schoolprofilering
Bedoeling van de verandering (Waarom?)
 De school beter bekend maken in de omgeving. De visie van de school uitdragen.

Do
De manier waarop we te werk gaan (Hoe?)
 Er is een pr-werkgroep werkzaam die een communicatieplan zal opstellen. In dit plan
worden incidentele en structurele activiteiten opgenomen om de school in de omgeving te profileren.
De middelen die nodig zijn (Waarmee?)
 Er is een vast pr-budget. De pr-werkgroep blijft actief gedurende het schooljaar.
Het tijdstip waarop (Wanneer?)
 Pr-activiteiten vinden het hele schooljaar plaats. Er is regelmatig een update van de
groep tijdens een teambespreking.
De ondersteuning die nodig is (Wie helpt?)
 Ondersteuning wordt gezocht waar nodig.
Beoogd resultaat van de actie (Opbrengst?)
 Een grotere bekendheid van OBS Mesch in de omgeving, zichtbaar door meer informatie-aanvragen van ouders en meer aanmeldingen van leerlingen.

Check
Evaluatie van de activiteit (Effect?)
 De pr-activiteiten worden voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. De pr-werkgroep
komt minstens 1x per maand bij elkaar (of hebben op een andere manier contact met
elkaar).

Act
Bijstelling kwaliteitsbeleid
 Het communicatieplan is een levend document dat wordt bijgesteld indien nodig.

Ontwikkelingen
o Borgen en continueren boven gestelde doelen
o Resultaatgericht werken a.d.h.v. de PDCA cyclus herijken

3. Verantwoording financiën

20

2.1.2. Onderwijsresultaten

O.B.S. Mesch
VMBO: basis en beroepsgerichte
leerweg kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO: gemengde theoretische leerweg
TL
TL-HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

2015-2016

2016-2017

2017-2018

30%

25%

18%

12,5%
12,5%
50%

0%
27%
0%
36%
9%
9%

50%
10%
10%
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2018-2019

20%

60%
20%
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2.1.3. Inspectie
Tijdens het verslagjaar is er geen inspectiebezoek geweest.

2.1.4. Visitatie
Er heeft ook geen bestuurlijke visitatie tijdens het verslagjaar plaatsgevonden.

2.1.5. Passend Onderwijs
•

Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het
bestuur de middelen vanuit de lumpsum heeft uitgegeven?
o Onze school biedt onderwijs dat is afgestemd op individuele behoeftes van kinderen
en dat recht doet aan kinderen die zich snel ontwikkelen en kinderen die meer zorg
nodig hebben.

•

Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor
het bestuur de middelen vanuit het samenwerkingsverband heeft
uitgegeven?
o Zo passend mogelijk onderwijs bieden door te kijken naar de
onderwijsbehoeften en niet naar de beperkingen.
o Toewijzing van extra ondersteuning vindt dichtbij de leerling
plaats in overleg met ouders.
o Geen thuiszitters.
o Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.
Onderwijs vindt zo thuis nabij mogelijk plaats. Er is intensieve
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg (knooppunt).
Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen
gekomen?
o In een gezamenlijk overleg met het team en de MR gekeken naar de
onderwijsvisie en ons onderwijsaanbod. Welke onderwijsmogelijkheden hebben wij en kunnen wij bieden?

•

2.2. Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het bestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het personeel en de professionalisering en met welke resultaten? Beschrijf per
doel:
o Het doel/beleidsvoornemen
o Gehaald/deels behaald/niet behaald (met kleurcode)
o Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld,
wat er gedaan is om het te halen en wat het vervolg gaat zijn als dat
nodig is.
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-

In 2019 is er een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Daarbij is naar voren gekomen dat de
professionele cultuur een aandachtspunt is. Er is een risico dat het team vast blijft zitten in
bestaande patronen. In 2019 is daarom een start gemaakt met teamontwikkeling.
Sturen op kwaliteit, professionele vaardigheden die aansluiten bij eigentijds onderwijs en ten
dienste van visie van de school.
Aandacht voor samenwerking, collegiale consultatie en feedback, eigen competenties verbeteren, schoolontwikkeling stimuleren en borgen. In 2020 worden die inspanningen voortgezet.

Wat?

Stand van zaken?

Nog nodig?

Collegiale consultatie

Loopt

21ste skills in de vorm van coöperatief
leren (her)introduceren. Eigentijds onderwijs.
Professionalisering van individu en
school
Cultuur van de school in beweging zetten

Loopt

Continueren en borgen komend schooljaar.
Collegiale visitaties, teambijeenkomsten

Loopt
Loopt

Professionaliseringsplan
opstellen 2020-2021
Ruimte geven om te ontdekken, te onderzoeken, te
experimenteren, te reflecteren, evalueren en bijstellen van onderwijskundig
handelen. Hamvraag:
Waarom? Hoe? En Wat?

2.2.1. Strategisch personeelsbeleid
Er is geen strategisch personeelsbeleid aanwezig. Wel zijn de kernwaarden van de school, zoals ze
vermeld staan in het schoolplan, de uitgangspunten om voor goed personeelsbeleid te zorgen.
Het personeelsbeleid omvat een:
- Gesprekkencyclus (personeelsgesprekken, beoordelingsgesprekken en begeleidingsgesprekken)
- Professionaliseringsplan (dit wordt in 2020-2021 opnieuw afgestemd, zowel individueel als
collectief)
- Normjaartaakgesprek (dit vindt individueel aan het einde van het schooljaar plaats)
Het juist gaan monitoren van de personeelsbeleid is in ontwikkeling.
Ontwikkelingen:
Collegiale visitatie, werken in een lerende organisatie.
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2.2.2. Opbouw formatie
OBS Mesch telt eind 2019 negen werknemers met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar.

2.2.3. Uitkeringen na ontslag en ziekteverzuim
Ziekte verzuim
De kosten die in verband met ziekteverzuim gemaakt worden, zoals preventie en
begeleidingskosten, komen ten laste van het bevoegd gezag; de kosten van vervanging
komen ten laste van het Vervangingsfonds.
OBS Mesch
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie per jaar

2019
0,32%
0,33

2018
4,77%
0,22
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2017
0.44%
1,33

2016
1.12%
1,11
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Het ziekteverzuim van OBS Mesch is de laatste jaren stabiel laag en wordt binnen de landelijke
Gemiddelden als zeer laag gekwalificeerd. De meldingsfrequentie is ten opzichte van voorgaand jaar
stabiel laag gebleven.
Benchmarking
Onderstaande tabel S.1 met de landelijke cijfers ter benchmarking.

Bron: DUO Verzuimonderzoek PO en VO 2018, in opdracht v. ministerie van OC&W 6 september 2019.
Verzuimpercentage (VP) Meldingsfrequentie (MF) Gemiddelde verzuimduur (GZD) Nul-verzuim (NZ)

2.2.4. Aanpak werkdruk
In overleg met het team zijn de werkdrukmiddelen ingezet voor het ondersteunen in:
- Conciërge taken
- Onderwijs administratieve taken
Er zijn geen niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen.
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Bestedingscategorie

Beschikbaar
bedrag
Kalenderjaar 2019

Besteed bedrag
Kalenderjaar 2019

€ 10.787

€ 4.627

Personeel

Toelichting

Wordt in 2e helft schooljaar
2019/2020 ingezet.

Materieel
Professionalisering
Overig

2.3. Huisvesting & facilitair
Ontwikkelingen
Er is een meerjarig onderhoudsplan aanwezig. In dit plan staan voor meerdere jaren alle onderhoudswerkzaamheden vermeld met de bijbehorende investeringen. Ieder jaar wordt er een bedrag in de
begroting opgenomen dat gedoteerd wordt voor het onderhoudsplan. Het plan dient als hulpmiddel
voor het uit te voeren onderhoud.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Er zijn geen specifieke aandachtspunten voor duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid opgenomen.

2.4. Financieel beleid
2.4.1. Treasury
Het bevoegd gezag van OBS Mesch heeft in 2018 een eigen Treasurystatuut opgesteld.
OBS Mesch heeft geen beleggingen.
Onderstaande link naar het Treasurystatuut:
https://obsmesch-my.sharepoint.com/personal/e_vanhavere_obsmesch_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?wa=wsignin1%2E0&id=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5Fnl%2FDocuments%2FBeleidstukken%2FTreasurystatuut%202018%20OBS%20Mesch%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fe%5Fvanhavere%5Fobsmesch%5F
nl%2FDocuments%2FBeleidstukken

2.4.2. Allocatie middelen
Niet van toepassing voor éénpitters.

2.4.3. Onderwijsachterstandenmiddelen
Niet van toepassing.
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2.5. Risico’s en risicobeheersing
2.5.1. Interne risicobeheersingssysteem
OBS Mesch is een kleine, overzichtelijke organisatie. Op dit moment is er, naast een jaarbegroting,
ook een meerjarenbegroting opgesteld voor 2020 t/m 2024.
Binnen het bestuur wordt intern gewerkt met een risico beheersingssysteem. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor. Mutaties in de administratie worden
regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit management. Bij het administratiekantoor vindt
er een controle plaats op juistheid codering en autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld
met toetsing door de accountant en verantwoord aan het ministerie.
Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de realisatie van baten en lasten synchroon
loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting. Begroting wordt ingezet als stuur-instrument voor de beheersing van activiteiten. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en
onderbouwd met meerjaren plannen.
Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie noodzakelijk is om op koers te
blijven. Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, ziekteverzuim en de begrote en uitputting van FTE’s. Risico’s ten aanzien van ontwikkelingen van leerlingaantallen worden hierbij in acht genomen.
Het bestuur beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het financiële meerjaren
beleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. Gaat alles naar wens en is de
inzet van middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en gerelateerd aan investeringen.
Het bestuur legt onder meer verantwoording af aan het rijk, ouders en personeel over het gevoerde
beleid en of de inzet van personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden.
Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen is een constant aandachtspunt van de directie.
Er wordt eerder in het proces bijgestuurd. Afstemming met betrokkenen is geïntensiveerd. Aangezien de activiteiten binnen de stichting redelijk overzichtelijk zijn en er korte communicatielijnen bestaan is het optuigen van een uitgebreid risicobeheersing- en controlesysteem nog niet verder uitgebouwd. Er is frequent overleg tussen directie en bestuur. Communicatie met betrokkenen over potentiële en eventuele beheersing van risico’s vindt plaats bij het reguliere besluitvormingsproces,
waarbij aspecten hoog op de agenda staan, denkend aan:
 ontwikkeling van aantal leerlingen
 huisvesting / gemeentelijke afspraken
 passend onderwijs
 onzekerheden in bekostiging
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2.5.2. Belangrijkste risico’s





Leerlingaantal op peil houden: PR werkgroep is actief, leerlingaantal is gestegen en lijkt op
stabiel niveau. Blijft punt van aandacht en zorg.
Financieel: Er is een sluitende begroting. Overschrijding op begroting wordt uit de reserve
gehaald. Dit wordt gecontroleerd gedaan. Door meevallers is in 2019 alsnog een positief resultaat behaald. Voor de komende jaren blijft dit een risico en dus punt van aandacht.
Personeelsbestand: De komende jaren zal het team vernieuwd gaan worden i.v.m. de hoge
personele leeftijden. Binnen nu en 6 jaar gaan drie personeelsleden met pensioen.
Kwaliteit van onderwijs en bestuur: Als éénpitter is OBS kwetsbaar. Samenwerking met kom
Leren is een oplossing. Nauwere samenwerking cq. fusie is dit jaar onderzocht. Echter voor
dit moment niet de gewenste koers.

Er is geen link naar het Risicobeheersingsbeleid.
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3. Verantwoording financiën
3.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
3.1.1. Leerlingen
VerslagVorig jaar jaar
(T-1)
(T)
1-okt-19

54

Aantal leerlingen

69

Prognose
T+1

Prognose
T+2

60

50

Prognose
T+3

50

NB Is er sprake van doordecentralisatie? Geef dan prognose tot en met T+5

•

Wat zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende
jaren binnen het schoolbestuur beïnvloeden en hoe gaat het schoolbestuur daarop acteren?
o Middels een PR-werkgroep de school promoten en op de kaart zetten
o Visie en Missie kracht bijzetten in het alledaagse onderwijs
o Zoeken naar mogelijkheden om tot een natuurlijke aanwas van kinderen te komen middels bijvoorbeeld: peuterspeelzaal, KDV en BSO mogelijkheden aan te bieden.
Het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 2019 bedraagt 69. Ten opzichte van teldatum
1 oktober 2018 betekent dit een forse stijging van het aantal leerlingen van 28%. Deze incidentele groei is voornamelijk veroorzaakt door instroom van bovenbouw leerlingen, en met hen
broertjes en zusjes vanuit Eijsden. Dit betekent dat de uitstroom van leerlingen komende jaren
groter is en derhalve in de prognoses rekening gehouden is met een daling naar 60 leerlingen in
2020 en vanaf 2021 en volgende jaren naar 50 leerlingen.

3.1.2. FTE
VerslagVorig
Jaar

Jaar

Prognose

Prognose

Prognose

(T-1)

(T = 2019)

T+1

T+2

T+3

Bestuur / management

0

0

0

0

0

Onderwijzend personeel

5,18

5.16

5,14

5,14

5,14

Ondersteunend personeel

0,1

0,1

0

0

0

Totaal

5,28

5,26

5,14

5,14

5,14
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•

Wat zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren binnen het schoolbestuur beïnvloeden?
o Leerlingenaantal
o Leeftijdsopbouw van personeel
Zoals in de paragraaf bij het financieel beleid beschreven, wordt de verhouding tussen de personele
lasten ten opzichte van de rijksbijdragen gemonitord. De inspectie hanteert < 95% als norm om te
beoordelen of de continuïteit niet in gevaar is.
Verhouding personele lasten ten opzichte van rijksbijdragen
2018
realisatie

2019
begroting

2019
realisatie

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

82,7%

85,7%

81,8%

82,9%

86,9%

93,2%

97,4%

De trend laat voor OBS Mesch een stijgend percentage zien, dat inherent is aan de verwachte
dalende leerlingaantallen.
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3.2. Staat van baten, lasten en balans
3.2.1. Staat van baten en lasten
realisatie
2018

begroting
2019

realisatie
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten
totaal baten

516.346
1.250
7.264
524.860

508.861
1.461
4.600
514.922

542.024
1.250
9.264
552.538

568.158
1.250
9.708
579.116

545.091
1.250
5.100
551.441

507.709
1.250
4.700
513.659

487.390
1.250
4.700
493.340

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
totaal lasten

427.089
6.026
32.606
55.926
521.647

436.050
9.542
32.600
56.400
534.592

443.544
8.962
35.111
61.502
549.119

470.994
15.962
33.450
53.480
573.886

473.637
16.985
33.450
52.960
577.032

473.030
18.260
33.450
52.560
577.300

474.500
19.959
33.450
52.560
580.469

Saldo baten en lasten

3.213

19.670-

3.419

5.230

25.591-

63.641-

87.129-

298-

300-

305-

300-

300-

300-

300-

2.915

19.970-

3.114

4.930

25.891-

63.941-

87.429-

Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Netto resultaat

•

Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen van resultaat verslagjaar t.o.v. begroting?
 Baten
De ontvangen baten worden gesplitst in bekostiging Personeel regulier, Personeel & Arbeid inclusief
werkdruk verminderende gelden, Materiële Instandhouding, Groei, Prestatiebox etc. De prestatiebox
gelden worden besteed aan opbrengst gericht werken, professionalisering en cultuuractiviteiten.
Eind december 2019 is de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs reeds vooraf ontvangen als gedeeltelijke dekking voor het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020. Omdat hiervoor de salarislasten pas volgen vanaf 2020, is er een bestemmingsreserve gevormd voor € 5.359.
Voorts worden de baten gescheiden in gemeentelijke bijdragen, ouderbijdragen (private gelden) en
overige baten.
Verschillen 2019 realisatie en begroting
De baten zijn € 38.000 hoger dan begroot, waarvan € 33.000 veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage. Ook de overige baten zijn hoger (€ 5.000). Voor de begrote personele en materiële baten was
de bekostiging van Min. v. OC&W van 24 sept. 2018 het uitgangspunt . Deze bekostiging is in de loop
van 2019 bijgesteld. De toename van de rijksbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de parameters van de rijksbijdragen in september 2019 en valt buiten de beïnvloedingssfeer van OBS Mesch.
o De personele baten bevat bijstelling als dekking voor de verhoogde pensioenpremies.
o Een niet begrote groeibekostiging van € 11.865 voor schooljaar 2019/2020.
o Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn binnen Personeel en Arbeidsbeleid de middelen
voor vermindering werkdruk verhoogd van € 155,55 naar € 225 per leerling.
o De bekostiging van de Prestatiebox is verhoogd van € 191,62 per leerling naar € 196,47
met ingang van 2019-2020 binnen overige subsidies OC&W.
o De eind 2019 reeds ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs
€ 5.359 in verband met het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020, is niet begroot.
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o
o
o

De rijksbijdragen Passend onderwijs van het S.WV zijn in de begroting gebaseerd op de
opgave voor schooljaar 2018-2019.
Overblijfgelden en giften vallen hoger uit dan begroot.
De overige baten zijn hoger dan begroot door de terugontvangen premie vanuit het Vervangingsfonds op grond van het declaratiegedrag over 2018. Deze ontvangst was niet
voorzien in de begroting.

Bevoegd gezag stuurt er nadrukkelijk op om baten en lasten in evenwicht te houden.
Realisatie 2019 laat een goede balans zien.
OBS Mesch

2019
Realisatie

2019
Begroting

2018
Realisatie

verhouding baten : lasten

100,6%

96,3%

100,6%

verhouding baten : lasten
exclusief aanvullende bekostiging PO

99,6%

96,3%

100,6%

 Personele lasten
De totale personele lasten wijken slechts € 7.000,- (ofwel 1,7%) af van de begroting 2019 (€ 443.000,gerealiseerd vs € 436.000,- begroot). Deze stijging is het gevolg van de verhoging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie met 1,4%-punt per 1 januari 2019, welke niet was begroot.
Het aantal Fte is zowel gerealiseerd als begroot 5,3.
De personele lasten bedragen 80,8 % van de totale lasten. Te bestempelen als een mooie verhouding.
In 2019 zijn er geen ontslagvergoedingen uitgekeerd aan medewerkers waarvan afscheid genomen is
of andere regelingen overeengekomen.
 Materiële lasten
De materiële lasten verlopen binnen bandbreedte met begroting 2019.
De Inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als een kengetal bij het toezicht op de
financiële continuïteit. Deze ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de
baten, aan huisvesting gerelateerde zaken wordt besteed. Een indicator of er voldoende geld aan het
primaire onderwijs proces wordt besteed.
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouw & terrein) / totale lasten * 100%
Als signaleringswaarde / risico detectie voor het PO geldt het plafond 10% volgens Inspectie.
Resultaat van OBS Mesch is 6,4% voor realisatie 2019. Een goede, gezonde score.
o
o
o

o

•

De huisvestingslasten zijn € 2.500 (7,7%) hoger dan begroting.
Dit is voornamelijk het gevolg van hogere lasten voor klein onderhoud.
De afschrijvingskosten zijn € 500 (6,1%) lager dan begroting.
De overige instellingslasten zijn € 900 (3,1%) hoger dan begroting.
Dit betreft met name bestedingen voor overblijf, welke ook in de baten een overschrijding
laten zien. Per saldo budget neutraal effect.
De post leermiddelen overschrijdt de begroting met ruim € 4.000 (15,6%). Dit is mede
veroorzaakt door OLP en ICT software.

Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen van resultaat verslagjaar t.o.v. vorig jaar?
Verschillen realisatie 2019 ten opzichte van vorig jaar
De bijstellingen van de rijksbijdragen door OC&W als compensatie van prijsstijgingen vormen uiteraard
een bron van afwijking tussen beide jaren. Zoals de baten voor Personeel, Materieel als Personeel &
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Arbeid . Binnen P&A bijvoorbeeld de verhoging van de middelen voor werkdruk vermindering van
€ 155,55 naar € 225 per leerling. Hieronder volgen overige hoofdzaken:
 Baten
o Meer baten voor de groei van het aantal leerlingen in kalenderjaar 2019 dan vorig jaar.
o De voor het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs € 5.359, was vorig verslagjaar niet aan de orde.
o De rijksbijdragen van het SWV zijn € 16.400 lager in 2019 dan vorig verslagjaar.
o De overige baten zijn € 2.000 hoger dan vorig jaar door hogere overblijfgelden en giften.
 Personele lasten
Het aandeel van personele lasten t.o.v. totale lasten in 2018 81,9%, tegenover 80,8 % in 2019.
o
o

o

Het aantal Fte’s ad 5,3 in 2019 is gelijk gebleven aan dat van 2018. De lonen en salarissen
zijn in 2019 ook nagenoeg gelijk aan 2018.
De kosten voor inhuur directie zijn in 2019 gestegen, omdat per 1 augustus 2019 een
nieuwe directeur is benoemd met nieuwe arbeidsvoorwaarden en een hogere werktijdfactor.
Daarnaast zijn de kosten voor nascholing en representatie hoger dan in 2018.

 Materiële lasten
o De afschrijvingskosten zijn bijna € 3.000 hoger dan 2018 (48,7%).
Veroorzaakt investeringen eind 2018 en 2019 inzake ICT.
o De huisvestingslasten zijn € 2.500 hoger in 2019, in het bijzonder een hogere dotatie groot
onderhoud € 1.100 en onderhoud speelplaats € 1.200.
Huisvestingsratio is licht gestegen van 6,3% in 2018 naar 6,4% in 2019.
o De overige instellingslasten zijn ruim € 5.000 hoger dan vorig jaar, voornamelijk ontstaan
door het plaatsen van een nieuw gevellogo en realisatie en webdesign van de nieuwe
website.
•

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting?
Voor uitgangspunten op het gebied van aantal leerlingen en FTE wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.
Bij opmaak van de meerjarenbegroting was er nog geen Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe
CAO PO. Deze salaris effecten worden in de regel volledig gecompenseerd. In de meerjarenbegroting
is daarom noch aan de baten, noch aan de lasten kant rekening gehouden met een nieuwe CAO.
Met betrekking tot de begroting 2020 t/m 2024 zijn de volgende grondslagen gehanteerd:
 Baten
o De materiële bekostiging van ministerie v. OC&W van 26 september 2019 is leidend geweest
voor de materiële begroting vanaf 2020.
o Voor de personele bekostiging zijn de OC&W parameters van 23 oktober 2019 leidend.
o Rijksbijdragen SWV conform opgaven van PPO Maastricht en Heuvelland van juni 2019.
o Overige overheidsbijdragen betreft vergoeding voor verkeer.
o Overige baten op basis van bekende contracten, zoals verhuur en TSO.
o Baten waarvan het voortbestaan onzeker is, zijn niet begroot (voorzichtigheidsprincipe).
 Lasten
o De loonkostenbegroting is gebaseerd op de geldende CAO PO 2018. De loonkostenbegroting
is opgesteld op medewerker niveau rekening houdend met eventuele periodieken, toeslagen
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o
o
o
o
o

en actuele premies van het Participatiefonds (PF) en Pensioenfonds, voor zover bekend in november 2019. Met hoeveel het percentage van het Pensioenfonds uiteindelijk zal stijgen, is bij
opmaak van de begroting nog onbekend. Ervaring uit het verleden leert dat het kabinet deze
mutaties in loonkosten compenseert via de referentiesystematiek. In de begroting is van dit
uitgangspunt uit gegaan.
Overige personele kosten op basis van info vanuit de directie, ervaringscijfers en cao-afspraken. Het bevat scholing, woon-werkverkeer, inhuur van directie, representatie etc.
De stijgende afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduren van
bestaande activa in combinatie met het meerjaren investeringsplan, dit volgt later.
Huisvestingslasten overwegend op basis van bestaande contracten.
Administratie- en beheerslasten op basis van contractkosten en ervaringscijfers.
Inventaris-apparatuur en leermiddelen op basis van zowel contractkosten, input vanuit de directie in combinatie met variabele kosten.

De Meerjarenbegroting laat vanaf 2021 een negatief resultaat zien, dat ieder jaar verder oploopt.
Dit resultaat wordt voor het grootste deel bepaald door de verwachte leerlingaantallen, die vanaf 2020
een fors dalende lijn laten zien.
OBS Mesch

realisatie begroting realisatie begroting begroting begroting begroting

Kengetallen-ontwikkeling

2018

2019

2019

2020

2021

2022

2023

personele lasten / totale lasten

81,90%

81,50%

80,80%

82,00%

82,00%

81,90%

81,70%

personele lasten / rijksbijdragen

82,70%

85,70%

82,10%

82,90%

86,90%

93,20%

97,40%

personele lasten / rijksbijdragen*

82,90%

huisvestingslasten / totale lasten

6,30%

6,10%

6,40%

5,80%

5,80%

5,80%

5,80%

rentabiliteit

0,56%

-3,90%

0,56%

0,85%

-4,70%

-12,40%

-17,70%

*rijksbijdragen excl. bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs € 5.359

De Inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio eveneens als een kengetal bij het toezicht op de financiële continuïteit.
Definitie: Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouw & terrein) / totale lasten * 100%.
Als signaleringswaarde / risico detectie voor het PO geldt het plafond 10% volgens Inspectie. Deze ratio
maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de baten, aan huisvesting gerelateerde
zaken wordt besteed. Een indicator of er voldoende geld aan het primaire onderwijs proces wordt
besteed. Met andere woorden de ratio ondersteunt het toezicht op de rechtmatigheid van besteding
der middelen. Resultaat bij de stichting schommelt over de jaren rond de 6% en is prima.
De komende jaren verwacht het bestuur geen grote verschuivingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteit, personeel en duurzaamheid.

3.2.2. Balans in meerjarig perspectief
•
•
•
•

Wat zijn de belangrijkste mutaties in balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande jaar?
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans?
Wat zijn de belangrijke toekomstige investeringen en uitgaven vanuit de voorzieningen?
Wat zijn de belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering?
De meerjaren exploitatiebegroting leidt tot de volgende prognose van balansontwikkeling voor 2020
t/m 2024. Onder meer gebaseerd op het onderstaande investeringsplan.
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Investeringsplan

Investering

OLP
ICT
Inventaris

begroting begroting begroting begroting
2020
2021
2022
2023
8.000
17.500
6.250
31.750

4.000
7.500
750
12.250

5.000
7.500
750
13.250

4.000
7.500
750
12.250

Balansontwikkeling

realisatie
2018

begroting
2019

realisatie
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

31.790
31.790

45.722
45.722

45.174
45.174

61.046
61.046

56.311
56.311

50.301
50.301

42.592
42.592

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

24.591
282.721
307.312

36.684
225.052
261.736

17.516
259.693
277.209

38.344
251.370
289.714

37.295
240.208
277.503

35.594
184.700
220.294

34.670
112.931
147.601

Totale Activa

339.102

307.458

322.383

350.760

333.814

270.595

190.193

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
waarvan publiek eigen vermogen
waarvan privaat eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

192.152
187.392
4.760
80.824
66.126

165.959
161.430
4.529
72.658
68.841

195.266
190.838
4.428
78.609
48.508

212.401
208.297
4.104
68.113
70.246

186.509
183.005
3.504
76.917
70.388

122.568
119.664
2.904
77.671
70.356

35.139
32.835
2.304
84.620
70.434

Totale Passiva

339.102

307.458

322.383

350.760

333.814

270.595

190.193

1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

Er is geen sprake van doordecentralisatie

Bij het opstellen van de begroting werd een resultaat verwacht voor 2019 van € 15.318 positief.
Dat er een aanvullende bekostiging van € 5.359 in verband met het Onderhandelaarsakkoord zou
volgen, was toen niet bekend. Dit heeft een stuwend effect op het exploitatieresultaat, heeft een
bestemmingsreserve tot gevolg, maar verhoogt ook het saldo liquide middelen. Aan de andere kant
echter waren ten tijde van het opmaken van de prognose voor 2019 een aantal lasten te laag en de
personele groeibekostiging te hoog opgenomen.
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het saldo liquide middelen. Voor 2019 is
er sprake van een afname van ruim € 23.000 ten opzichte van 2018. Deze is volledig veroorzaakt
door de investeringen in 2019. In 2020 zullen de liquide middelen ook nog dalen als gevolg van de
investeringsuitgaven. Na 2020 zullen de liquide middelen dalen als gevolg van de verwachte negatieve exploitatieresultaten.
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In het kasstroomoverzicht op de volgende pagina sluit het eindsaldo liquide middelen 2019 niet aan
op het beginsaldo liquide middelen van 2020. Het kasstroomoverzicht vanaf 2020 is namelijk gebaseerd op de MJB 2020-2024 en hier is bij de bepaling van het eindsaldo liquide middelen 2019 /
beginsaldo liquide middelen 2020 gerekend met een prognose vanuit 2019, die dus afwijkt ten opzichte van de realisatie 2019.
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OBS Mesch
Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat baten en lasten:
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

realisatie
2018

realisatie
2019

€ 3.213
€ 6.026
€ 13.734

€ 3.419
€ 8.962
-€ 2.215

€ 19.760
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

€ 12.731
€ 94

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

€0
-€ 298

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

€0
-€ 305

-€ 19.670

€ 16.985
€ 8.804

-€ 1.170
€ 1.590

-€ 305
-€ 682

-€ 22.346

€ 25.789

€ 420
€ 11.169

-€ 31.750

€ 19.014

€ 1.191
€ 1.389

-€ 300
€ 10.869

€ 26.908
€ 924
€ 79

€ 1.667
-€ 42.960
€0
-€ 300

-€ 300
€ 1.089

-€ 12.250

-€ 87.129
€ 19.959
€ 6.949

€ 1.700
-€ 33

€0
-€ 300

begroting
2023

-€ 63.641
€ 18.260
€ 754

€ 1.049
€ 142

€0
-€ 300

begroting
2022

-€ 25.591

€ 5.519

-€ 10.543
-€ 377

-€ 298
€ 35.500

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

€ 15.962
-€ 10.443

€ 7.075
-€ 17.618

begroting
2021

€ 5.230

€ 6.747

€ 12.825
€ 35.798

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

begroting
2020

€ 1.003
-€ 59.218
€0
-€ 300

-€ 300
-€ 43.260

-€ 12.250

-€ 300
-€ 59.518

-€ 12.250

-€ 19.670
-€ 19.670

-€ 22.346
-€ 22.346

-€ 31.750
-€ 31.750

-€ 12.250
-€ 12.250

-€ 12.250
-€ 12.250

-€ 12.250
-€ 12.250

€ 15.830

-€ 23.028

-€ 20.881

-€ 11.161

-€ 55.510

-€ 71.768

€ 266.891
€ 15.830

€ 282.721
-€ 23.028
€ 282.721

€ 272.250
-€ 20.881
€ 259.693

3. Verantwoording financiën

€ 251.369
-€ 11.161
€ 251.369

€ 240.208
-€ 55.510
€ 240.208

€ 184.698
-€ 71.768
€ 184.698
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€ 112.930

3.3. Financiële positie
3.3.1. Kengetallen

Kengetal
Solvabiliteit 2 %
Liquiditeit

Realisatie
Vorig jaar
(T-1)

2019
Realisatie Begroting
VerslagT+1
jaar (T)

BeBegroting
groting
T+2
T+3

80,50%

84,95%

79,97%

78,91%

4,65

5,71

4,12

3,94

0,56%

0,56%

0,85%

Signalering

74,00% Ondergrens: <0,30
3,13

Ondergrens: <0,75

-4.70% -12,40% Afhankelijk van reservepositie

Rentabiliteit %

van het schoolbestuur.

Nog niet
Indicator reservepositie
beschikbaar
(per einde verslagjaar)

Bovengrens: voor berekening
zie toolbox PO-Raad.

De signaleringsgrenzen zijn door PO-Raad bepaald en geven een indicatie over de vermogenspositie
op korte en middellange termijn van de stichting.
Naast de bovenstaande tabel, zijn er ook andere ratio’s in voorgaande paragrafen beschreven.
Voor OBS Mesch is de ontwikkeling van de kengetallen een stuurmechanisme om transparantie en
vergelijkbaarheid te vergroten, maar ook om dialoog te voeren over bijvoorbeeld continuïteit en om
aanvullende acties tijdig in gang te zetten.
Zoals eerder besproken is de realisatie 2019 door de ontvangen baten voor het Onderhandelaarsakkoord , die als compensatie dienen voor lasten in 2020, € 5.359 hoger uitgevallen. Hierdoor zijn die
kengetallen minder representatief. Als we kijken naar de gerealiseerde resultaten van de kengetallen
over 2018, in combinatie met de begroting voor 2020 en later, ook dan vertonen de resultaten positieve, stabiele trends die een gezonde financiële beleidsvoering weerspiegelen.
De rentabiliteit laat de komende jaren een negatieve ontwikkeling zien. Er is grip op de financiële
situatie. Gelden worden besteed aan het onderwijs en niet onnodig opgespaard. Er worden voor de
komende jaren geen cash-flow problemen verwacht. Liquiditeit blijft boven de ondergrens van 0,75.

3.3.2. Reservepositie

•

Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur per einde verslagjaar?
x Op niveau
Boven niveau
Onder niveau
Welke keuzes worden gemaakt om financiële ruimte in te zetten of om de financiële positie tot een aanvaardbaar niveau te brengen?

2. Verantwoording beleid
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De financiële ruimte wordt alleen ingezet om de continuering van vier groepen te kunnen
voortzetten. Zo blijft de school aantrekkelijk voor potentiële ouders en kunnen wij goed onderwijs blijven waarborgen.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of
inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan
past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal mogelijk niet efficiënt benut.
Definitie: (Totaal Kapitaal excl. Gebouwen & Terreinen) gedeeld door Totale Baten (TK / TB).
De normatieve bovengrens is 60% voor instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten.
Normatieve kapitalisatiefactor, kleinere besturen
Bufferliquiditeit
Transactieliquiditeit
Financieringsfunctie
Afgeronde signaleringsgrens

< € 5 mln. baten
10,0%
13,8%
31,5%
60.0%

Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W.

Met deze bovenstaande normering als referentie, kan gesteld worden dat voor 2019 de reservepositie op niveau is. Resultaat kapitalisatiefactor 2019: 58,4 en 2018: 64,6. Dit resultaat staat voor een
aanvaardbaar niveau van reserves, zeker gezien de negatieve verwachte resultaten voor 2021 en verder. De eind 2019 gevormde bestemmingsreserve voor ontvangen aanvullende bekostiging zal in
2020 worden besteed.
“In Control” statement
Het College van Bestuur slaagt er meer en meer in om grip op de situatie te krijgen en om “in control” te zijn. Het veelvuldig en vroegtijdig collectief sturen met de directie op het formatieplan is hier
een voorbeeld van, dat duidelijk zijn vruchten afwerpt.

2. Verantwoording beleid
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Financiële positie 2019
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31-12
2019
x € 1.000

%

31-12
2018
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

45
17
260

14,0%
5,3%
80,7%

32
24
283

9,4%
7,1%
83,5%

322

100,0%

339

100,0%

195
78
49

60,6%
24,2%
15,2%

192
81
66

56,7%
23,8%
19,5%

322

100,0%

339

100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2019 bedraagt € 3.114 ten opzichte van € 2.915 over 2018.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie
2019
x € 1.000

Begroting
2019
x € 1.000

Realisatie
2018
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

542
1
9

509
1
5

517
1
7

Totaal baten

552

515

525

Personele lasten
Afschrijvingslasten
Overige lasten

443
9
97

436
10
89

427
6
89

Totaal lasten

549

535

522

3

-20

3

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-

Resultaat baten en lasten

3
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-20

3

Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
2019

2018

5,71

4,65

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

60,57

56,66

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

84,95

80,50

0,56

0,56

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen) / totale baten * 100%

35,34

36,61

Personele lasten / totale lasten

80,77

81,87

Materiële lasten / totale lasten

19,23

18,13

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

58,35

64,61

6,39

6,25

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
Stichting OBS Mesch is het bevoegd gezag van OBS Mesch en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair
onderwijs in Eijsden.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting OBS Mesch is feitelijk gevestigd op Grijzegraaf 12, 6245 KG te Eijsden en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 51643324.
1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van OBS Mesch zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
2.

Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo),
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen. De activeringsgrens is gesteld op € 500,-.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten
deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten
en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve
wordt beschouwd als publieke middelen.
3.9.3 Overige bestemmingsreserves
Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd gezag een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Als deze beperking is
aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
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3.10.2 Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden 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.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van
het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8%.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,0% (2018: 1,0%) als disconteringsvoet
gehanteerd.
3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Per 1 januari 2019 zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) veranderd met betrekking tot de berekeningswijze
van de voorziening groot onderhoud. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gaan nu uit van het gelijkmatig opbouwen
van de voorziening groot onderhoud per gebouw én per onderhoudscomponent tussen de momenten van het uitvoeren
van het groot onderhoud (onderhoudscyclus). Tot 1 januari 2019 werd door schoolbesturen voor de bepaling van de
hoogte van de onderhoudsvoorziening veelal het egalisatieprincipe gehanteerd, waarin de totale onderhoudskosten
gelijkelijk over de jaren verdeeld werden gedurende de gehele looptijd van het onderhoudsplan.
OBS Mesch heeft in 2019 de onderhoudsvoorziening berekend op basis van de nieuwe richtlijnen.
3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 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 ze betrekking hebben.
4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage
verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate
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.
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Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en
lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ,
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
4.5.2 Pensioenen
Stichting OBS Mesch heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de
winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij
Pensioenvoorziening.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
5.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1 Marktrisico
5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting OBS Mesch loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (waaronder liquide middelen).
Voor vorderingen met variabele renteafspraken loopt stichting OBS Mesch risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen loopt stichting OBS Mesch risico’s over de reële waarde als
gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2019
Na resultaatbestemming
Activa

2019
€

2018
€

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen

37.688
7.486

22.851
8.939
45.174

31.790

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen en overlopende activa

16.164
1.352

23.487
1.104
17.516

Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bankrekeningen

1.321
258.372

TOTAAL ACTIVA
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24.591

564
282.157
259.693

282.721

322.383

339.102

Passiva

2019
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

2018
€

5.000
190.266

€

5.000
187.152
195.266

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

71.389
7.220

192.152

70.989
9.835
78.609

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige overlopende passiva

2.461
18.182
5.467
22.398

TOTAAL PASSIVA
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€

80.824

22.745
18.608
4.285
20.488
48.508

66.126

322.383

339.102

B3 Staat van Baten en Lasten 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
(Rijks)bijdragen ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

542.024
1.250
9.264

508.861
1.461
4.600

516.346
1.250
7.264

Totaal baten

552.538

514.922

524.860

Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen

443.544
8.962
35.111
30.297
31.205

436.050
9.542
32.600
29.400
27.000

427.089
6.026
32.606
24.857
31.069

Totaal lasten

549.119

534.592

521.647

3.419

-19.670

3.213

305

300

298

-305

-300

-298

3.114

-19.970

2.915

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2019
2019
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2018
€

€

€

3.419
8.962
-2.215

3.213
6.026
13.734

6.747
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

7.075
-17.618

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

12.731
94
-10.543

12.825

-377

35.798

-305

Kasstroom uit operationele activiteiten

19.760

-298
-305

-298

-682

35.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

-22.346

-19.670

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.346

-19.670

Mutatie liquide middelen

-23.028

15.830

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

282.721
-23.028

Eindstand liquide middelen

266.891
15.830
259.693
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2019
Activa

31-12
2019
€

Vaste activa

31-12
2018
€

1.2 Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Boekwaarde
31-12-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingstermijnen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen

37.688
7.486

22.851
8.939

45.174

31.790

Inventaris
en apparatuur
€

Leermiddelen
€

46.153
-23.302

11.622
-2.683

57.775
-25.985

22.851

8.939

31.790

22.346
-7.509

-1.453

22.346
-8.962

14.837

-1.453

13.384

68.499
-30.811

11.622
-4.136

80.121
-34.947

37.688

7.486

45.174

Totaal
€

5 - 10 jaar
5 jaar
8 jaar

Vlottende activa

31-12
2019
€

31-12
2018
€

1.5 Vorderingen
Ministerie van OCW

16.164

23.487

Overlopende activa
Debiteuren transitoria

1.352

1.104

Totaal overlopende activa

1.352

1.104

17.516

24.591

Totaal vorderingen

31-12
2019
€

31-12
2018
€

1.7 Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bankrekeningen
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1.321
258.372

564
282.157

259.693

282.721

Passiva
31-12
2019
€

31-12
2018
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

5.000
190.266

5.000
187.152

195.266

192.152

Bestemmingsresultaat
€

Saldo
31-12-2019
€

5.000

-

5.000

182.392

5.359
-1.913

5.359
180.479

4.760

-332

4.428

Totaal bestemmingsreserves

187.152

3.114

190.266

Totaal Eigen vermogen

192.152

3.114

195.266

Saldo
31-12-2018
€
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve bijz. en aanvull. bekostiging PO
Bestemmingsreserve P&A beleid
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserve niet-subsidiabel

De bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging is gevormd uit de extra subsidie van OCW en zal in
februari 2020 worden aangewend voor de uitbetaling van de financiële consequenties van de CAO-onderhandelingen.
De bestemmingsreserve P&A beleid is gevormd met als doel toekomstige negatieve personele resultaten op te vangen.
De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse
activiteiten op te vangen.

31-12
2019
€

31-12
2018
€

2.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

71.389
7.220
78.609

Saldo
31-12-2018
€

Dotatie
2019
€

Onttrekking
2019
€

Vrijval
2019
€

70.989
9.835
80.824

Saldo
31-12-2019
€

Onderhoudsvoorziening

70.989

11.941

-11.541

-

71.389

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea

9.835

750

-1.913

-1.452

7.220

Totaal voorzieningen

80.824

12.691

-13.454

-1.452

78.609

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Voor
verdere details wordt verwezen naar de grondslagen.
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en
berekend op basis van balansdatum bestaande aanspraken. Gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op
lange termijn en een verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.
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< 1 jaar
€

1 - 5 jaar
€

> 5 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

18.414

18.408

34.567

71.389

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea

3.594

-

3.626

7.220

22.008

18.408

38.193

78.609

Totaal voorzieningen

31-12
2019
€

31-12
2018
€

2.4 Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva
Vakantiegeld reservering
Crediteuren transitoria
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2.461
18.182
5.467
22.398
48.508

22.745
18.608
4.285
20.488
66.126

12.941
9.457
22.398

13.155
7.333
20.488

Model G Verantwoording subsidies OCW
Bestuur: Gemeente Eijsden-Margraten inzake OBS Mesch

Brinnr:

11764

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen
t/m vorig

Lasten t/m vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in

Lasten in

Vrijval niet
besteed in

Stand
ultimo

Prestatie

de toewijzing

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

afgerond?

€

€

€

totaal €

-

€

-

€

-

-

-

-

€

-

€

-

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing
totaal €

-

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar
€

-

Lasten t/m vorig
verslagjaar
€

-

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in
verslagjaar

Te
Lasten in
verrekenen
verslagjaar ultimo verslagjaar

€

€

€

-

-

-

€

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

€

-

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

-
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Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

Gebeurtenissen na balansdatum
Sinds maart 2020 ondervindt Nederland ook de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.
Zo zijn alle scholen sinds medio maart gesloten en dienen leerlingen en leerkrachten zo veel mogelijk thuis te blijven.
De maatschappelijke impact van al deze maatregelen is op dit moment nog niet in te schatten.
De financiële impact voor 2020 lijkt op dit moment voor de schoolbesturen mee te vallen.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Hieronder vallen de dienstverleningscontracten en leasecontracten;
- Met Canon Nederland BV, print- en kopieeraparatuur, is in 2019 een nieuw contract afgesloten
met een contractperiode van 01-02-2020 tot en met 01-02-2026 voor een bedrag van € 7.887,06 inclusief BTW
voor de gehele contractperiode.
- Schoonmaakcontract met Balanz Facilitair is verlengd tot en met 31-12-2020, tegen dezelfde condities als
voorheen, voor een bedrag van € 572,14 per maand exclusief BTW.
- Met ONS Onderwijsbureau is met ingang van 01-04-2017 een conract voor onbepaalde tijd aangegaan.
Het jaarbedrag bedraagt ca € 5.300,- inclusief BTW. Dit bedrag is exclusief de maandelijkse licentiekosten.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2019
Baten
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

3.1 (Rijks)bijdragen ministerie van OCW
Rijksbijdrage personeel
Rijksbijdragen MI
Rijksbijdragen P&A-beleid
Overige subsidies ministerie van OCW
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.4

Totaal (Rijks)bijdrage ministerie van OCW

353.820
66.173
91.822
11.490
18.719

327.287
66.147
87.906
11.242
16.279

343.208
67.781
76.009
11.599
17.749

542.024
#VERW!

508.861

516.346

1.250

1.461
-

1.250

1.250

1.461

1.250

5.565
2.344
1.355

3.600
1.000
-

4.340
2.924

9.264

4.600

7.264

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdrage gymzaal
Inkomsten gemeentelijke projecten

3.2.1
3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten
Baten niet- subsidiabel
Giften
Overige

3.5.5
3.5.6

Totaal overige baten
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Lasten
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Dotatie/ vrijval jubilea
Inhuur directie
Nascholing
Reis- en verblijfskosten
Overige

383.379
-702
52.849
2.371
2.072
4.513

378.218
750
48.957
3.500
1.500
3.125

382.740
2.934
46.171
1.583
1.141
2.095

Uitkeringen vervangingsfonds (-/-)

444.482
-938

436.050
-

436.664
-9.575

Totaal personele lasten

443.544

436.050

427.089

Specificatie Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten

270.844
39.497
10.413
16.270
46.355

269.152
67.622
41.444

277.550
40.376
12.668
14.116
38.030

383.379

378.218

382.740

Aantal fte's
OP
OOP

FTE's 2019
5,163
0,100

FTE's 2018
5,176
0,100

5,263

5,276

4.2 Afschrijvingslasten
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

7.509
1.453

7.860
1.682

4.802
1.224

Totaal afschrijvingslasten

8.962

9.542

6.026
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Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

4.3 Huisvestingslasten
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-)
Tuinonderhoud

7.153
6.139
8.644
11.941
1.234

4.000
7.400
9.000
400
10.800
1.000

5.671
7.371
8.764
10.800
-

Totaal huisvestingslasten

35.111

32.600

32.606

8.211
4.896
1.355
242
8.241
138
264
6.950

10.000
5.000
1.000
4.500
250
5.200
200
3.250

7.690
4.811
1.003
4.466
4.195
419
2.273

30.297

29.400

24.857

4.4 Overige instellingslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoon- en portokosten e.d.
Deskundigheidsadvies
Verzekeringen
Bestedingen niet- subsidiabel
Medezeggenschapsraad
Uitgaven overige projecten
Overige overige instellingslasten
Totaal overige instellingslasten

Administratie en beheer: licentiekosten ONS in 2018 (€ 7.989) en 2019 (€ 8.190) onder leermiddelen verantwoord
Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar

4.896

4.811

4.896

4.811

4.4 Leermiddelen
Leermiddelen

31.205

27.000

31.069

Totaal leermiddelen

31.205

27.000

31.069
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Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

5. Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten
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305

300

298

-305

-300

-298

WNT-verantwoording 2019 Gemeente Eijsden - Margraten inzake OBS Mesch
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op gemeente Eijsden - Margraten inzake OBS Mesch.
Het voor gemeente Eijsden - Margraten inzake OBS Mesch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in
2019 € 115.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

P. Otermans

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Algemeen directeur
01/01-31/07
0,46
nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging 2019

€ 26.404
€0
€ 26.404

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 30.806

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Bedragen x € 1

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

P. Otermans

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Algemeen directeur
01/01-31/12
0,46
nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 44.620
€0

Bezoldiging 2018

€ 44.620

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 51.193
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de
periode kalendermaand 1 t/m 12

E. van Havere

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Algemeen directeur
2019
01/08-31/12
5

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 187
€ 64.750

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 64.750

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

Ja
€ 23.825
€ 23.825

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

€0
€ 23.825

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

N.v.t
N.v.t

2
1
1
4
A
€

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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115.000

(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2019 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
€
Algemene reserve
Bestemmingsreserve bijz. en aanvull. bekostiging PO
Bestemmingsreserve P&A beleid
Bestemmingsreserve niet- subsidiabel

5.359
-1.913
-332
3.114
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E Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire Code
zetel
activiteiten *

Passend Primair Onderwijs Maastricht en Heuvelland

Stichting

Heerlen

* Code activiteiten:

1. contractonderwijs
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige

64

4

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het intern toezichthoudend orgaan
Openbare Basisschool Mesch Gemeente Eijsden
Grijzegraaf 12
6245 KG EIJSDEN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Openbare Basisschool Mesch Gemeente Eijsden
te EIJSDEN gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Openbare Basisschool
Mesch Gemeente Eijsden op 31 december 2019 en van het resultaat over
2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2019;
(2)
de staat van baten en lasten over 2019; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Openbare Basisschool Mesch Gemeente Eijsden zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• 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 2019 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 2019 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 de intern toezichthouder
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.
De intern toezichthouder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
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
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie 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 intern toezichthouder 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.
Eindhoven, 17 juni 2020
Wijs Accountants
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