
ffiSZG ONDERWIJSSTICHTING

ZELFSTANDIGE GYMNASIA

Jaarverslag

van de

Onderwijsstichting

Zelfstandíge Gymnasia

Sjuni 2020
Siuni 2020

20.19

Goedgekeurd Raad van Toezicht:
Vastgesteld door het Bestuur:

Admin istratienummer; 13556

Brinnummers:
20QY
2ODG

21AB
21AF

02DW
2OAJ

Stedelijk Gymnasium, Haarlem
Gymnasium Felisenum, Velsen
Barlaeus Gymnasium, Amsterdam
Vossius Gymnasium, Amsterdam
Gymnaslum Bernrode, Heeswijk-Dinther
Stedelijk Gymnasium,'s-Hertogenbosch

ter iderÍiàcatie

vAN REE offio*ro"r,

BVl



L. Bestuursverclag en verslag Raad van Toezicht
L.L Bestuursverslag

1.2 Verslag Raad van Toezicht
1.3 Nevenfuncties voorzitter en leden Raad van Toezicht

2. Algemene informatie
2.t Kernactiviteiten
2.2 Missie

2.3 Visie en JurÍdische structuur incl. Code voor Goed Bestuur, openbaar onderwijs
2.4 Bestuur en Raad van Toezicht
2.5 Bestuursbureau, staf en allocatÍe middelen
2.6 GMR

2.7 Verffouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen
2.8 A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

3. Onderwijs
3.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen
3.2 Personeelssamenstelling

3.3 Verzuim

3.4 lnternationalisering en Onderzoek
3.5 Strategisch personeelsbeleid
3.6 Toetsing en examinering
3.7 Duurzaamheid

4. Financiële situatie op de balansdatum
4.L Exploitatie en kengetallen
4.2 Analyse exploitatie
4.3 Balans per 31 december 2019 en 2018
4.4 Analyse balansposten
4.5 Reserves en voorzieningen
4.6 Kasstromen

4.7 Treasury management
4.8 Begroting 2020
4.9 Continuiteitsparagraaf 2 O2L-2O23

4.10 RisÍcoanalyse

4.11 6ebeurtenis na balansdatum

5. lnformatie per school
5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem
5.2 Gymnasium Felisenum

5.3 Barlaeus Gymnasium
5.4 Vossius Gymnasium

5.5 Gymnasium Bernrode
5.6 stedelijk Gymnasium,s-Hertogenbosch

VAN:ffiïï;.,,BV2



6. Jaarrekening
6.L Grondslagen voor de jaarrekening (A1.0)
6.2 Balans per 31 december 2019 (A1.1)
6.3 Staat van Baten en lasten 2019 (A1.2)
6.4 Kasstroomoverzicht over 2019 (A1.3)
5.5 Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten (A1.4)
6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (A1.5)
6.7 Bezoldiging van bestuurder en toezichthouders (WNT)
6.8 Verantwoording subsídíes (G)

6.9 Bestemming van het resultaat (C2)
6.10 Verbonden pa*ijen (E)

7. Overlge tegevens
7.I Accountantsverklaring {Cl}
7.2 Ondertekening

Bijlagen

1. Balans per 31 december 2019 per school (81)
2, Exploítatierekening 2019 per school (82)
3. Toelichting op de balans per 31 december 2019 per schooÍ (83)
4. Toelíchting op de exploitatierekening 2019 per school (84)
5. Gegevens over de rechtspersoon (D1)
6. Bestemming van het exploitatieresultaat per school (03)

VAN

tetu{ftcatie

nee \gÉoururnrurs

BV3



1,. Bestuursverslag en verslag Raad van ToezÍcht

1.1 Bestuursverslag

ln dit jaarverslag presenteert de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OszG) de resultaten van
het jaar 2019. ln oktober 2019 maakte de lnspectie van het Onderwijs een start met het vierjaarlijkse
onderzoek op de OSZG. Een mooi moment om te kijken hoe de stichting er voor staat. Waar in 2016
jaar de financiën nog een aandachtspunt waren, constateerde de lnspectie nu dat de OSZG op finan-
cieel gebied kerngezond is. ook de inzet die er de afgelopen jaren is gepleegd in de governance om
de verschuiving van een groep van zes rectoren naar één bestuur van zes scholen vorm en inhoud te
geven werd erkend en gewaardeerd,

op het gebied van de kwaliteitszorg heeft het bestuur de afgelopen jaren ínstrumenten ontwikkeld
om op een cyclische manier zícht te krijgen op de onderwijsresultaten en de tevredenheíd van ou-
ders en leerlingen' Ook bij de totstandkoming van nieuwe schoolplannen is de bestuurlijke inbreng
geborgd. De aansporing van de lnspectie om meer te sturen op het daadwerkelíjk uitvoeren van ver-
beteracties naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een belangrijke volgende stap in de kwa-
liteitszorg van de OSZG.

We zijn blij dat de lnspectie tijdens haar schoolbezoeken een professionele schoolcultuur aantrof
met veel enthousiaste docenten die bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs en zich daarbij ge-
steund voelen door de schoolleiding. Dat biedt een uitstekende basis om te blijven werken aan de
verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we ook door te blijven investeren in onze
schoolgebouwen' ln 2019 werden de nieuwe gymzalen op het Vossius Gymnasium opgeleverd en
werd fase 1 van de grote verbouwing afgerond. Als in 2020 de verbouwíng volledig voltooid is zijn
ook de faciliteiten op het gebied van ICT sterk verbeterd en heeft de school een prachtige nieuwe
serre op de binnenplaats in gebruik genomen. Op het Felisenum is het vak Techniek in de onder-
bouw is in het afgelopen jaar ingrijpend gemoderniseerd. Onder de nieuwe noemer: Science & Engi-
neering werken leerlingen samen aan technische problemen en gebruiken daarbij moderne tech-
nieken als 3D-printen, lasersnijden en programmeren. Het maakonderwijs sluit aan bij 21th century
skills. Om dit onderwijs goed aan te bieden is modernisering van het technieklokaal noodzakelijk. Te-
vens heeft de school aanpassingen gedaan in de trajectruime om betere ondersteuning te kunnen
bieden in het kader van passend onderwijs.

ln deze jaarrekening wordt het financiêle resultaat gepresenteerd en toegelicht, eerst van de stich-
ting als geheel en daarna van elk van de zes aangesloten scholen. Daarnaast geeft het verslag inzicht
in de inhoud en kwaliteit van het onderwijs op de scholen, het door hen gevoerde personeelsbeleíd
en hun relaties met de maatschappelijke omgeving. De structuur van de OSZG is in overeenstemming
met de wettelijke eisen van scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Als líd van de VO-raad houdt
de OSZG zích tevens aan de Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

De OSZG heeft een bestuur bestaande uit de rectoren van de aangesloten scholen. Het Stedelijk
Gymnasium Haarlem werd in de eerste helft van 2019 in het bestuur vertegenwoordigd door waar-
nemend rector Hein Bíerman. Per 1 augustus 2019 werd Jan Henk van der Werff aangesteld als
nieuwe rector van het SGH. Het bestuur kent een portefeuilleverdelíng, die tweejaarlijks wordt be-
oordeeld. Deze portefeuilles zijn Financiën, Onderwijs en Kwaliteit, personeelszaken en Bestuursbu-
reau/Facilitaire zaken. Ook het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks. Tot oktober 2019 vervulde
Etha Schoemaker-Konings, rector van het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch, deze functie.
Daarna deed ondergetekende, rector van het Barlaeus Gymnasium, dat.

De Raad van Toezicht stond in 2019 tot 15 november onder voorzitterschap van Jindra Divis, daarna
van Erwin van Geenen' Dit toezichtorgaan bestaat verder uit nog vijf personen, die allen volgens een
portefeuilleverdeling zitting hebben in één van de volgende commissies: Auditcommissie, Commissie
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Remuneratie en Commissie onderw'ljs en Kwaliteit. Per l januari 2019 werd een ontstane vacature in
de Raad van Toezicht ingevuld door Herman van der Meer.

De OSZG heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 1.013.349. Bij het
opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met een klein negatief resultaat van €
20'260,-. De belangrijkste verklaring van het financiële verschil met de begroting 2019 zijn de extra
middelen die aan het einde van het jaar beschikbaar kwamen door het convenant tussen de lande-
lijke overheid en een brede coalitie van onderwijspartijen. Daarnaast viel op twee scholen een aan-
zienlijk deel van een voorziening voor langdurig zieken vrij. Bij elkaar verklaren deze twee posten
meer dan € 950.000 van het positieve resultaat. Ook de bijdrage van het Rijk voor personele kosten
was in 2019 weer hoger dan verwacht (definitieve toezeggingen werden laat gedaan); de stijging van
de overheidsbijdragen heeft onder andere te maken met cao-ontwikkelingen en ontwikkelingen in
de pensioensfeer. ook de beschikkingen vergoeding functiemix (incl. randstadtoelage) en gelden
voor de prestatiebox werden laat vastgesteld. Voldoende compensatie voor materiële prijsstijgingen
en voor gestegen onderhoudskosten van de gebouwen blijven nog steeds achterwege.

ln enkele regio's is de demografische ontwikkeling een zorg voor de (nabije) toekomst. Ook in 2019
overtroffen de aanmeldingen bij de betreffende scholen de sombere demografische prognoses. De
extra investering die op het Felisenum werd gedaan ín werving en PR betaalde zich dubbel en dwars
uit Ín stijgende aanmeldingen.

Het positieve resultaat over 2019 betekent dat het eigen vermogen van de OSZG stijgt. De balanspo-
sitie van de OSZG blijft daarmee onverminderd goed. De omvang van de algemene reserves en liqui-
diteit deed het bestuur van de OSZG al eerder besluiten beleidsrijk te begroten. Vanaf 2020 wordt nu
ook begroot met een volledige compensatie van verwachte loonstijgingen.

De OSZG houdt in de begroting 2020 rekening met een bescheíden positief resultaat van € 51.570.
ook in de meerjarenramingen 2o2t-2023 zien we bij enkele van de aangesloten scholen negatieve
resultaten. op basis van de jaarrekening 2019 en de tussentijdse 7-maandsrapportage van 2020 zul-
len bijstellingen gedaan worden in de begrotíng 2021 en de volgende meerjarenramingen.

De OSZG werkt met regelmatige tussentijdse rapportages, een meerjarenraming, risico-analyse, als-
mede - bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen - gedetailleerde prognoses van met name de
personeelslasten, Voor het opstellen van de begrotÍng worden afspraken híerover opgenomen in de
kaderbrief,

Het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen op de OSZG-scholen is onverminderd van
hoog niveau. Dat is te danken aan de enorme inzet van de OSZG-medewerkers op de aangesloten
gymnasia en op het bestuursbureau. Wij danken hen daarvoor van harte! Bestuur en Raad van Toe-
zicht rekenen ook graag op hun steun bij het streven de kwaliteit van onderwijs en begeleiding nog
verder te verhogen en daarbij een helder systeem van kwalíteitszorg te hanteren.

Alwin Híetbrink, voorzitter bestuur
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1.2 Verslag Raad van Toezicht

a. Verantwoording wetteliikê taken

Goedkeuring begroting, iaarrekenine, bestuursvprslag en stratesisch meeriarenplan
De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag van 2018, inclusief de jaarrekening, formeel goedge-

keurd. De Raad heeft de vier- en zevenmaands exploitatierapportages van 2019 besproken, inclusíef
de bijgestelde rísico-analyse. Over het gehele jaar heeft de oSZG een resultaat behaald van ongeveer
€ 1.013.300. Dit is een forse verbetering ten opzíchte van het begrotingstekort van € 20.000. Het re-
sultaat wordt voor het overgrote gedeelte (ruim € 700.000) verklaard door de aanvullende bekostÍ-
ging díe in december 2019 is ontvangen voor het schooljaar 2A2O-2A2L. Deze extra míddelen zijn
toegekend op grond van het Onderwijsakkoord. Daarnaast heeft de OSZG in de loop van het boek-

iaar 2ot9 extra middelen ontvangen als compensatie voor hogere personele lasten. ook deze extra
middelen konden niet worden begroot. Ten slotte hebben mutaties in voorzieningen b'rjgedragen aan
het goede fínanciële resultaat. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eígen vermogen van de stich-
ting. De aanvullende bekostiging van € 700.000 wordt als bestemmingsreserve voar 202A en 2A2t
aangemerkt.

De Raad heeft de kaderstellingsbríef voor 2020 besproken en, mede op basis daarvan, de exploitatie-
begroting 2020 goedgekeurd. Ook heeft de Raad de meerjarenbegroting 2020-2023 van de organisa-
tie besproken met het bestuur. Daarnaast ís gesproken over het reguliere adviesrapport vanuÍt de
accountant, waarmee de OSZG mede invulling geeft aan het continu verbeteren van de administra-
tieve organisatie en interne beheersing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevreden over de
wijze waarop het bestuur de voorgestelde maatregelen heeft opgepakt.

Naleving wetteliike voorschriften en omgane met de Code Goed Bestuur
ln 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse regelingen en reglementen goedgekeurd die het bestuur
heeft geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving en/of externe adviezen. Op financieel
gebied gaat het om het Financieel Statuut, het handboek AO-lB en het aanbestedingsreglement van
de stichting. Daarnaast heeft de Raad goedkeuring verleend aan een stichtingsbrede lntegriteitscode
en een geactualiseerde Meldcode Kíndermishandeling en Huiselijk Geweld.

Lechtmatise verwervine en rechtmatige en doelmatise besteding van middelen
Op basis van het eigen, intern toezicht en aangevuld met externe rapportages (zoals de controÍever-
klaring van de accountant), oordeelt de Raad van Toezicht dat het bestuur op een rechtmatige wijze
zijn middelen heeft verworven en deze op een doelmatige wijze heeft besteed.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur

Ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs heeft de Raad de vigerende schoolplannen, de (reguliere)

inspectierapporten, de examenresultaten alsmede het klachtenregister van de OSZG besproken. Op
basis van deze informatie is de Raad van oordeel dat de basiskwaliteit van onderwijs binnen de

OSZG-gymnasia goed is. Over het algemeen scoren de scholen binnen de OSZG boven de norm van
de indicatoren die de Onderwijsinspectie hanteert. De Raad blijft enkele indicatoren met extra aan-
dacht volgen.

De Raad heeft met het bestuur gesproken over de professionalisering van docenten, als onderdeel
van het strategisch plan van de stichting. Docenten worden hiermee Ín staat gesteld hun vakbe-

ter

VAN REE

BV6



kwaamheid te onderhouden en nieuwe kennis op te doen die aansluit op de ambities van de strate-
gie. Daarnaast heeft de Raad kennisgenomen van het beleid van het bestuur om docenten de moge-
lilkheid te bieden om op basis van uitwisseling voor een període van één schooljaar op een andere
school binnen de OSZG te werken. Hiermee wordt onderlinge mobiliteit en kennisdeling bevorderd.
Het mobiliteitsbeleíd is nieuw voor de stichting en bleek in 201.9 -ondanks aanmeldingen van ver-
schillende docenten- nog niet te leiden tot een uitwisseling tussen de scholen. Desalniettemin juicht
de Raad continuering van het beleid toe.

De Raad van Toezicht heeft met het bestuur gesproken over de voortgang van de verbouwing van

het Vossius Gymnasium. ln septembe r 2Ot9 is de eerste fase van de verbouwing (verdiepte gymzalen

en de ruwbouw van de serre) succesvol en binnen budget afgerond. De Raad heeft goedkeuring ge-

geven vooÍ de 2" fase van de verbouwing, die conform de planning in maart 2020 gereed zal zíjn. De

2" fase behelst o.a. de afbouw van de serre, de verbouwing van een aantal lokalen en de vernieuwing
van technísche installaties. De 2u fase is begroot op een bedrag van 3 mío en wordt, evenals de 1"

fase, door een externe partij uitgevoerd op basis van risicodragend projectmanagement.

De Raad heeft ook goedkeuríng verleend aan een moderniseríng van het technieklokaal van het
Gymnasium Felisenurn. De verbouwing draagt bij aan de technische profilering en verankering van

de school in de Techpoort-regio.

Andere schoolspecifieke onderwerpen die de Raad heeft besproken betreffen het lnspectie-onder-
zoek bij het Vossius Gymnasium en de uitvoering van de plannen om de dalende trend van leerling-
aantallen om te buigen bij de gymnasía Felísenum en Bernrode. De Raad is verheugd dat, ondanks de
dalende demografísche trend, beide scholen in staat zijn geweest om een groter aantal leerlingen in
2019 te verwelkomen.

Optreden ajs.we.rkFever van het uitvoerend bestuur
De procedure die de Raad in 2018 was gestart voor de rector-bestuurder van het Stedelijk Gymna-

sium Haarlem, is ín maart 2019 afgerond met de benoeming van heer Van der werff.
ln 2019 zijn met alle rectoren-bestuurders functioneringsgesprekken gevoerd door de Remuneratie-
commissie, Hiervan is een verslag gemaakt dat, na ondertekening, in het personeelsdossier is opge-
nomen.

Keuze accountant

Voor de controle van de jaarrekening 2019 heeft de Raad van Toezicht voor de vijfde, en daarmee in
principe de laatste keer, gekozen voor Van Ree Accountants.

b. Verantwoording op grond van de Code Goed Bestuur

lnrichting, werkwiize

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het (bestuurlijk) functioneren van de organisatie, fungeert
als klankbord voor de bestuurder en oefent een aantal bevoegdheden uit zoals vastgelegd in de sta-
tuten en het bestuursreglement van de OSZG. De Raad van Toezicht is gehouden aan de Code Goed

Bestuur en de gedragsregels zoals deze zijn opgenomen in het Reglement voor de Raad van Toezicht
van de OSZG.

teriaenti{fiie

vAN REE &r/"r^*
BV7



ln 2019 heeft de Raad van Toezicht viermaal vergaderd, deels in aanwezigheid van het bestuur. Bin-
nen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met drie commissies. De commissíe Onderwíjs & Kwaliteit
adviseert de Raad van Toezicht inzake de onderwijskwaliteit binnen de scholen van de stíchting.
Twee leden van de Raad hebben zitting in de commíssie. ln 2019 heeft de commissie viermaalverga-
derd met de portefeuillehouders binnen het bestuur.

De Auditcommissie adviseert de Raad inzake de beheersing (incl. risicomanagement), de admínistra-
tieve organisatie en de complíance van de stichting. De commissie, die bestaat uit twee leden van de
Raad van Toezícht, heeft in 2019 viermaal vergaderd met een fínanciële delegatie van het bestuur.

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad met betrekking tot de benoemingen van RvT-leden en
vervult de werkgeversrol richting de rectoren-bestuurders. De voorzitter en een lid van de Raad heb-
ben zitting in de Remuneratiecommissie. Het líd van de Raad is voorzitter van de Remuneratiecom-
missie.

Vanuít de notie van horizontale verantwoording vergadert de Raad van Toezicht in het kader van de

Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) éénmaal met de GMR, ln 2019 heeft deze vergadering
plaatsgevonden. Daarnaast hebben de Raad en de GMR een informele bijeenkomst bijgewoond over
het thema'Curriculum.nu'.

Samenstellins

ln 2019 bestond de Raad van Toezicht uit;
- De heer drs. J. Dívis, voorzitter (tot 15 november 2019);

- De heer dr. E.W. van Geenen, voorzitter (vanaf 15 november 2019);

- De heer dr. D.C. Zijderveld, MPA, plv. voorzitter
- De heer drs. G.M. van WUk, lid

- Mevrouw dr. K.S. Ali, lid

- De heer mr. H.T. van der Meer, lid

Vofgens het rooster van aftreden is de heer Divis per 15 november 20!9 afgetreden als voorzitter
van de Raad van Toezícht. Conform de Regeling voor Bestuur en Toezícht was hij niet meer herbe-

noembaar. Op basis van dezelfde regeling heeft de Raad een adviescommissie ingesteld voor de op-
volging van de functie van voorzitter en de heer Van Geenen per 15 november benoemd,

Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht is de Raad in oktober 2019 gestart met de selectiepro-
cedure voor de opvolging van de heer Divís. ln2O2A zal de procedure worden afgerond.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 1.3 van

dit jaarverslag.

Vergoedins

De vergoedingen die de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in 2019 hebben onwangen,
zijn opgenomen in paragraal 6,7 van dit jaarverslag.

Situaties met (potentieel) tegenstriidis belang

ln 2019 heeft de Raad van Toezícht niet voor situaties geplaatst gestaan waarbij er sprake was van

een (potentieel) tegenstrijdig belang.
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Proces rondom de accountantsc_ontrolq

De jaarlijkse accountantscontrole over 2019 heeft aangevangen met het vaststellen van het controle-
proces door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Het controleteam van het accountants-

kantoor heeft op locatie van het bestuurskantoor controles en steekproeven uitgevoerd. Aangele-
verde databestanden zijn ook op afstand gecontroleerd. ln aanwezigheid van de accountant zijn de
bevindingen besproken in de Auditcommissie. Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht

heeft de accountant een toelichting op zijn controleverklaring gegeven.

Evaluatie Raad van Toezicht

De evaluatie van het eigen functioneren over 2019 heeft de Raad van Toezicht gepland voor juni
2020, De Raad zal daarvoor de "werkagenda voor kwaliteit en professionalisering van het intern toe-
zicht in het voortgezet onderwíjs 2020-2021' hanteren zoals opgesteld door de VTOI-NVTK, de VO-
raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, het ministerie OCW en de lnspectie van het Onderwijs,

Dr. E.W. van Geenen

Voorzitter Raad van Toezicht

1.3 Nevenfuncties Voorzitter en leden Raad van Toezicht

De hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn

K.S. Ali (benoemd 7-9-2076, oftredend 7-9-202A fterbenoembaor))

Hoofdfunctie : Directeur Fundraising Technische Universiteit Eindhoven

Nevenfuncties:
o Lid Raad van Toezicht Stichting Swalm en Roer: lid remuneratiecommissie
r Voorzitter Kamer Onderwijs Hogeschool Zuyd: compliance vraagstukken
r Lid Raad van Toezicht PlatOO: lid auditcommissie

E.W. van Geenen (benoemd 7-9-2074, oftredend 7-9-2022 (niet herbenoembaar)

Hoofdfunctie tot 1-8-2019: UMC Utrecht Manager Bedrijfsvoering

HoofdfunctÍe vanaf 1-8-2019: Lid College van Bestuur HAS Hogeschool

Nevenfunctie, samenhangend met de hoofdfunctie:
r Bestuurslid stichting HAS Kennistransfer
r Nevenfunctie, niet samenhangend met de hoofdfunctie:
r lid van de Raad van Toezicht van Medèz (onbezoldigd)

G.M. van Wijk (benaemd 1-9-2074, oftredend 7-9-2A22 fuiet herbenoembaar))

Nevenfuncties:
r Voorzítter Stichting Dorpswerkplaats Ermelo (onbezoldigd)

ter identiÍiltie
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D.C. Zijde rve I d ( be n oe m d 7-9-20 76, afi re d en d 1-9-2020 { h e rbe n oe m ba o ril
Hoofdfunctie:
Lid College van Bestuur Avans Hogeschool (vice-voorzitter)

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:
r lid van het stíchtingsbestuur Agrifood Capital
r lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
r penningmeester van het bestuur van de Stichting SPARK Campus
e lid van de Supervisory Board Biobased Delta
r lid van bestuur Stichting Brabant Startup Alliance
r lid bestuur Stichting Grow Campus

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie:
r voorzitter Raad van Toezicht lnstituut Verbeeten
r lid van SURF ledenraad
r lid Commissie Bevorderen van verantwoorde Onderzoekspraktijken ZonMW

H,T' van der Meer (benoemd 7-7-2079, aftredend l-1-2029 (herbenoemboar))

Hoofdfunctie:

President Ge rechtshof Amsterda m

Waarnemend President Rechtbank Noord-Nederland
Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctíe:

r Voorzitter Raad van Toezicht Stichtíng Onderwijsgeschillen te Utrecht
r Plaatsvervangend voorzitter College van beroep voor de examens Vrije Universiteit
o Gastdocent arbeids(proces)recht diverse onderwíjsinstellingen

têr
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2. Algemene lnformatie

2.1 Kernactiviteiten

Het bestuur van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het bevoegd gezag van zes

zelfstandige gymnasia: het Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium in Amsterdam, het Ste-
delijk Gymnasium Haarlem, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Stedelijk Gymnasium's-Herto-
genbosch en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. De scholen verzorgen gymnasiaal onder-
wijs aan ongeveer 4.600 leerlingen.

2.2 Missie

De OSZG wil een omgeving scheppen, waarin zelfstandige gymnasia gedijen en waarin gymnasiaal

onderwijs zich verder kan ontwikkelen. Daarbij past ook de belangenbehartiging van dit schooltype
op diverse maatschappelijke niveaus.

De OSZG staat in principe open voor aansluiting van zelfstandige gymnasia in Nederland.

2.3 Visie en iuridische structuur incl. Code voor Goed Bestuur, openbaar onderwijs

De OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten zelfstandige gymnasia. Daar-
mee levert de OSZG een belangrijke bijdrage aan de kennísmaatschappij in Nederland. De gymnasia

wíllen een leeromgeving bieden, waarin leerlingen zich cognitief, cultureel en sociaal maximaal kun-
nen ontplooien. Zij nodígen de leerling uit tot leren, onderzoeken, ontdekken, vragen stellen en me-
ningsvorming over mens en maatschappij, natuur en cultuur, lichaam en geest verleden en toe-
komst.

De zelfstandige gymnasia zijn kleinschalige scholen met een veilig schoolklimaat. Ze floreren in een
structuur, waarin het bestuur ruimte geeft en er een adequate doch in omvang beperkte centrale
ondersteuning is. De scholen hebben dan ook een grote mate van autonomie. De scholen maken
overigens volop gebruik van elkaars kennis en kunde, waarbij het een meerwaarde is dat de scholen
een vergelijkbare structuur en onderwijscultuur kennen,

De vernieuwde Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs is in 2018 volledig geïm-
plementeerd. Verantwoording wordt afgelegd aan OCW middels de laarverslaglegging. Ook aan de
diverse gemeenten worden Jaarverslag (en begrotingen) ter beschikking gesteld; indien gewenst ver-
schaft het bestuur ook toelichting aan een gemeenteraad. ouders en leerlÍngen krijgen informatie
door middel van de lokale medezeggenschapsinstanties, vía de site van de school en/of de school-
gids, het schoolplan en de informatie op Vensters.

Openbaar onderwijs
Vijf van de zes scholen bíeden openbaar onderwijs. Alleen Gymnasium Bernrode heeft een katho-
lieke signatuur, Daarom ís de OSZG voor de wet een stichting voor bijzonder onderwijs. De scholen
zijn algemeen toegankelijk, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of lichamelijke
beperking, Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de waarden en normen die gelden in onze
samenleving.

teÍ
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2.4 Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur
ln maart 2015 is de huidige bestuursstructuur conform de nieuwe statuten van kracht geworden.
De toezichthoudende rol werd in 2019 uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 6 perso-

nen. ln deze samenstelling voldoet de stichting aan de wettelijke eisen van goed bestuur voor het
Voortgezet Onderwijs.

Het bestuur heeft in 2Ot9 9 keer met elkaar vergaderd en daarnaast in april bestuursdagen gehad,

waarín ínhoudelijke onderwerpen en de jaarlijkse evaluatie aan de orde kwamen.
Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde
gekomen:

- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 {incl. meerjarenverwachting 2OzL-zOZgl
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018
- Diverse investeringen, mede inzake diverse aangevangen en geplande verbouwingen
- Een aantal klachten en bezwaren

- Klachtenregeling

- lnspectiebezoeken en -verslagen
- Reglement schorsen en verwijderen
- GMR-reglement

- Faciliteitenregeling GMR-bezwarencommissie

- Financieel statuut + Handboek AO-IB

- Regelingen HRM-PZ (scholíngsbeleid-bindíngstoelage)

- CAO V.O. lestaakreductie en ontwikkeltijd
- Werving lid Raad van Toezicht + rector/bestuurder Stedelijk Gymnasium Haarlem
- Kwaliteitszorgen kwaliteitsontwikkeling
' Onderwijsresultaten + tevredenheidsonderzoeken
- Werkkostenregeling

- Uitwisselingdocenten

- Medezeggenschapsstatuut

- Standpunt stakingen

- RapportageAVG

- Werkkostenregeling

- Digitalisering

Somenstelling

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

- Mevrouw E. Schoemaker (rector Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch),
voorzitter tot 1 oktober 2OI9

- De heer J.H. van der Werff (rector Stedelijk Gymnasium Haarlem), vanaf 1 augustus
- De heer J. van Muilekom (rector Vossius Gymnasium)
- De heer H. Relou (rector Gymnasium Bernrode)

- De heer M. Kemper (rector GymnasÍum Felisenum)

- De heer A, Hietbrink (rector Barlaeus Gymnasiurn),

voorzitter m.i.v. 1 oktober 2019

ter
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De rectorfunctie van Stedelíjk Gymnasium Haarlem was de eerste 7 maanden van 2019 vacant. De
functie werd waargenomen door de conrector die geen bestuursfunctie vervulde.

De volgende 4 leden van het bestuur hadden in 2019 onderstaande nevenfuncties. De overige 2 be-
stuursleden niet:

A. Hietbrink (voorzitter vonof 7-70-207g) rector Borloeus Gymnosium)
r Fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland (bezoldig d, tot 27 maart 2019)
e Líd Adviesraad VU (onbezoldigd)

r Lid bestuur Stichting het Zelfstandige Gymnasium (onbezoldigd)

r Lid Raad van Toezicht Karavaan (onbezoldigd)

J.W.H. von Muilekam rector Vossius Gymnasium
o Raad van Toezicht MuziekschoolAmsterdam

J,G.T.M. Relou rector Gymnasium Bernrode

e Voorzitter van het bestuur Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (Helmond)

M. Kemper rector Gymnosium Felisenum

r Lid van de Raad van Toezicht Surplus Basisscholen

Het bestuur bespreekt jaarlijks de portefeuílleverdeling en legt deze opnieuw vast. Een roulatie-
schema is daarbij van toepassing. Verder is aandacht geweest voor het toezichtkader in relatie tot
schoolplannen en de commissie onderwijs en Kwaliteit. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het
eigen functioneren onder leidíng van een extern deskundige. Tijdens de evaluatie wordt uítgebreid
aandacht besteed aan elkaars rollen en de rol van de bestuurder en de rectorfunctie.

Alle reglementen en het jaarverslag worden op de website van de OSZG gepubliceerd conform de
lidmaatschapseisen Code goed bestuur VO-raad, alsmede het overzicht van de nevenfuncties van de
bestuursleden. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.
Er vindt een horizontale dialoog plaats met de GMR, Op alle scholen zelf hebben we een goed functi-
onerende MR, waarmee overleg wordt gevoerd over schoolplan, formatie en begroting. Ook kennen
wij actieve ouderbesturen en leerlingenraden.

2.5 Bestuursbureau, Staf en Allocatie van middelen

Het bestuursbureau van de OSZG regelt de centrale administratie en financiën en verzorgt de rege-
ling ouderbijdrage voor de scholen. De uitvoering en ondersteuning voor de boekenfondsen is het
afgelopen schooljaar beëíndigd. De logistieke afhandeling is nu volledig voor verantwoordelijkheid
voor de individuele scholen. Het contract met het 4e Gymnasium is beëindigd per 31 december 201g.
De laatste afwikkelingen hebben medio 2019 hun beslag gekregen.

Het bureau, het bestuurssecretariaat en de stafafdeling HRM bestaat uit respectievelijk 5, 1 en 1 me-
dewerker(s), met een totaal van 4.7 fte. De verantwoordelijkheid voor het bestuursbureau ligt in
handen van het hoofd bestuursbureau.

Het bestuur en Raad van Toezicht werden in 2019 ondersteund door de bestuurssecretaris.
Het bestuur werd voor HRM-Personeelszaken ondersteund door de stafmedewerker HRM.

VAN REE
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De kosten en opbrengsten van het bestuursbureau worden conform een bestuursbesluit uit 2012
omgeslagen over de aangesloten scholen naar rato van het aantal leerlingen en vallen daarmee bin-
nen de begrotingen van de individuele scholen.

De totale exploitatie van het bestuursbureau voor 2019 beslaat een bedrag van € 470.000. Hieronder
vallen de volgende kosten:
- Personeelskosten bestuursbureau en toezichthouders € 3g2.000
- Materiele kosten € 21,500, kosten beheer en bestuur € 17.500 en huur pand € 49.000

Kosten díe direct toewijsbaar zijn aan de scholen, zoals administratieve software, worden ook direct
omgeslagen naar de scholen, ook naar rato van het aantal leerlingen, of naar de individuele school.

De verwerking van de regeling ZiTo,lntern vereveningsfonds voor vervangingskosten, wordt uítge-
voerd binnen de administratie van het bestuursbureau. Het resultaat tussen de ingelegde premies en
de uitbetaalde vergoedingen voor vervanging wordt toegevoegd aan of ingehouden van de balansre-
kening ZiZo-reserve. Dit betreft een bestemmingsreserve.

2.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit 12 leden, bestaande uit docenten, leerlingen en ouders. De GMR kwam in 2019 5
keer (met het bestuur) bijeen en heeft o.m. de voÍgende zaken besproken:
- Actíviteitenplan

- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 (incl. meerjarenverwachting)
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 201g
- Diverse regelingen op het gebied van personeelszaken

- Reglement schorsen en verwijderen
- lntegriteitscode

- Regeling Melden vermoeden van een misstand
- Code kindermishandeling en huiselijk geweld

- GMR-reglement

- Medezeggenschapsstatuut

- Managementstatuut

- FacíliteitenregelingGMR

Er is twee keer overleg met de RvT gevoerd.

2.7 Vertrouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen

Naast de vertrouwenscontactpersonen bij de scholen zijn er ook twee externe gecertificeerde ver-
trouwenspersonen aangesteld voor de stichtíng. OSZG heeft Merlijn Groep ingeschakeld om deze
functies te vervullen. De functies werden in 2019 ingevuld door de heer M. Moons en mevrouw p.

Meursing.

ln 2019 is tweemaal een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersonen, naast een viertal con-
tactmomenten met de interne vertrouwenspersonen.

rctfiÁ
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Klachten en geschillen op stichtingsniveau
ln 2019 is 1 klacht op bestuursniveau íngediend. Deze klacht betrof de onvrede van een ouder over
het verstrekken van informatie. Op deze klacht is hoor en wederhoor toegepast, waarna de klacht
ongegrond is geacht.

Naast de klacht zijn er zeven bezwaarschriften ingediend in 2019, Deze bezwaarschrÍften betroffen
alle de toelatingsprocedure van de gymnasia in Amsterdam, De bezwaren zijn allemaal afgewezen.
De ouders van één leerling hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank. Deze
aanvraag is uiteíndelijk weer ingetrokken.

2.8 A.V.G. (AlgemeneVerordeningGegevensbescherming)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbeschermíng per 25 mei 2018 zijn ook
scholen en onderwijsorganisaties als zogeheten verwerkingsverantwoordelijken gehouden aan arti-
kel 37 van de AVG met betrekking tot het aanwijzen van een Functionaris Gegevensbeschermíng. De
positie en de taken van de FG staan omschreven in artikel 38 en 39.

Samengevat komt het erop neer dat de FG als onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de
AVG de organisatie dient te informeren en adviseren over de verplichtingen die de organisatie in dit
kader heeft.

De OSZG heeft in april 2019 de FG aangewezen en aangêmeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
met het verzoek de organisatie te laten voldoen aan de vereisten zoals in de AVG gesteld. Hieraan
voorafgaand heeft de organisatie een uitgebreide risico-inventarisatie laten opstellen (plA). op basis
hiervan wordt middels de opgestelde stappenplannen gewerkt naar het AVG-compliant worden van
de gehele organisatie.

Omdat de OSZG persoonsgegevens verwerkt, waaronder die van kinderen waarbij het gaat om bij-
zondere persoonsgegevens, is het nadrukkelijk van belang dat de organisatie het beschermen daar-
van uiterst serieus neemt. Hieronder staat kort beschreven hoe de aanpak daarvan is geweest.

De OSZG heeft per school en voor het bestuursbureau privacy-teams samengesteld. Alleen en samen
met de FG hebben de teamleden het stappenplan uit de PlA, gecombineerd met de hoofddoelen die
uit de AVG te destilleren zijn, als taakeigenaren onderling verdeeld en is de uitvoering daarvan deels
voltooid en deels 'work in progress'. De daaruit voortgekomen documentatie, codes en protocollen
zijn vastgelegd en opgeslagen. Op vragen en verzoeken van betrokkenen kan hÍermee snel gerea-
geerd worden en ook op een eventueel verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle gege-
vens snel te overleggen.

De OSZG heeft in 2019 laten zien dat het de privacy van betrokkenen en medewerkers zeer serieus
neemt en dat de bewustwording hiervan op een hoog niveau is. Ook is de inrichting van de organisa-
tie richting AVG-compliance goed op orde.

ln een snel veranderende wereld is privacy geen statisch begrip. Het blijft daarom nodig om perio-
diek de aandacht te vestigen op bewustwording. Afspraken daarover moeten ook in 2020 worden
gemaakt.

ter
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3. Onderwijs

3.1 Ontwikkeling Leerlingenaantallen

De scholen zijn sínds de vorming van de OSZG in 1998 gegroeid, Het begon destijds met 4 scholen
met in totaal 2350 leerlingen. lnmiddels is het totaalaantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018
(= basis bekostigíng ka lenderjaa r 20!91 4.632, i ncl. 2 VAVO-leerl i ngen.

laar SGHa GF BG VG GB SGHe Totaal
20L5 833 664 824 802 687 794 4.6U
2416 832 661 829 833 666 798 4.679
20L7 875 642 825 837 558 815 4.652
2018 869 645 818 825 659 816 4.532
2A19 854 607 809 835 672 8L7 4,594

3.2 Personeelssamenstelling

Aan het einde van het verslaeiaar had de OSZG 488 personen in dienst, Wijverwachten een stabiel
personeelsbestand voor de komende jaren. Er is een aantal individuele gevallen geweest waarbij
ziekte of disfunctioneren aanleiding is geweest tot ontslag. Er wordt in dit soort gevallen steeds alles

aan gedaan om de betrokken medewerker zijn functie goed uit te laten voeren en te laten behou-
den. lndien daar toch uiteindelijk onvoldoende resultaat uit volgt, wordt er alles aan gedaan om deze

medewerker een loopbaanvervolg te gevên, waardoor de uitkeringslasten zo laag mogelijk worden
gehouden.

Het personeel was als volgt verdeeld over de drie geledingen

Personeelsleden OSZG 20ts 2076 2077 2018 20L9
Directie 15 15 15 14 1,4

Ond enarijze nd personeel 36L 359 353 350 356
Ondersteunend personeel 112 1L3 117 1"L6 118
Totaal 488 487 485 480 488

ln deze tellingen zijn de tijdelijke aanstellingen voor vervangers meegenomen.

ln de schoolleidíng werkten eind 2019 9 mannen en 5 vrouwen.

Verdeeld over mannen en vrouwen en over een betrekkingsomvang van 0 t/m 0,5 FTE en 0,51 t/m
t,2 FTE was het beeld in 2019;

<= 0,5 FTE > 0,5 FTE Totaal
Mannen 31 199 230
Vrouwen 14 L84 258
Totaal 105 383 488

ln vergelijking met eind 2018 is het aandeel mannen met 5 personen afgenomen, terwijl het aandeel
vrouwen met 13 is gestegen.

VAN REE
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De docentenformatie is oer einde kalenderiaar als volgt over de drie schalen verdeeld:

Schalen 201s 2016 20t7 2018 2479
LB 86 89 80 77 80
LC 67 75 78 76 84
LD 2A7 1.94 1.94 197 192
Oude schaal 1 I 1 0 0

Totaal 361 359 353 350 356

De gemiddelde functiemix fluctueert de afgelopen 5 jaren tussen de 130 en 135. Er is een stabiel
loopbaanbeleid gevoerd. De minimale fluctuaties zijn een gevolg van uítstroom en instroom van do-
centen.

3.3 Verzuim

Verzuimpercentage Meldlngsfreguentie
2019 2018 2019 2018

Sted. Gymnasium Haarlem 2,70 4.16 1,23 1,48
Gymnasium Felisenum 4,85 2,60 1,44 1.42
Barlaeus Gymnasium 3,36 5.77 1,28 0,99
Vossius Gymnasium 2,1'l 2,34 1,55 1.32

Gymnasium Bernrode 4,79 7,85 0.93 1,18

Sted. Gymnasium Den Bosch 1,96 2.36 't,25 1,63
Bestuursbureau 1,24 1,21 0,84 1,63

OSZG gemiddeld 3,16 4,09 1,29 1,32

ln 2018 heeft de OSZG een nieuw verzuimbeleid opgesteld. Gezien de ontwikkeling van het verzuim-
percentage en de redelíjk bescheiden meldingsfrequentie (=aantal meldingen/aantal medewerkers)
kunnen we constateren dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Wij achten een verzuimper-
centage van 4To als een signaaÍ tot verbetering.

3.4 lnternationaliseringen Onderzoek

De OSZG-scholen hebben internationalisering hoog in het vaandel staan. Zo komen de belangrijkste
ontwikkelingen in de wereld aan de orde tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en economie
en zeker ook het vak maatschappijleer, als ook bij de culturele en historische lessen in het kader van
de moderne vreemde talen Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij de eerstgenoemde drie moderne
vreemde talen is het bovendien op de meeste OSZG-scholen mogelijk deel te nemen aan internatio-
naal erkende examens als de diverse Cambridge-, Goethe-, Dele- en Delf-examens, Ook wordt bin-
nen de OSZG het vak Geo Future gedoceerd; leerlingen leren bij dit vak zich te verhouden tot grote
wereldproblemen als verdroging, aantasting van het milieu, energieschaarste etc. Tevens is op een
school het vak Wereldcultuur in voorbereidíng. Binnen dit vak gaan leerlingen zich oriënteren op de
kunstuitingen van andere werelddelen als Afrika, van landgenoten die uit deze werelddelen afkom-
stig zijn en bestuderen zij hoe beelden over en weer ontstaan en in stand gehouden worden. Ten
slotte bestaan er op de scholen mogelijkheden voor het leren van de beginselen van talen als ltali-
aans en Chinees,
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Uiteraard kennen alle scholen taalreizen, naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en andere lan-
den, waaronder uiteraard ltalië en Griekenland, de bakermatten van de klassieke beschaving.
Verder spreekt het voor zich dat de toenemende diversiteit binnen de leerlÍngenpopulatie ontwikke-

.lingen als geschetst alleen nog maar verder stimuleert.

Leerlingen leren onderzoek te doen is een van de primaire opdrachten van de - in het algemeen aca-

demisch opgeleide- leraren van een categoraal gymnasium. Op veel scholen krijgen leerlingen de
eerste beginselen van onderzoek bijgebracht in lessen techniek en informatica. Vervolgens leren zij

bij de natuurwetenschappen experimenten op te zetten - steeds meer ook in de vorm van simulatíes
op de computer- en deze vervolgens volgens een wetenschappelíjk protocol te verslaan. Bij de gees-

teswetenschappen is de omgang met (schriftelijke) bronnen belangrijk; deze krijgt vooral in de bo-
venbouw vorm, bijvoorbeeld bij een vak als geschiedenis. Op alle scholen wordt hoog ingezet op de
zogenaamde profielwerkstukken; daarmee worden ook geregeld door leerlingen prijzen gewonnen.

3.5 Strategisch personeelsbeleid (HRMI

Het bestuur heeft de ambitie opgevat om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te geven.

Aandachtspunten daarbij zijn het loopbaanbeleid, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de erva-
ren werkdruk. Daartoe heeft het bestuur een verkennend onderzoek gedaan rondom een breed op
te zetten medewerkersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de vast-
stellíng van een strategische agenda op het gebied van personeelsbeleid. Dit onderzoek wordt naar
verwachting in 2020 uitgevoerd. Tevens is op enkele scholen ervaring opgedaan met een jaarlijkse

vlootschouw. Deze ervaringen zijn binnen het bestuur gedeeld.

3.6 Toetsing en examinering

ln het verslagjaar is de kwaliteitsborging van de schoolexamens hoog op de agenda gekomen, Ook
het bestuur van de OSZG heeft deze kwaliteitsborging ter hand genomen. De PTtrs van de afzonder-
lijke scholen zijn besproken en door een onafhankelijke externe beoordeeld. ook tijdens het inspec-
tieonderzoek is het onderdeel OP8 uit het toezichtskader op één van de scholen beoordeeld. De in-
specteur heeft het bestuur een herstelopdracht opgelegd die inmiddels is uitgevoerd.

3.7 Duurzaamheid

De scholen van de OSZG streven naar een samenleving die toekomstbestendig is voor volgende ge-

neraties. ln lijn met het Klimaatakkoord van Parijs {2015) vraagt dit om een verantwoord gebruik van
beschÍkbare energíebronnen om daarmee de invloed van klimaatveranderingen op de samenleving
te beperken. Schoolgebouwen hebben een aanzienlijke energiebehoefte en hebben daarmee impact
op de gewenste energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar). De schoolgebouwen van de OSZG

dragen bij aan het verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen en aan de energietran-
sitie. De scholen vinden het belangrijk om het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid aan

leerlingen te geven,

De scholen van de OSZG zijn voor een gedeelte gehuisvest in oudere gebouwen met soms een monu-
mentenstatus. De afzonderlijke scholen geven veelal invulling aan duurzaamheid door
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van zonnepanelen en ledverlichtíng. Op het gymnasium Bernrode wordt gebruik gemaakt van een
binnenklimaatsysteem met warmteterugwinning. Op het Vossius Gymnasium is een vergunnings-
aanvraag voor plaatsing van zonnepanelen afgewezen vanwege de monumentale status van het ge-
bouw. Daarnaast sluiten de scholen aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid zoals gefor-
muleerd in de afzonderlijke IHP's.
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4. Financiële situatie op de balansdatum

4.1 Exploitatie en kengetallen

De financiële positie van de OSZG is mede dankzij het resultaat van 2019 zeer goed, Dat blijkt uít de
verschillende kengetallen die voor de financiële positie worden gehanteerd.

Liquiditeit
Dít kengetalgeeft aan in hoeverre de OSZG de verplichtingen op korte termun kan voldoen. Het
wordt berekend door de vlottende activa te delen door de konlopende schulden.

De liquiditeit op de balansdatum is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De reden van deze verhoging ligt
in het feit dat voor de verbouwing bíj het VossÍus Gymnasium de termijnbetalingen van subsidies
voorloopt op het onderhanden werk (=termijnbetalingen). We verwachten in 2020 weer een daling
omdat de liquide middelen (=onderdeel vlottende activa) dan zullen zijn omgezet naar vaste activa.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft aan in hoeverre de OSZG in staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen.
Het wordt berekend door het eigen vermogen en de voorzieningen te delen door het totaal van de
passiva.

Vlottende activa (A)

Kortlopende schulden
(B)

Liquiditeit {=A/B)
Norm VO

Eigen vermogen (A)

Voorzieningen (B)

Totaal passiva (C)

Solva biliteit (=(A+B)/c)

Norm VO

2019
15.564.625

7.58s.036

2.47

0,5-1,5

2019
L6.726.904
t.ttL.436

25.423,377

o,7o
> 0,3

2018

1s.703.435
8.890.739

L.77

0,5-1,5

2018

L5.746.992
1.020.659

25.6s8.390
0,55
> 0,3

De solvabiliteit op de balansdatum is iets hoger dan vorig jaar en ligt ruim boven de minimumnorm
voor het Voortgezet Onderwijs. De reden van deze verhoging is het positieve resultaat van het afge-
lopen verslagjaar.

Rentabiliteit
De rentabiliteit drukt de relatie uit tussen het resultaat en de totale baten

2019 2018
Totaal resultaat (A) 1.013.349 !.44B3OI
Totale baten incl. rentebaten (B) 39.929.607 38.674.535
Rentabiliteit (=A/B*tOO%l Z.Sqyo 3.75%
Norm VO >-LO% >-7oo/o

De rentabiliteit is met 2.54% hoog en voldoet ruimschoots aan de norm van het VO. De rentabiliteit
over de afgelopen 2 en 3 jaar ligt gemiddeld op resp. 3.tg% en 3.32%.

têÍ
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Weerstondsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft het verband aan tussen het aanwezige eigen vermogen en de totale
baten van de stichting. Hiermee wordt inzichtelijk welke middelen de OSZG beschikbaar heeft om
eventuele tegenvallers op te vangen.

Eígen vermogen (A)

Totale baten incl. rentebaten {B}
Weersta ndsvermoge n (= A/ B* TOAYol

Norm OSZG

2019

t6.726.904
39329.607

41.9%

25Yo

2018

L5.746.992
38.674.535

40.7%

25Yo

Het weerstandsvermogen ligt met 4t.9% ruim boven de norm van25%die de OSZG daarvoor heeft
gesteld. Deze norm ís als volgt tot stand gekomen. De OSZG schat de risico's op gemiddeld 2,Syovan
de jaaromzet van een school gedurende 10jaar. Dat komt neer op een weerstandsvermogen van
2,5*7O=25Yo van de jaaromzet van de OSZG. Het huidige weerstandsvermogen ligt boven deze norm.

Overige kengetallen
Het aandeel personeelskosten is praktisch gelijk gebleven aan vorig jaar, nl.7gro.
De huisvestingsratio is licht gestegen van 5.45/o naar 5.65%. De huisvestingslasten (1.830.435) en de
afschríjving gebouwen (356.931) zijn minder toegenomen dan de totale lasten (38.916.258).

EXPLOITATIE

3.1

3.2

3.4

3.5

4,L

4,2

+.J

4.4

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

Baten werk i.o.v derden

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Hu isvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Realisatie 2019

€

36.595,071

48t.t6L

360

2.80s.887

39.882.478

34.p4,783

1.093.132

1.830.435

5.797.9A7

38.916.2s8

966_220

47.729

Begroot 2019

€

34.547.780

378.760

2.500

2.461.960

37.390.500

29.236.8sO

1.363.290

7.7783AO

5.O72.320

37.450.760

-60.264

40,000

Realisatie 2018

€

35.001.260

46L.241

2.700

3.152,891

38.618.092

28.833.908

1.069.439

1.659.8s3

5.662.434

37.225.634

7.392.458

56.4435

ResuÍtaat ,14-1l-.349 :aQ,'aog f@901

Volgens de begroting zou de exploitatierekening een negatief resultaat hebben van € 20.260. ln wer-
kelijkheid is er een positíef resultaat van € 1.013.349. Een verschil van € 1.033.609.

VAN REE
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4.2 Analyseexploitatie

De rijksbijdragen waren ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. De lumpsumbekostiging werd
medio 2019 met 3.I3% fors verhoogd in verband met de loonruimte, incidentele loonont-
wikkeling en toename sociale lasten. ln december 2019 ontvingen we ruim € 7 ton aan aan-
vullende bekostiging als extra middelen uit het onderwijsakkoord ten bate van schooljaar
20-21. Ook de toelagen van de Samenwerkingsverbanden waren € 120.000 hoger dan be-
groot.

De overige overheidsbijdragen waren € 100.000 hoger dan begroot. De verhogingen zijn min
of meer gelijkmatig over de scholen verdeeld.
De opbrengst "werk voor derden" heeft te maken met een oudercursus op 1 school.
De overige baten zijn € 340.000 hoger dan begroot. De verhoging betreft merendeels inci-
dentele baten, die niet worden begroot.
De kosten van het personeel waren € 950.000 hoger dan begroot. De resultaten per school
vallen nogal verschillend uit. Dit komt o.m. door dotatie en/of vrijval van personele voorzie-
ningen. lndividuele verklaringen staan bij de toelichting van de school weergegeven.
De afschrijvíngen zijn € 270.000 lager dan begroot. Het Vossius Gymnasium heeft, zoals voor-
gaande jaren, ruim begroot om de verbouwingen in fase 2 hiermee te kunnen financieren en
neemt voor een derde deel van deze meevaller voor zijn rekening. Daarnaast worden nieuwe
investeringen pas geactiveerd bij ingebruikname, waardoor de afschrijvíng iets later aan-
van8t.

De huisvestingslasten zijn € 50,000 hoger dan begroot. De verhoging is met 2,7% marginaal
en daarmee zijn deze lasten goed onder controle.
De overige materiële lasten zijn € 725.000 hoger dan begroot. Het bedrag is niet gelijkmatig
over de scholen verdeeld en betreft veel verschillende posten, o.a. ook de extra leerlingacti-
viteiten, waardoor ook de overige baten hoger zijn dan begroot.
De financiële (rente)baten kwamen uit op € 7,000 boven de begroting.

De recapítulatie van de saldi (rekening-/-begroting) (x € 1.000) ziet er als volgt uit

a. Rijksbijdragen

b. Overige overheidsbijdragen

c. Opbrengst werk voor derden

d. Overige baten

e. Personele lasten

f. Afschrijvingen

g. Huisvestingslasten

h. Overige lasten

i. Financiële baten en lasten

Totaal verschil

€ 2.O47

103

-2

344
-958

270

-52

-726

7

7.033€
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4.3 Balans per 31 december 2019 en 2018

2019 2018

1.2

1.3

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€

8.558.752
1.200.000

0
1.376.477

L4.288.148

€

8.243.269
1..75t.686

o
864.477

14.839.018

Vlottende activa

L4 Voorraden
1.5 Vorderingen
L.7 Liquide middelen

2.L Eigen vermogen
2,2 Voorzieningen
2,3 Langlopendeschulden
2.4 Kortlopendeschulden

25.423.377 25.658.390

16,726.904
1.r.11.436

15,746.992
1.020.659

7.585.036 8.890.739

u"e#77. 25,659.390

4.4 Analysebalansposten

r Materiele vaste activa: deze activa zijn iets toegenomen, doordat de investeringen hoger zijn
dan de desinvesteringen.

r Financiële vaste activa: jaarlijks valt er momenteel € 3O0.0OO vr'rj uit langlopende deposito's.
Daarnaast ís er voríg jaar een aanvullende vordering op het UWV opgenomen inzake de
claimregeling voor vaststellingsovereenkomsten betÍekking hebbend op arbeidsongeschikt-
heid. omdat de vordering in 2A2A wordt geeffectueerd is dit bedrag in 2019 opgenomen bij
de vlottende activa.

r Vorderingen: een toename van € 0.5 miljoen. Dit betreft grotendeels de eerdergenoemde
UWV vordering.

r Liquide middelen: de afname van € 550.000 wordt veroorzaakt door de volop betaalde inves-
teringen voor de verbouwingen, terwijl de subsidies daarvoor voor een groot gedeelte reeds
ín 2018 zijn ontvangen. Zelfs de hogere rijksbijdragen en de afname van de deposito's heb-
ben niet kunnen bijdragen aan een toename van de liquide middelen.

r Ei8en Vermogen en Voorzieníngen wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.
o Kortlopende schulden: de verlaging van de schulden komt voor het merendeel door de in

voorgaande jaren ontvangen subsídies voor de verbouwing bij het Vossius. Dit verslagjaar
zijn deze ontvangsten verevend met de in 2019 betaalde verbouwingstermijnen.

VAN REE
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4.5 Reserues en voorzieningen

Algemene reserve
De algemene reserue van de OSZG bedraa gt € t2.254.416. Dat is € 179.000 hoger dan vorig jaar.
Het resultaat van de exploitatie is voor wat betreft het publieke deel toegevoegd aan de algemene
reserve.

Bestemmingsreserves

De OSZG beschikt over de volgende publieke bestemmingsreserves:

Socioalplan

Volgens afspraak met de vakbonden bij de oprichting van de OSZG wordt € 455.000 bestemd voor de
gevolgen van reorganísaties. Tot nu toe is het niet nodig geweest deze reserve aan te spreken;
ZiZo-fonds

De scholen van de OSZG vereffenen onderling hun ziektekostenvervanging. Het verschil tussen pre-
mies en uitkeringen komt in het ZiZo-fonds terecht. Het fonds heeft in 2019 een positief resultaat
laten zien van € 8.728, doordat de ziektevervangingen over het algemeen iets lager uitvielen dan de
premie-inleg. Dat maakt per einde 2018 een positief saldo van € 597.303.
Verzekeringsfonds

Dit fonds bevatte de bijdragen die betaald worden ter bekostiging van annuleringen bij schoolreizen
voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem uit de vroege jaren 10 van deze eeuw. Een bestuursbesluit
heeft als gevolg gehad dat deze reserve is opgeheven. Het bedrag (€ 33.4371 is toegevoegd aan het
verzekeringsfonds (kortlopende schuld/interne groeperíng) van het Stedelijk Haarlem.
Onderwijsakkoord 2079

Deze bestemmingsreserve bevat de in december 2019 toegekende extra middelen t.b,v. het school-
jaar 202O-2O21.. De bestemming van de middelen ad€7I2.OOO wordt in overleg met de MR van de
indíviduele scholen bepaald.

Het totale bedrag van de publieke bestemmingsreserves komt daarmee op € 1.7s4.244

De private middelen van de OSZG zijn terug te vinden in de bestemmingsreserve Eigen Middelen.
Deze is in 2008 ontstaan door het private deelvan de algemene reserve over te hevelen en er het
exploitatieoverschot van de eigen middelen aan toe te voegen. Het gaat hierbijom bijdragen van ou-
ders, opbrengsten uit leerlingactiviteiten of lustrumfestivíteiten en rente over het prívate deel van
liquide middelen minus de kosten die hier tegenover staan. De omvang van de private middelen is

per einde verslagjaar €2.718.t44. Het exploitatieoverschot op de private middelen bedroeg in 2019
€ 113.300.

Fundies von de olgemene reserue

De algemene reserve heeft drie functies: de financieríngsfunctie, de bufferfunctie en de inkomens-
functie:

1. Finoncieringsfunctie

De in het verleden behaalde exploitatieoverschotten staan op de balans als algemene reserve bij
de passiva en als liquide middelen bij de activa. De investeringen in gebouwen en inventaris
moeten betaald worden met deze liquide middelen. De OSZG heeft per 31 decembe r ZOtg €
4.779'879 geïnvesteerd in gebouwen en terreinen (minus subsidies)en € 3.778.872 in inventaris
en apparatuur. Verhoudingsgewijs zijn dit zeer hoge bedragen. De oorzaak hiervan is dat de ver-
goedingen van gemeenten tekortschieten om de noden van de lokale gymnasia op hu
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en onderhoudsgebied te dekken. De materiële vaste activa vormen híerdoor een groot deel van
de algemene reserye. De conclusie ís, dat de algemene reserve van de OSZG vastzit in (vooral)
stenen, inventaris en apparatuur.

2. Bufferfunctie

De reseryes dienen ook om risico's op te vangen. De oSZG loopt financiële, strategische, schade-
en operatíonele risico's. Voorbeelden zijn: wijzigingen en onzekerheden in de rijksbijdragen,
nieuwe wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, daling of (extreme) stijging van het aantal leer-
lingen, personeel dat ouder is dan gemiddeld, de kosten van ouder wordend personeel, risico
van uitval personeel en onderhoud-renovatie van gebouwen.

De grootte van deze rísico's valt moeilijk in te schatten. De OSZG heeft besloten de risico's te
schatten op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer
op een weerstandsvermogen van 2,5*10=25%van de jaaromzet van de OSZG. De OSZG zit hier
ruim boven.

Pe r so n ee I sv oo rz i en i n g

De personeelsvoorziening bestaat uit 4 componenten
a. jubileumgratificaties;

b, ADV/LFB-spaarverlof;

c. WW-uitkeringen ex-personeel;

d. langdurig zieken.

De omvang van component a. wordt berekend aan de hand van een onderzoek van de VOS/ABB uit
2007. Het destÍjds vastgestelde bedrag van € 550 ís verhoogd tot € 650 per fte Ín verband met con-
juncturele verhogingen. Het totale bedrag van deze voorziening is op 31 december 2019: € 236,g60.

Voor component b. is per deelnemer bepaald, welk bedrag er nodig is voor de vervangíng tijdens het
verlof aan de hand van de vastgestelde cAo-bedragen of van het salaris ten tijde van het sparen. De
voorziening is per 31 december 2019: € 375.043.

Voor component c. is op basís van de huidige uitkeringen onderzocht wat de aanspraaktermijn is en
is een schatting gemaakt van mogelijkheden op herintreding, De voorziening bedraagt per 31 decem-
ber 2019: € 215.783.

De medewerkers díe zijn ontslagen zijn grotendeels 60 jaar of ouder en voornamelijk {gedeeltelíjk)
arbeídsongeschikt en zijn niet goed in staat om hun oorspronkelijke functie uit te voeren. Wij stimu-
leren middels een opleidingsvergoeding in de transitievergoeding om de medewerker soepel in een
passende baan te bewegen.

Voor component d. is op basis van de verwachte ziekteperiode tot aan het verkrijgen van een uitke-
ring of ontslag een inschattingskans gemaakt op basis van het indivíduele salaris van de zieke mede-
werker. De voorziening bedraagt per 31 december 2OI9: € 283.750. Deze voorziening is aan grote
fluctuaties onderhevig, vooral omdat het om enkele individuele personen gaat.
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4.6 Kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de herkomst
van de liquide middelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop
de liquide middelen gedurende het verslagjaar zijn aangewend.

De mutaties in afschrijvingen, schulden minus de toename in de vorderingen bepalen de operatío-
nele kasstroom. De investeringen minus de verlaging van de financiële vaste activa bepalen de kas-

stroom uit investeringsactiviteiten, Het grotere aandeel investeringen verklaart de negatieve mutatie
in de liquide míddelen.

4.7 Treasury managemênt

Het treasurybeleid van de OSZG is gericht op het beheersen van financiële risico's om de financiële
contínuiteit van de organisatie te waarborgen en secundair op het reduceren van financieringskos-
ten. Ook wordt beoogd overtollige liquide middelen tegen een zo hoog en veílig mogelijk rendement
uit te zetten.

De OSZG voert een actíef kasgeldbeheer. Daarbij maakt de OSZG gebruik van integraal schatkistban-
kieren bij het Ministerie van Financiën, De liquide middelen van de scholen staan grotendeels op een
rekening-courant bij de Staat der Nederlanden. De Staat vergoedt over het gehele saldo een rente
die gelijk is aan het EONIA-tarief. Daarnaast is het mogelijk deposito's tegen het geldende EURTBOR-

tarief te plaatsen.

Besluiten tot beleggen en belenen van middelen worden genomen conform het financieel statuut.
Gezien de huidige rentestand vallen de deposito's vrij per afloopdatum en worden er momenteel
geen nieuwe deposito's uitgezet.
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4.8 Begroting2020

ln de begroting2020 zijn, voor zover mogelijk, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekosti-
ging van het ministerie van OCW meegenomen. Eventuele salarisverhogingen vanuit een nog overeen te
komen CAO na 1 oktober 2019 zijn voor 3To meegenomen. Dit geldt ook voor de te verurachten compen-
satie hiervoor vanuit het ministerie.

De begroting voor 2O2A ziet er als volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum

Overige rijksbijdragen

Sa menwerkingsverbanden

Overige overheidsbijdragen

Contractactiviteiten

Uitkering UWV

Vergoeding ZiZo-fonds

Overige baten

Som der baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige materiële lasten

Som der lasten

Saldo baten en lasten

Resultaat ZiZo

Renteresultaat

Begroot resultaat

€ 32,952.000

3.060.700

s80.500

359.900

0.000

120.000

480.000

. 2.569.500

€ 40.732.700

€ 31.482.400

1.302.630

1.801.450

. 5.493.450

€ 40.079.930

€ 52.77A

27.200-

. _ 30.000

€ 61.570

ter uenty'ieAtle
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4.9 Continuïtteitsparagraaf

Voor het eind 2019 opgestelde meerjarenperspectief 2au.^2o22 zijn voor de inkomsten de aannames
overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad. Daarnaast is met het reeds voor de begroting 2020
ingezette beleid om beleidsrijker te begroten, rekeníng gehouden met toenemende personeelslasten

die gedekt wordt door de te venvachten hogere personele lumpsum.
Daarnaast is er een prognose van het aantal benodigde fte personeelsleden en de leerlingaantallen op-
gemaakt. Op basis van de nu bekende gegevens is een meerjarenverwachting gemaakt.

De prognose van het leerlingaantal geeft vanaf 2019 een redelijk stabiel beeld te zien, Een oorzaak voor
de schommelingen heeft vooral te maken met een extra schoolklas om de 3 jaar bij 2 van onze scholen.
Daarnaast is bij de scholen in de 2 krimpregio's rekening gehouden met behoudende aantallen.
Voor het aantal fte verwachten we op hetzelfde aantal te blijven, afhankelijk van de ontwikkelíng van
het leerlingaantal.

Personeelsleden OSZG fte per
einde kalenderjaa r +prognose

2019 2020 2021 2422 2023

Directíe 13 14 14 14 14
Docenten (OP) 245 248 245 245 245
Ondersteunend personeel 78 83 82 81 80
Totaal 336 34s 347 340 339

N'B. bovenste aantallen zijn afgerond en zijn excl. tijdelijke uitbreidingen en veruangingen

Leerlingaantallen
DUO + prognose

2020 2027

4591 4567

2019

4594
2022

4590

2023

4569

Balonsontwikkelingen

ln het onderstaande schema zijn de bedragen voor de verwachting en 2Ot9-2O22 vastgesteld aan de
hand van de Realiteit 2019, de Begroting 2020 en de Meerjarenverwachtin gen 2O2l-2023. Naar aan-
leiding van de Realisatie 2019 zijn de bedragen in gelijke mate aangepast in de opvolgende jaren. De
bedragen zijn x €1.000.

De resultaten van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Er

zijn investeringen te verwachten i,v.m. onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen, waarbij de
subsidieverstrekking nog niet geheel duidelijk is. Bij het Vossius Gymnasium is de verbouwing medio
2020 afgerond. Hiervoor is 1 miljoen aan eigen middelen nodig en goedgekeurd. Ten tijde van de af-
ronding zullen ook de verschillende beschikte subsidies verantwoord worden.
De voorzieningen zíjn tegenwoordig sterk afhankelíjk van incidentele gebeurtenissen, We veronder-
stellen dat ze stabiel blijven. Hetzelfde geldt voor de kortlopende schulden.

Averige ontwikkelingen m.b.t. de bolans

Wij verwachten de komende jaren geen veranderingen in de financieringsstructuur. Voor wat betreft
het huisvestingsbeleid blijven we groot onderhoud activeren en afschr'ljven (componentenmethode).

Activa waarop een subsidie rust, worden alleen voor het meerdere in de activastaat opgenomen.
Verdere veranderingen in reserve en voorzieningen worden niet verwacht.

VAN REE
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Realiteit Realiteit
Venruach-

ting
Verwach-
ting

Vennrach-

ting
Venruach-

ting
20t8 20L9 2020 2027 2022 2023

Materiele vaste actíva 8.203 8.559 9.500 9,800 L0.000 10,000
Financiële vaste activa 1.751 1.200 900 600 300 0
Totaal vaste activa 9.954 9.759 10.400 10.400 10,300 10.000
Vorderingen 864 7,376 900 900 900 900
Liquide middelen 14.839 14,288 L4.500 14.600 14.900 15.300
Totale vlottende activa rs.704 1s.564 15.400 15.500 15.800 16.200
Totaal Activa 25.658 2s.423 25.800 25.900 26,100 26.240

Algemene reserve 12.075 12.254 1.2.600 12.900 13.100 13.200
Bestem mingsreserves 3.672 4,472 4,100 3.800 3.800 3.800
Eigen Vermogen ls.747 16.727 15.700 16.700 15.900 17.000
Voorzieningen 7.O27 1,111 1.100 1.200 1.200 1.200
Kortlopende schulden 8.891 7.585 8,000 8,000 8,000 8.000
ïotaal passiva 2s.658 2s.423 25,800 25.900 26.100 26.200

Bedragen x €1000

De kengetallen voor liquiditeit en solvabiliteit zullen de komende jaren stabiliseren ruim boven de norm-
waarden. Ook het weerstandsvermogen zal voor de jaren 2O2O-2O23 stabiel blijven, conform boven-
staande verwachte balanswaarden.

OntwÍkkelingen baten en lasten

Het opgestelde rneerjarenperspectief 2A2t-2O23laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële
situatie te maken krijgt met op termijn redelijk stabiele resultaten. Op een verwachte daling van het
leerlingaantal bij 2 scholen is reeds geanticipeerd met vanaf 2016 gemaakt beleid. Daarnaast is er in
het algemeen beleidsrijk begroot, zonder dat er financieel ingegrepen is. De opdracht is daarbij wel,
dat t'tjdel'tjke activiteiten worden gefinancierd uit tijdelÍjke middelen en structurele activiteiten wor-
den gefinancierd uit structurele middelen.

De meerjarenverwachtingen zíjn v.w.b. de inkomsten van het Rijk gebaseerd op de verwachte ont-
vangsten op basis van huidige bekende gegevens (financiële mutaties Vo-raad) met inachtneming
van te verwachten dekking van te verwachten loonsverhogingen voortvloeiend uit de nieuwe CAO,s.

Zoals eerder aangegeven, en zoals de resultaten van de afgelopen 2 jaar hebben laten zien, is de ver-
wachting dat de bekostiging hoger zal zijn dan thans bekend is. De overige baten blijven redelijk con-
stant en fluctueren wegens de veranderingen in leerlingaantallen.

Voor wat betreft de personeelskosten is, zoals hierboven vermeld, rekening gehouden met dgte ver-
wachte CAO-loonsverhogingen. Met de uitstroom en insffoom van personeel is rekening gehouden,
alsmede met de normale periodieke verhogingen. De overige lasten blijven naar verwachting redelijk
stabiel.
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Baten

Rijksbijdragen

Ov. overheidsbijdragen

Werk i.o.v derden

Overige baten

Totaal baten

Realisatie

2019

€

36.sgs.071

481.161

360

2.805.887

39.882.478

2020

€
36.603.200

359.900

0

2.s9s.600

40.r32.7AO

2021

€

36.977.700

360.200

0

2.555.500

39.887.400

2022

€

37.7tL.400

334.600

0

2.516.300

40.552.300

2023

38.114.500

329.200

0

2.499.000

44.942.700

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo resultaat

Financiële baten

Resultaat ZiZo

Resultaat

*

30.194.783

1.093.132

1.830.43s

5.797.907

38.916.2s8

30.882.400

1.302.630

1.810.500

s.484.10.0

40.079.930

31.411.22a

L.274.680

1,826.650

5.403.400

39,915.950

31.856.500

Lfl4.750
1.845.550

s.480.30q

40.363.100

32.469.70A

1.098.550

1.854.750

.5.477.800

40.900.800

956.220

47.129

P.M.

lsï13t1

52.770

30.000

-2t.200

_61t20

-28.550

20.000

0

s.550

199.200

12.500

p

"L1J0Íl

41.900

7.s@

0

49J00

P.M. ln dit overzicht is het resultaat ZíZo opgenomen in de personele lasten

4.10 Risicoanalyse

De interne risicobeheersing- en controlesystemen zÍjn erop gericht te waarborgen dat de belangrijk-
ste risÍco's worden gerdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. wij han-
teren diverse tussentijdse rapportages. ledere maand wordt gerapporteerd over het verloop van de
personeelskosten (=$Q/o van de exploitatie), de ziektegevallen en de personele bezetting. Daarnaast
wordt in september een 7-maands rapportage van de exploitatie, rnet een extrapolatie voor het ge-
hele kalenderjaar, gepresenteerd aan bestuur en Raad van ToezÍcht. Jaarlijks wordt de meerjarenver-
wachting bijgesteld. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 door elk van onee scholen een risico-in-
ventarísatie gedaan aan de hand van een vo-raad voorbeeld. De gevolgen zijn in de opvolgende be-
groti ngen e n meerja renve rwachtingen ve rwerkt.
Hieruit voortvloeiende maatregelen worden bezien in het licht van het vigerende personeelsbeleid.
De afgelopen jaren heeft dit inmiddels geleid tot aanpassingen in het functioneringsbeleid, het mobi-
liteitsbeleid en de formatie.

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn

A. Leerlingenaantal (daling, concurrentiepositie, pR_strategíe)

Dit risÍco wordt in eerste instantie nog laag ingeschat. De gymnasia hebben al decennia een grote
aantrekkingskracht. Het gymnasium is een sterk merk. De loting bij sommige scholen kan een
negatief effect hebben, maar daar is in aanmeldingen tot nu toe niets van te merken. Wij houden
wel de ontwikkelingen in de zgn. krÍmpregio's nauwlettend in de gaten en voeren hier een zeer
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verbouwíngswerkzaamheden hebben ook geen enkele invloed op de aanmeldingen vertoond, Het
leerlingenaantal van de OSZG zal in de eerstkomende jaren stabiliseren rond 4.600.

B. Kwaliteit onderwijs (inspectie-oordeel, verníeuwing, diversiteit)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat, de gymnasia hebben weliswaar een hogere doorstroom van
klas 3 naar het eindexamen en betere eindexamenresultaten dan het Nederlandse vwo maar de
doorstroomsnelheid in de onderbouw is voor een aantal van de gymnasia een punt van aandacht.

c. Personeel{cAo, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, wachtgeld, wAo, kwaliteit, verloop)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure CAO treft alle scholen in Nederland en daar kan het
R'rjk op anticiperen; de leeftijdsopbouw is evenwichtig. Wij verwachten geen nijpende personeelste-
korten bii docenten, zoals momenteel in de sector speelt, Bij een aantal binas-vakken ontstaat wel
enige druk en we moeten ons speelveld voor wervíng daar verruimen. Met regionale samenwerkíng
oriënteren we ons de komende tijd wel hoe we het lerarentekort kunnen terugdringen,
De OSZG heeft een normaal tot laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico. Het personeelsver-
loop is kleín en de aantrekkelijkheÍd van de gymnasia voor goede leraren is groot.

D. Organisatie (bestuur en management, planning & control, beleidsplannen, governance, admini-
stratieve organisatie en interne controle)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De OSZG is een "lean & mean" organisatie met relatief weinig
overhead, waardoor er een strakke administratieve organisatíe staat. De planning & control cyclus
wordt steeds sterker neergezet in de organisatie. Het rísico zalverminderen door de governance-af-
spraken tussen Bestuur en Toezich! die reeds enige tijd zijn geformalíseerd en door extra aandacht
te besteden aan de controlefunctie, met name waar het de uitgaven voor personeel betreft.
Enige zorg is er wel omtrent de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, waar steeds dringender maatre-
gelen door de overheid worden opgelegd. Dat heeft impact op de dekking van kosten voor allerlei
extra leerlingactiviteiten, waar de categorale gymnasia bekend om staan. Waar dat toe gaat leiden is
nog niet te voorspellen.

E. Huisvesting (onderhoud, vandalisme, renterisico, lage bezettingsgraad)
Dit risico wordt laag ingeschat. Alle scholen zitten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen of hebben
vergevorderde plannen deze met behulp van gemeenten of andere overheden aan te passen c.q. te
realiseren. De scholen hebben weinig last van vandalisme en kennen een hoge bezettingsgraad; de
gerenoveerde gebouwen zijn echter wel onderhoudsintensief. Voor de afdekking van het renterisico
is een adequate depositostructuur uitgewerkt binnen het schatkistbankieren. De meerjarenplanning
voor groot onderhoud van de gebouwen wordt regelmatig geactualiseerd en de scholen hebben de
daarmee verbonden kosten meegenomen in hun begrotingen/meerjarenperspectief. Daar waar
grote verbouwingen plaatsvinden, wordt m.b.v. externe deskundigen een goede financiële beheers-
structuur ingericht. Alle verbouwingen dienen in principe volledig gefinancierd te worden uit de ge-
meentelijke bijdragen.

F. lnventaris en apparatuur (ouderdom, prijsstijgingen, achterbÍijvende bekostiging)
Dit risico wordt laag ingeschat. Een mogelijk achterbli.g'vende bekostiging is een risico van alle VO-
scholen' Verder is er een adequaat systeem van activering en zijn er voldoende reserves om prijsstij-
gingen op te vangen.
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G. Politiek bestuurlijke risico's {niet complementaire regelgeving}
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat, De gymnasia onderscheiden zich hierin niet van alle andere
VO-scholen. De polítiek zal moeten zorgen voor een veel consequenter beleid, o.m. voor de onder-
wijsbegroting.

H. Beoordelingsinstrumenta riu m

Bij de beoordeling van scores op vermogens- en budgetbeheer vanuit de jaarrekening 2019 springen
we er, ondanks de daling wegens de stelselwíjziging voor de activa, bijzonder goed uit.

l. Het afdekken van de risico's
De OSZG dekt op 2 maníeren risico's af:

a. er moet snelgereageerd worden op calamiteiten;
b. er dienen voldoende reserves te zijn om eventuele risico's te kunnen opvangen.

De Raad van Toezicht onderschrijft de bovengenoemde risico's en vermeldt in haar verslag in para-
graaÍ 1.2 haar betrokkenheid bij de instrumenten die het bestuur ten dienste staan. Door middelvan
de verslaglegging vanuit de auditcommissie denkt zij de toezichthoudende taken op een optimale
manier te kunnen waarborgen.

4.ll Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2OL9, maar raakt uiteraard wel
de begroting van 2020. De impact hiervan is op dit moment onmogelijk te bepalen, maar we monito-
ren dit voortdurend. Onze stichting loopt geen risico voor de continuiïeít. De liquiditeit is uitstekend
en we nemen waar nodig maatregelen om onze taken tijdens deze periode zo goed mogelijk uit te
voeren.
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5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem

1. Algemene Financiële Ontwlkkellngen

l.l Exploitatie 2019

Werkelijk

2019
Begroot

20t9
Werkelijk

2018

€€€
Baten

3.1

3.2

3.4

3.5

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v derden
Overige baten

5.858.160

75.976
6.458.500

54.000

6.603.660

62.945

633.724 605,700 653.936

Totaal boten 7.567.80q 7.L18.200 7.920.54L

Lasten

4.7

4.2

4.3

4.4

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

5.742.t24
333.546

288.852

t.a22.732

5.517.650

351.000

273.OOO

1.017.300

5.428.384

313.624

280.342

L.087.292

Totoal lasten 7.387.255. 7.158.950 7.103.552

Saldo baten en lasten 180.545 -40.7sO 2L6.989

5. Financiële baten en lasten 4.875 2.500 5.484

Resultaat L85.420 -38.250 222.473

1.2 Analyse ExploÍtatie Resultaat

ln de begroting van 2019 was een klein tekort voorzien van € 38.250 en uiteindelijk is 2019 afgeslo-
ten met een positief resultaat van € 185,420. Daarmee is de lijn díe in de 7-maands rapportage al
zichtbaar werd, verder doorgetrokken. De omvang van het positíeve resultaat ís voor een groot deel,
€.132,20O, veroorzaakt door incidentele Rijksbijdragen, die bij het opstellen van de begroting niet
konden worden voorzien. Als we die incidentele bijdragen buiten beschouwing laten, resteert een
overschot van ongeveer€ 54,000. Daarmee wordt het verschil tussen het begrote
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gerealiseerde resultaat €92.25A,ln termen van de totale begroting van €7.278.200 is dat een afwij-
king van 1,3%.

1.3 Baten

De totale omvang van de baten is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van het
begrote bedrag, zijn de werkelijke baten ruim € 339.000 (5,4%, hoger uitgevallen dan voorzien. De

toegenomen baten zijn vooral te danken aan de groei van de Rijksbijdragen met € 354.148. Naast de

lumpsumvergoeding ontvangt de school een jaarlijkse structurele substantiële bijdrage van het Sa-

menwerkingsverband. De baten vanuit het Samenwerkingsverband zijn toegenomen door inciden-
tele bijdragen voor een tweetal projecten ("PO-VO" en "Huiskamer''); de Ouderbijdragen via de
Stichting Architraaf namen met 10% toe ten opzichte van het begrote bedrag van € 72.500.

1.4 Personele lasten

De werkelijke personele lasten zijn € 172.766 (3%) hoger dan begroot, De kosten voor directie vielen
weliswaar lager uit dan begroot, omdat een rector maar voor een deel van het jaar aanwezig was,

maar de kosten voor zowel onderwijzend als ondersteunend personeel vielen substantieel hoger uit.
De lasten van het onderwijzend personeel lagen 2,9% hoger dan begroot. Een deel van die groei valt
te verklaren doordat de formatie van zorgcoórdinator is uitgebreid en door het inzetten van extra
taakuren om de ambities van het schoolplan te realiseren via het Motorblok en de Kweekvijver (zie

verder hoofdstuk 2.4). De kosten van het Ondersteunend Personeel groeiden fors met 19% ten op-
zichte van de het begrote bedrag van € 735,000. De groeí is te verklaren uit extra bemanning van de
Mediatheek en uit het voorsorteren op het vertrek van de hoofdconciërge door het aan boord halen
en opleiden van een vervanger. Vervangingskosten en kosten vanwege ouderschapsverlof zijn lager
dan begroot, maar worden tenietgedaan door hoger dan voorziene kosten vanwege detachering en

incidenteel personeel. Dat laatste is het gevolg van tijdelijke inhuur van een conrector ter compensa-
tie van de afwezigheid van een rector.

1.5 Materiele lasten

De werkelijke materiële lasten wijken slechts marginaal aÍ 10,3%l van de begrote omvang van €
1.641.300. "Plussen en minnen" bij individuele materiële begrotingsposten heffen elkaar op: tegen-
over hogere onderhoudskosten staan lagere energíekosten; een stijging van de kosten van leer-en
hulpmiddelen wordt gecompenseerd door lager dan voorziene kosten van het Boekenfonds.

2. Onderwijsprestaties

2.l lnstroom

Het Stedelijk Gyrnnasium is een gewilde school in Zuid-Kennemerland. Het gevolg daarvan is dat re-
gelmatig een plaatsingsprocedure met een loting moet worden ingezet om de beschikbare plaatsten
te verdelen over het aantal aangemelde leerlingen. Eens per 3 jaar bestaat de mogelijkheid een extra

{6e) brugklas aan te bieden, waarmee de instroomcapaciteit wordt verhoogd naar 168 leerlingen. ln
overige jaren is de capaciteit beperkt tot een instroom van 140 leerlingen. Het afgelopen jaar was
het aantal inschrijvingen precies gelijk aan het aantal plaatsen waardoor loting kon worden verme-
den.
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Tabêl: tnstroom (teldatum 7 oktobet joot t-t )

2018 2079 2020 2027 2022

# leerlingen 133 168 140 140 168

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage in 2019 was 94% en daarmee vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het ge-
middelde cijfer voor het Centraal Examen was met 6,9 ook vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
Het versterkt het beeld van een stabiele school die koers houdt.

Tabel Slaglngspercentages en CE-cffirs

Examenresul-
taat jaar

SlagÍngspercentages CE-cijfers gemiddeld

school ZG school ZG

20t7 93% 0 6,9 6,82

20L8 94% 92.5 6,9 6,76

2079 94% 0 5,9 6,79

Dat beeld wordt verder versterkt door de resultaten met betrekking tot Onderbouwsnelheid en Bo-
venbouwsucces. De investeringen in versterking van het mentoraat en het verder ontwikkelen van
passend onderwijs zijn hier mede debet aan.

Tqbel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2076-17 2017-L8 2018-19

Onderbouw 97,72o/o 99,02o/o 98,52%

Bovenbouw 94,71% 93,42% 93,47%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

ln het kader van een brede gymnasiale vorming biedt het SGH talloze mogelijkheden aan leerlingen
hun talenten verder te ontplooÍen met extra activiteiten. De reizen varieerden van het Zeilkamp voor
de eerste klas tot de Rome- en Griekenlandreizen voor de 5e klas en van de reis naar de Ardennen in
de 3e klas tot de Talenreizen in de 4e klas. Aan de iaarlijkse toneeluitvoeringen, muziekavonden en
de Poëzieavond deden leerlingen massaal mee, en met regelmaat zijn excursies naar Haarlemse
(Teyler's Museum, Frans Hals Museum, Toneelschuur) en andere Nederlandse culturele instellingen
gebracht. Tevens is er via extra activiteiten aandacht gegeven aan kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben of juist extra uitdaging nodig hebben.
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Twee activiteiten waren opnieuw ware'kroonjuwelen'van de school.:
r Haarlem Model United Nations, waarbij meer dan 600 scholieren uit binnen- en buitenland

naar Haarlem kwamen om aan de conferentie deel te nemen. De leerlingen nemen zelf, met
steun van een aantal docenten,.het voortouw en bepalen onder meer het jaarlijkse thema,
selecteren keynote speakers, en zorgen voor onderdak (deels bij ouders)van de gasten;

r Team SGH deed met de elektrische auto mee aan een competitie in Londen, en op het par-
cours in competitíe met auto's van met name universitaire en HBO teams. Team SGH slaagde
erin 1300 km af teleggen op 1 liter benzine, en is onder supervisie van een team van docen-
ten, verantwoordelijk voor alle technische aspecten, aerodynamica en weruing van sponsor-
gelden.

2.4 Onderwijskundige ontwikkela ngen

Aandacht voor onderwijskundige vernieuwing is regelmatig gevraagd op studieochtenden en - mid-
dagen, vooralvia rapportages van twee werkgroepen: het Motorblok en de Kweekvijver. Het Motor-
blok heeft gezocht naar rooster-technische oplossingen voor onderwijs dat meer tegemoet kan ko-
men aan de wens tot differentiatie en meer betrokkenheid van leerlingen. De Kweekvijver bracht
een aantal Ínspirerende voorbeelden van de inzet van digitale middelen in het onderwijs, ander ge-

bruik van leslokalen met oog voor differentiatie, digitale en Duo toetsing.

De Prestatieboxgelden werden dit jaar als volgt ingezet:

r Begeleiding hoogbegaafden en plusmentoraat: €26.000
r Lessen lnformatica: €75.000
r Kweekvijver: €50.000

r Versterking decanaat: €24.000

r Versterking bovenbouw mentoraat: €75.000

2.5 Kwallteltszorg

Dit schooljaar is mede op aanwijzing van de lnspectie veel aandacht geschonken aan het Programma
van Toetsing en Afronding. De bestaande hiaten, met name de verbinding van de leerstof met (sub)

domeinen, zijn door de verschillende secties aangepakt en afgedicht.

Door de onderbezetting bij de directie het afgelopen jaar, is een achterstand opgelopen bij het uit-
voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. Met de MR is afgesproken
de beoordelingscyclus in 2020 de volle aandacht te geven.

Beschikbare rapportages met betrekking tot opbrengsten, doorstroom, afstroom en de uitkomsten
van tevredenheidsonderzoeken zijn met docenten gedeeld.

Bij het op orde houden van de onderwijskwaliteit zijn die jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken via
Kwaliteitscholen onder leerlingen en ouders een belangrijk instrument. De resultaten zijn dit jaar in-
tegraal en uitgebreid met de MR en het docentencorps gedeeld en besproken.
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Tevredenheid Ouders en leerlingen

Tevredenheld Ouders en Leerlingen

Ouders 8.2

Leerlingen 6.4

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken weken dit jaar significant af van de resultaten van
voorgaande jaren. Met name de gemeten tevredenheid onder leerlingen verminderde sterk en

daalde van 7,0 naar 6,4. Met name de tevredenheid onder leerlingen van het 3e jaar gaf reden tot
zorg. Om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarom hun tevredenheid te wensen overliet,
zijn gesprekken georganiseerd tussen docenten en leerlingen (de 'Check' uit de PDCA-cyclus). De uit-
komsten van die gesprekken zijn vervolgens samengevat en gedeeld en besproken met de MR en alle
docenten, Secties is verzocht op basís van de uitkomsten veranderingen door te voeren in met name
het vormgeven van de studiewijzer, de aansluitíng van de lesstof bij de thema's van nu, variatie in

activiteiten binnen de lessen en ruimte voor meer zelfstandigheid van leerlingen. De schoolleiding
ziet toe op implementatÍe (de 'Do' uit de PDCA-cyclus).

Schoolklimaat en Veíligheid
Het welbevinden op het 5GH ís naar tevredenheid. Dat gold in mindere mate voor de ervaren veilig-
heid en de aantasting daarvan. Pestgedrag, zowel fysiek als digitaal, hoort niet op het SGH thuís.
Hoewel de percentages leerlingen die aangeven 'heel vaak' of regelmatig' gepest te zijn laag, is elke
leerling die pesterijen erïaart, er één teveel. Binnen de MR is daarom gewerkt aan een meldcode
leerlingen, Het benoemen van leerling-vertrouwenspersonen en de verdere uitrol zijn voorzien in
2020.

Schoolklimaat en Veiligheid

Welbevinden 7.9

Ervaren veiligheíd 7.2

Aantasting veiligheid 9.3

2.6 Projecten

Een groot aantal projecten is al benoemd in hoofdstuk 5. Andere projecten die dit jaar plaatsvonden
zijn de Paarse Vrijdag, deelname aan verschillende Olympiades en diverse culturele projecten.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte {teldatum formatieplan begroting schooljaarf

Formatieoverzicht 20Lt-Í.8 2018-19 20t9-20
Directie 2 2 2

OP 49,2 49,4 50,0

ooP L5,5 14,5 16,0

Tijdelijk 9,7 4,3 7,6

Vast 56,9 61,6 60,4

Aantal mannen 51 49 52

Aantal vrouwen 37 38 4t
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De groei in de formatie is met name het gevolg van de toêname in het Onderwijs Ondersteunend
Personeel. Een verklaring daarvoor is gegeven in hoofdstuk 1.4.

3.2 Functiemixin % (teldatum formatleplan begroting schooljaar!

De functiemix blijft zorgelijk, Het goede nieuws daarbij is wel dat het in het vorig jaarverslag ver-
wachte mixgetal voor 2019-2020 van 158, beperkt is tot 153, De wens is om het mixgetal geleidelijk
te verlagen en bínnen de OSZG-bandbreedte te brengen. Om de onderwijskwaliteit te borgen, zal dat
vooral worden gedaan via natuurlijke afoloeiing en nieuw te werven docenten, waar mogelijk, lager
in te schalen. Met de MR wordt gesproken om realistische verwachtingen aangaande toekomstige
bevorderingen te scheppen, middels helder beleid, Met de MR is daar een principe-akkoord over be-
reikt.

Functiemix 20L7-L8 2018-19 20L9-20

LB 19 13 t4

LC 27 23 20

LD 60 64 56

ïotaal 47 48 53 fte

Functiemixgetal 152 151 153

Bandbreedte OSZG 129-t4t 129-147 729-L4t

3.3 Scholing en Professlonaliserlng

Docenten zijn georganiseerd in vaksecties, die per leerjaar zorgen voor eenduidige leerdoelen, die
zijn vastgelegd in studiewijzers. Het merendeel van het docentencorps is al voor groot aantaljaren
aan het Stedelijk verbonden. Het belang voor bij- en nascholing is daarom groot. Per docent was een
budget van bijna € 800 voor bijscholing beschikbaar. Verreweg de meeste docenten zoeken vakin-
houdelijke bijscholíng, gevolgd door verdere scholing op het gebied van onderwijsdidactiek,

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Met de gemeente is goed en regelmatig overleg met betrekking tot de handhaving van de leerplicht.
ln het afgelopen jaar is intensief overleg geweest met de leerplichtambtenaar vanwege een vijftal
leerlingen. Daarbij is het gelukt vier van hen weer in het goede spoor te krijgen. Samen met het Fe-

lisenum vertegenwoordigt het Stedelijk het OSZG-bestuur in het Regionaal Besturenoverleg Onder-
wíjs (RBO) Zuid-Kennemerland. Het RBO richtte zich met name op de volgende thema's: aanpak per-
soneelstekort; gelijke onderwijskansen; internationalisering; verbínding onderwijs-jeugdzorg en veí-
ligheid.

4.2 samenwerkingsverbanden (incl. verantwoordíng passend onderwijs)

Vorig jaar is het Stedelijk aangesloten bij het zogenoemde 'taartpuntjesoverleg'. ln dit overleg tref-
fen een aantal kleinere, onafhankelijke VO-scholen uit Zuid-Kennemerland elkaar om informatie te
delen en gemeenschappelíjke acties uit te zetten.
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ln het Samenwerkingsverband VO-Zuid-Kennemerland ging het dit jaar met name over de problema-
tiek van thuiszitters en het belang van het bieden van een solide systeem van Passend Onderwijs.
Het SGH biedt daarvoor drie kaders: basisondersteuning, zorg en trajectvoorziening.
De basisondersteuning door docenten en mentoren was dít jaar, met name in de onderbouw, goed

op orde. Zorg en een trajectvoorziening werden door één functionaris gecoórdineerd, maar er waren
verschillende docenten bij betrokken. Bij het zorgteam waren zo'n 60 leerlingen in beeld en de zorg
strekte zich uit van 'vinger aan de pols'tot intensieve begeleidingsgesprekken. ln trajectvoorziening
zijn 30 leerlingen nog eens verder begeleid, waardoor we erin slaagden zo'n gOYo van hen binnen-
boord te houden. Daarnaast zorgde trajectvoorziening voor begeleiding en advies voor ouders en

collega's.

Ook leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben, werden in het kader van Passend Onderwijs on-
dersteund.

Ten slotte is met Stichting Spaarnesant verder gewerkt aan het "PO-VO" project, dat als doel heeft
talentvolle leerlingen uit het PO uit achterstandswíjken de weg naar het categoriaalgymnasium te
laten vinden en hun context beter te begrijpen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappeliJke impact

ln het kader van het PO-Vo-project werkte het SGH in dit kader intensief samen met 4 basisscholen
en bereíkte 23 deelnemers (tegenover 12 vorig jaar), die op twee dagen het SGH bezochten en les-

sen volgden in Latijn, Drama, Lichamelijke Opvoeding en Techniek. Het is de uitdrukkelijke wens dit
project door te ontwikkelen door er meer scholen en partijen bij te betrekken.
Nauw verbonden met het Po-VO-project is de zogenoemde Huiskamer. De Huiskamer kan worden
gezien als "trajectbegeleiding light". De Huiskamer biedt een beperkt aantal leerlingen een plaats

waar in alle rust huiswerk gemaakt kan worden, als daar in de thuisomgeving geen ruimte voor is.

Leerlingen worden ook geholpen met hun planning en worden overhoord. Daarmee speelt de Huis-

kamer ook een rol in het voorkomen dat leerlingen uiwallen, Een groot deelvan de kinderen die
werden ondersteund waren kinderen die naar het Stedelijk zijn gekomen vanuit het PO-VO-project.
Vanuit de gemeente Haarlem is veel belangstelling voor het functioneren van de Huiskamer uit het
oogpunt van het bevorderen van kansengelijkheid.

Voor het PO-VO-project en voor de Huiskamer zijn vorig jaar kostendekkende subsidies ontvangen
vanuit het Samenwerkingsverband.

5. lnvesteringen - Materiele zaken

6.l Huisvesting

ln afwachting van de verdere ontwikkeling van de renovatie van het gebouw aan de Prinsenhof zijn
er in 2019 geen grote uitgaven gedaan aan de schoolgebouwen. De kosten voor renovatie, initieel
inhoudelijk en financieel ingeschat op 3,6 miljoen, worden thans ingeschat op 7,6 miljoen. Om de fi-
nanciering rond te krijgen, wordt een extra subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Haarlem.
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6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Ook in 20L9 is getracht het onderhoud aan het gebouw Prínsenhof te beperken tot het minimum. Dit
in afwachting van een totale renovatie, Wel zijn enkele reparaties aan het dak gedaan vanwege her-
haaldelÍjke lekkages.

6.3 tCT

De Ínvesteringen in ICT waren beperkt tot vooral noodzakelijke vervangingen. Wel zijn drie digitale
borden aangeschaft, die door de stichting Architraaf zijn gefinancierd.

5.4 Apparatuur en lnventaris

Dit jaar is de aula voorzien van een uítklapbare tribune, die 200 zitplaatsen biedt. Ook de tribune is
gefinancierd door de Stichting Architraaf.

6.5 Leermiddelen

De uitgaven aan leermiddelen waren hoger dan verwacht, Ínet name door een toename van de
kosten voor digitaal lesmateriaal.

7. Klachten

Er zijn in 2019 geen formele klachten ingediend.
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5.2 Gymnasium Felisenum

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

Baten

Werkelijk

20L9

Begroot

20L9
Werkelijk

2018

4.998.365

17.550

€

4.704.580
15.460

5.011.301

50.156

€€

3.1

3.2

3.4

3.5

4.L

4.2

4.3

4.4

Lasten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

436.204 3L6.240 492.680

Totoal baten 5.452.719 5.036.380 5.554.137

4.239.190

138.400

L99.727

790.525

4.035.400

156.700

22t.900
557.800

4.O72.A27

142.763

184.553

880.762

Totool ldsten 5.367.842 5.071.800 5.280.099

Saldo baten en lasten 84.277 -35.42Q 274.8q

5. Financíële baten en lasten 6.45L 5.000 6.644

Resultaat 90.729 -30.420 280.682

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Voor 2019 heeft het Felisenum een tekort begroot van € 30,000. Het kalenderjaar wordt afgesloten
met een overschot van € 90.000. Daarmee is een verschil tussen begroot en werkelijk ontstaan van €
120.000. Dit verschil wordt verklaard door diverse factoren. Er is sprake van een toename van de ba-
ten van € 480.000 en een toename van de lasten van € 360.000.

VAN REE

ter
BV 41



ln 2019 is aanvullende bekostiging ontvangen van € 94.000. Deze bijdrage dient te worden besteed
in het lopende óf het volgende schooljaar QA2O-2O2LI en dient in het teken te staan van meer ont-
wikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers of
onderwijsinnovatie. Het Felisenum is in gesprek met de PMR over de besteding van deze middelen in
het schooljaar 2O2A-2A2!. Daarnaast is een aanvullende bekostiging ontvangen ter compensatie van
gestegen CAO- lonen.

De personele lasten zijn € 280.000 hoger dan begroot. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de gestegen

CAO'lonen en gedeeltelijk het gevolg van getroffen voorzieningen voor langdurig zieke werknemers.

De afschrijvingen en huisvestingslasten zijn lager dan begroot, totaal € 40.000. De overige lasten zijn
€ 133.000 hoger dan begroot. Hiervan bestaat € 48.000 uit extra kosten van reizen en excursies van
leerlingen, waar ook extra ontvangsten tegenover staan,

1.3 Baten

De lumpsumbekostiging neemt het overgrote deel van het totale budget voor zijn rekening. De to-
tale Rijksvergoeding bedraagt ruim 89% van de totale ontvangsten. ln deze bijdrage is ook de vergoe-
ding voor leermiddelen opgenomen. Daarnaast ontvangt de school zowel subsidies die direct voort-
vloeien uit overheidsbeleid, als subsidies die zijn toegekend op initiatief van de school. Daarnaast
ontvangt de school inkomsten uit ouderbijdragen, inkomsten van ouders voor reizen en excursíes.

1.4 Personele lasten

De kosten voor de personele lasten zijn in overeenstemming met de begroting, met inachtneming
van de eerdergenoemde CAO-loonstijging die in de lumpsum is gecompenseerd. Op enkele onderde-
len zijn de kosten hoger dan begroot omdat de school te maken heeft met een paar langdurig zieke
docenten.

1.5 Personele lasten

De materiele lasten zijn in lijn met de begroting. De afschrijvingen blijven nog iets achter bij de be-
groting, de uitvoering van de voorgenomen investeringen heeft in 2019 enige vertraging opgelopen.
De kosten voor schoolboeken en leer- en hulpmiddelen waren hoger dan begroot.
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2. Onderwijsprestaties

2.l lnstroom

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op het Gymnasíum Felisenum waren in 2019 een belangrijk
punt van aandacht. ln de prognose werd rekening gehouden met de krimp als gevolg van demografi-
sche factoren in de regio Velsen. ln het jaar 2018 was het aantal aanmeldingen lager dan het aantal
dat op grond van demografische factoren verwacht mocht worden,

De toename van het aantal leerlingen in 2019 blijkt in 2020 gecontinueerd te worden. De school is
zichtbaarder geworden en het aantal aanmeldingen is, tegen de demografische trend in, in 2019
gestegen naar 108 leerlingen voor het schooljaar 2OL9-2O2O. Voor het schooljaar 2A2O-2O2Lwor-
den 110 nieuwe leerlingen verwacht. Daarmee hoopt de school de st'rjgende lijn door te zetten. ln
de komende jaren worden verdere investeringen in onderwijskwaliteit, zorg en PR gedaan met als
doel om deze stijgende lijn te behouden.

Tabel: lnstroom (teldotum 7 oktober iaar t-l)

2018 2079 2020 2021 2022

# leerlingen 89 108 110 714 110

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage op het Gymnasium Felisenum van het schooljaar 2018-2019 was lager dan de
schoolambÍeert.

Er waren 94 kandidaten die het examen hebben afgelegd, hiervan zijn er 84 geslaagd. 12 leerlingen
zijn Cum laude geslaagd. ln vergelijking met het landelijk gemiddelde valt vooral op dat de vakken
Latijn en Grieks op het Felisenum beduidend lager scoren dan de benchmark.

To bel Slogi nqspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat
jaar

Slagingspercentages CE-cijfers gemiddeld
school ZG school ZG

20L7 86,0 n.b, 6,70 6,82
2078 94,6 92,5 6,75 6,76
2079 89,4 n.b, 6,61 6,79

De onderbouwsnelheid is op het Felisenum net beneden de norm. De norm is95,2Yo, het driejaarsge-
middelde is94,9o/o. De school heeft in de afgelopen jaren een mentorprogramma ontwikkeld waarin
meer aandacht is voor studievaardigheden en individuele begeleiding van leerlingen, met als doel de
uitstroom en het zittenblijven in de onderbouw te beperken. Tot op heden zijn de resultaten van dit
mentorprogramma nog niet conform verwachting. Ook in het schooljaar2Otg-202O wordt dit pro-
gramma verder ontwikkeld. Daarnaast profileert het Felisenum zich als een kansenschool. ln bijzon-
dere gevallen worden leerlingen toegelaten met een Havo/Vwo-advies maar waarbij de basisschool
pleit voor een kans op het gymnasium. Het onderzoek naar de relatie tussen basisschooladvíes en
uitstrooín van leerlingen heeft nog niet tot bijstelling van deze beleidslijn geleid.
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Het bovenbouwsucces is binnen het Felisenum in de afgelopen jaren ruim boven de norm van gt,6yo

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2AL6-ZAL7 20L7-20L8 2018-2019

Onderbouwsnelheid 94,L4% 96,68% 93,8t%

Bovenbouwsucces 92,29% 9438% 91,O2%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Op het Gymnasium Felisenum worden vele activiteíten aangeboden. Zo organiseert de schoolver-
schillende buitenlandse reizen en excursies waaronder de Rome- en Griekenlandreis, de reizen naar
Londen, Berlijn, Normandiè en Edinburgh. Ook dichter bij huis worden diverse excursies georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld excursies naar het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum. Ook een duinex-
cursie, een excursie naar het havengebied in Rotterdam en wadlopen maken onderdeel uit van het
programma,

Daarnaast organiseert de school een veelheid aan culturele activiteiten, waaronder het bezoek aan
een toneelvoorstelling, het werken aan een eigen toneelproductie, een bezoek aan het Concertge-
bouw, het Muziekgebouw aan het lJ, de Nationale Opera, diverse museumbezoeken, excursies die in
het teken staan van filosofie en een lezingencyclus over uiteenlopende onderwerpen, die ook voor
belangstellenden van buiten de schooltoegankelijk is.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De gelden die beschikbaar kwamen in het kader van de Prestatiebox zijn veelal ingezet in de perso-
nele sfeer voor de extra activiteiten die het Gymnasium Felisenum haar leerlingen aanbiedt. Het gaat
daarbij om extra begeleiding van leerlingen. Deze begeleiding richt zich op verdere ontwikkeling van
studievaardigheden, leren "leren" en op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het traject
waarin met name de mentoren van de onderbouw en van het derde en vierde leerjaar worden ge-
traind en waarin het lesprogramma op het gebied van studievaardigheden wordt verbeterd, is ook ín
2019 gecontinueerd.

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor opvang van leerlingen die moeite hebben het programma te
volgen' Zij kunnen op school onder toezicht hun huiswerk maken. Voor de vakken waarvoor dit nodig
is, is extra tijd gereserveerd om leerlingen te ondersteunen.

2.5 Kwaliteitszorg

Het Gymnasíum Felisenum is in 2019 bezocht door de lnspectie. Tijdens dat bezoek is door de ln-
spêcteur geconstateerd dat er tekortkomingen waren in het Programma van Toetsing en Afsluitíng
{PTA}. Tevens bleek dat uit de registratie niet was vast te stellen of aan de handelingsdelen zoals op-
genomen in het PTA was voldaan. Het Felisenum heeft de opmerking van de lnspecteur ter harte ge-
nomen en verbeteringen iri het proces van registratie doorgevoerd, waardoor eventuele lacunes eer-
der worden geconstateerd.
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Daarnaast heeft het Felisenum de ambitie om de doelgerichtheid op het gebied van de kwaliteitszorg
verder te verbeteren. De PCDA-cyclus rondom schoolplan, ambities en evaluatie daarvan is op orde.
De meetbaarheid van de te behalen ambities behoeft verdere verbetering.

Tevredenheid Ouders en leerlingen
De algemene tevredenheid van ouders is hoger dan die van de vergelijkingsgroep. De vergelijkings-
groep bestaat uit het gemÍddelde van Vwo-scholen in Nederland. Ouders zijn tevreden over de men-
tor van hun kind en over de wijze waarop de school omgaat met pesten. Ouders zijn minder tevre-
den over de beschikbaarheid van ICT-middelen op school.

De leerlingentevredenheid is gebaseerd op de enquête die is afgenomen in de leerjaren 1, 4 en 5. De
gemiddelde tevredenheid van Vwo-leerlingen is 6,7. op het Gymnasium Felisenum is die tevreden-
heid 6,5. De leerlingen op onze school zijn minder tevreden over'eigentijds onderwijs'. De vragen die
in de enquête hÍerover worden gesteld, hebben uitsluitend betrekking op de ICT-voorziening van de
school.

Op het aandachtsgebied 'brede vorming' scoort de school een 5,8. Dat is gelijk aan het landelijk ge-
middelde van Vwo-leerlingen. Gezíen de aard van de school en het ambitieniveau streeft de school
naar een hogere mête van tevredenheid op dit gebied. De deelvragen die onder de noemer brede
vorming zijn gesteld hebben betrekking op de mate waarin de lesstof aansluit bij het nieuws, op de
buitenschoolse activiteiten die de school onderneernt en op de begeleiding die wordt geboden bij de
keuze van een vervolgstudie. Dit laatste onderwerp, de loopbaanbegeleiding, wordt door leerlingen
minder hoog gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen

Ouders 8r3

Leerlingen 6,5

Schoolklimaat en Veiligheid
De veíligheid scoort bij leerlingen hoog {9,1) maar wel iets lager dan het landelijk gemiddelde. De ou-
ders zijn juist bovengemiddeld tevreden over het schoolklimaat op het Felisenum.

Schoolklimaar en Veiligheid

Welbevinden 7,6

Ervaren veiligheid 7,5

Aantasting veiligheid 9,L

De resultaten van deze tevredenheidenquêtes laten zien dat er aanleiding is om de ICT-ínfrastructuur
en de ICT-component in de klas verder te versterken. ln het afgelopen iaar zijn daartoe diverse inves-
teringen gedaan. Tevens zal verder worden ingezet op de activiteiten van het decanaat en loopbaan-
oriëntatie.

2.6 Projecten

De gezamenlijke bètavakken hebben ook in 2019 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het
nieuwe vak: engíneering, dat in de plaats komt van het bestaande vak techniek. Voor de ontwikke-
ling van dit nieuwe vak is een LOF-subsidie ontvangen. Het doel van de ontwikkeling van het nieuwe
vak is dat het kan bijdragen aan de innovatie van het onderwijs op het Felisenum met het
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-eeuwse vaardigheden. Samênwerking in teams waarbij leerlingen met verschillende soorten inbreng
samen een tastbaar product realiseren, zorgt daarbijvoor een vruchtbare leersituatie.
Voor dit níeuwe vak is gestart met een interne verbouwing, om de beschikbare faciliteiten aan de
nieuwe leerdoelen aan te passen. De subsidie voor de ontwikkelíng van dit nieuwe vak is eind 2017
ontvangen, de doorlooptijd van het project was twee jaar, waardoor de ontwikkeling ook in 2019
heeft plaatsgevonden.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatleplan begroting schooljaarf

Formatieoverzicht 20n-2at8 2018-2019 20L9-2020
Directie 2,0 2,0 2,0
OP 37,64 35,09 34,99

ooP lo,49 LL,17 Ll,17
Tijdelijk 6,87 8,23 6,79
Vast 43,25 40,03 4t,4
Aantalmannen 33 29 30

Aantal vrouwen 37 36 37

De omvang van de personele formatie ontwikkelt zich in lijn met de leerlingenaantallen. Gezien de
onzekerheid in het aantal leerlingen in de toekomst streeft het Felisenum ernaar een flexibele schil
aan te houden. Dit staat echter op gespannen voet met de wens om bij de huidige arbeidsmarkt
kwalitatief goed personeelaan te blijven trekken.

3.2 Functiemixin % (teldatum formatieplan begroting schooljaarf

Onderstaande tabel laat zien dat het functiemixgetal in de afgelopen drie jaar is gedaald van 135,1
naar L25,7. Dit is het gevolg van het feít dat een aantal collega's in de afgelopen jaren met pensioen
is gegaan. Daarmee is het functiemixgetal gedaald tot beneden de bandbreedte zoals binnen de
OSZG is afgesproken. ln lijn met het geformuleerde loopbaanbeleid zal de formatie in LD vanaf 1 au-
gustus 2020 weer toenemen. Op grond van deze prognose wordt verwacht dat het functiemixgetal in
het schooljaar 2O2O-2O21zal toenemen tot binnen de bandbreedte.

Functiemix
2017 2018 2019

fte in o/o fte inY" ftein%
LB 135% 23,6% 23,7%

LC 37,9% 2O,ïYo 26,9%

LD 48,6% 55,6% 49,4%

Totaal toa,ooÁ 700,0% t00,o%

Functiemixgetal 135,7% I3L,9% L25,7%

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Felisenum heeft in 2019 een intensief traject afgerond dat in het teken stond van de realisatie
van de ambities van het schoolplan en de gewenste organisatiecultuur binnen de school. Voor het
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behalen van de ambitieuze doelen uit het Schoolplan 2017 - 2021 is een professionele en veilige cul-
tuur noodzakelijk. Een nadere onderlinge afstemming over de gewenste cultuur bleek noodzakelijk.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projectenf

Het Gymnasium Felisenum onderhoudt actief contact met de gemeente, met name via het OOGO
(Op Overeenstemming Gericht Overleg betreffende huisvesting) en het LEA {de Lokale Educatieve
Agenda). Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Voor de maatschappelíjke stage wordt
samengewerkt met de gemeente, het Centrum voor Vrijwilligerswerk Velsen en de andere Velsense
scholen voor VO. Voorts is er een regelmatig overleg van de directies van alle Velsense scholen voor
VO en een overleg binnen het kader van het V|OS-beleid {Veiligheid ln en Om de School) waaraan
behalve de scholen ook gemeente, bureau Halt en de polítie meedoen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording passend Onderwijsf

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2019 verder toegenomen. Het betreft zowel leer-
lingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend OPP als leerlingen die tijdelijk extra onder-
steuning nodig hebben, maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Het is om deze reden dat
de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding is uitgebreid. Door het SWV wordt
de trajectbegeleiding bekostigd voor 1,2 fte. De ingezette trajectbegeleiding bleef achter met 0,8 fte.
Na de zomer van 2019 is deze uitgebreid naar 1,4 fte.

5. Zaken met een behoorliike politieke en maatschappelijke impact

op dit punt zijn geen vermeldenswaardige zaken aan de orde. De school hoeft niet te loten, de uren-
norm wordt gerealiseerd,

6. lnvesteringen - Materíele zaken

6.l Huisvesting

op het gebied van huisvesting is het regulier onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn de werkzaamhe-
den gestart in het kader van de verbouwing van het tekenlokaal, het technieklokaal en de traject-
ruimte. Modernisering van het technieklokaal bleek noodzakelijk. Binnen de school bestond de wens
om het lokaal Techniek naast het lokaal Natuurkunde te plaatsen. Een verhuízing van het huidige lo-
kaal Tekenen paste daarbij. Tevens was het voornemen om de trajectruimte te verplaatsen. Hiermee
wordt meer recht gedaan aan de ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs.
Deze werkzaamheden worden afgerond in 2020.

Daarnaast is in 2019 gestart met de voorbereiding voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak
van het auditorium. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2O2O afgerond. Voor deze
zonnepanelen is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt uitgekeerd in
de periode 2020 tot en met 2034 per geproduceerd MWh.
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4.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoud is uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan.

4.3 tCT

ln 2019 is de school overgestapt op de nieuwe omgeving Windows365. Hiermee kan het beheer en
onderhoud van de computers op school volledig op afstand en door derden worden uitgevoerd. De

school kiest ervoor het beheer en onderhoud van de lcT-faciliteiten bíj derden te beleggen en de be-
schikbare capacíteit in te zetten voor gebruikersondersteuning. Zowel de gegevensopslag, het ge-

bruikersbeheer, het beheer en onderhoud van het besturingssysteem als de generieke applicaties
zijn bij derden belegd.

4.4 Apparatuur en lnventaris

ln 2019 is een voorstel uitgewerkt om de huidige smartboards in de leslokalen te vervangen door
touchscreens. Het meubilair in de lokalen in de benedenverdieping wordt jaarlijks per twee leslo-
kalen vervangen.

4.5 Leermiddelen

Op het Gymnasium Felisenum zijn leerboeken het belangrijkste leermiddel, Dit wordt aangevuld met
extra materialen die ook wel via de ELO van Magister worden aangeboden.

6. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de Íeraar, mentor of leerjaarcoórdinator en wor-
den daarmee in de meeste gevallen naar tevredenheid afgehandeld.

ln mei 2015 is bii de landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen een klacht ingediend tegen
het Felisenum. ln 2016 is door de ouders een schadeclaim ingediend, daarover heeft de rechter in
2017 uitspraak gedaan, Door ouders is hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. ln 2019 is

het Felisenum ook in hoger beroep in het gelijk gesteld,
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5.3 Barlaeus Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie20l9

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v derden
Overige baten

Werkelijk
20t9

Begroot

2019

Werkelijk

2018

€€€

3.1

3.2

3.4

3.5

6.427.291

126.067
6.O74.40A

Lto.200
6.2L7.928

737.578

402.575 415.000 644.r70

Totool boten 6.955.927 6.599.600 6.993.675

Lasten

4.7 Personele lasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

5,203.892

195.059

350.323

845.572

5.250.300

190.100

320.500

889.100

5.196,710

204.532

319.161

959.181

Totaal lasten 6.594.847 6.650,000 6.579.594

Saldo baten en lasten 361.08q -50.400 314.092

5, Financiële baten en lasten 4.677 5.000 5.460

Resultaat 365.757 -45.400 319.552

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Het resultaat van het Barlaeus Gymnasium komt uit op € 355.757. Begroot was een bescheiden ne-
gatief resultaat van - € 45.400. De totale baten zijn 5,4oÁhoger dan begroot, de lasten vallen 0,8 %
lager uit. Het belangrijkste verschiltussen begroting en realisatie is het gevolg van een forse verho-
ging van de lumpsumbekostiging in verband met de incidentele loonontwikkeling en toename van de
sociale lasten. Aan het einde van het kalenderjaar kwamen er bovendien aanvullende middelen be-
schikbaar vanuit het convenant dat de overheid sloot met de onderwijsorganisaties. Voor het Bar-
laeus gaat het om een extra bedrag van € 125.362 dat onderdeel is van het positieve resultaat over
2019' De middelen uit het Onderwijsakkoord 2019 worden opgenomen ín een bestem
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zodat we in overleg met de MR op een later moment kunnen besluiten over de inzet van de midde-
len ín 2020 en2O2t. De lumpsum was hierdoor in totaal €288.766 hoger dan begroot.
Ook het Samenwerkingsverband kwam lopende het jaar weer met aanvullende middelen die een po-
sitieve invloed hadden op het saldo. ln totaal € 24,473 hoger dan begroot.
Tot slot heeft het Barlaeus vorig jaar door een aantal langdurig zieken een hogere vergoeding ont-
vangen uit het ZIZO-fonds dan begroot. Het verschil bedroeg €76.493. Omdat de collega's in de loop
van het jaar beter konden worden gemeld of uit dienst gingen, kon de voorzíening voor langdurig
zieken geheel vrijvallen. Dat levert een voordeel op van € 112.850.

Aan de lastenkant loopt de realisatie goed in de pas met de begroting, net als voorgaande jaren,

Al met al zijn verschillen soms fors, maar bijna altijd ook moeilijk te begroten. Dat heeft geleid tot
een positief resultaat, dat ons toch al steeds betere weerstandvermogen verder versterkt van L6To

in 2015 naar 29Yo in 2019. Daarmee voldoet het Barlaeus aan de norm van 25% die we binnen de
OSZG hanteren. Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. De begroting is
meerjarig in evenwicht. Dat geeft vertrouwen en rust.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten komt het overgrote deel van het Ríjk. ln deze rijksbijdrage is ook een ver-
goeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de schoolvoor de leerlingen gratis studie-en
werkboeken. Daarnaast ontvangt de school overheidssubsidies voor kwaliteitsontwikkeling en zorg-
gelden via het Samenwerkingsverband. lndividuele personeelsleden hebben verschillende beurzen
en subsidies ontvangen via het ministerie en de gemeente (promotiebeurs, LOF-beurs, leraren-
beurs, zii-instroomsubsidies). De gemeente Amsterdam heeft ook (incidenteel) middelen beschik-
baar gesteld voor onderwijsontwikkeling.

De vrijwillige ouderbijdragen van de school bestaan uit een algemene ouderbijdrage van € 80, een
bedrag van € 75 voor activíteiten en de contributie van de Oudervereniging van € 40. Daarnaast is
er een variabel (spaarlbedrag voor reizen en excursíes dat per leerjaar varieert tussen de € 110 en
de € 290' De besteding van de algemene ouderbijdrage staat vermeld in de Schoolgids en is over-
eengekomen met de MR. Er gaat veel geld om in het ruime aanbod aan reizen en excursies: deze

lopen in de jaarrekening op een saldo 0, Er wordt niet aan verdiend en er wordt ook geen geld bij-
gelegd uit de Rijksmiddelen. Ook de oudervereniging van het Barlaeus ondersteunt een aantal acti-
viteiten met middelen bekostigd uit de contributie van de vereniging. We hebben er in 2019 voor
gekozen om een flink deelvan de activiteiten Ín andere kostengroepen op te nemen, waardoor een
vergelijking tussen baten en lasten dít jaar lastig is.

1.4 Personele lasten

De totale personeelslasten vallen marginaal hoger uit dan begroot, € 18.938. De kosten voor OOp
zijn gestegen omdat we met íngang van schoolja ar 2OL9-2A20 hebben gekozen voor inbesteding
van het beheer en onderhoud van de lCT. De personeelslasten drukken daardoorvanafdat moment
op het OOP drukken en niet meer op de post overig personeel.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten waren marginaal hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen zitten in licht
stijgende lasten voor onderhoud, hogere energiekosten en een hogere afschrijving op ICT door de
nieuwe server en de uitbreiding van het aantal werkplekken in de mediatheek.
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2. Onderwijsprestaties

2.1 lnstroom

Het aantalaanmeldingen overstijgt het aantal plekken dat beschikbaar is ruim. Omdat er jaarlijks
niet meer dan 140 tot 145 leerlingen geplaatst kunnen worden, blijft het aantal leerlingen ook
stabiel, ondanks de groeiende populariteit van het Barlaeus.

Tobel: lnstroom (teldotum 7 oktober joor t-7)

2018 2019 2A20 2021. 2022

f ieerlingen 742 146 L45 145 145

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten waren net als voorgaande jaren uitstekend. De maatregelen die na het ma-
gere resultaat Ín schooljaar 2A15-2016 zijn genomen, hebben blijvend gezorgd voor een verbete-
ring,

Tobel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat
jaar

Slagingspe rcentages CE-cijfers gemiddeld

school ZG school ZG

2AL7 95,4 nb 6,99 6,82
2478 97,6 92.5 7,06 6,76
201.9 96,4 nb 6,93 6,78

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium is laag. De onderbouwsnelheid op het
Barlaeus ligt ruím boven de norm {98,2 Yo, norm g4,zs%r, het bovenbouwsucces heel ver
daarboven (94,27%, norm 80,5%).

Tobel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2017-18 20L8-19 2018-L9

Onderbouw 95,42% 97,94% 98,210/o

Bovenbouw 94,0r% 93,87% 94,27%

lnspectierapporten

ln het najaar is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de On-
derwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek komt beschikbaar in 2020.
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Naast de excursies in de verschillende leerjaren kunnen leerlingen op het Barlaeus zich op veel gebíe-

den ontwikkelen. Het schoolleven kent een breed scala aan activiteiten zoals de musical, het muziek-
theater en het Barlaeus jeugdparlement. Leerlingen kunnen bij de Moderne Vreemde Talen ERK-exa-

men doen (Delf, Goethe en Cambridge). Ook buiten de school kunnen leerlingen zich ontplooien. Om

die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteit voor Laptop en Pre-University Col-

lege en de Vrije Universiteit. Leerlingen kunnen meedoen aan het Honours programma (HPG) van de
SHZG.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De onderwijskundige ontwikkelingen op het Barlaeus zijn gekoppeld aan het vastgestelde schoolplan.

Daarin staan versterking van de kwaliteit van onderwijs, leren "leren",leren van en met elkaar en het
stimuleren van diversiteit centraal. Jaarlijks wordt een activiteitenplan vastgesteld waarin staat be-

schreven op welke manier we invulling geven aan die speerpunten. Afgelopen schooljaar is bijvoor-
beeld gekozen voor inzet op Lesson Study, versterking van het mentoraat in klas 4 en informatievaar-
digheden. Door de invoering van een so-vrij eerste leerjaar en beperking van de toetsing in de andere

leerjaren van de onderbouw, is er schoolbreed veel aandacht voor diagnostísch toetsen en formatief
evalueren.

2.5 Kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond toetsing en examinering heeft het Barlaeus

in 2019 alle schoolexamens kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een vereenvoudigd
programma van toetsíng en afsluiting. Om te borgen dat het PTA voldeed aan wettelijke vereisten is

op bestuursniveau een miní-audit georganiseerd en heeft een externe deskundige het PTA beoor-
deeld.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas !,4 en 6 een tevredenheidsonderzoek
af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowelvoor de te-
vredenheíd als voor de cijfers rond sociale veilígheid. Op vier van de vijf onderzochte thema's (uitda-
gend onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bij de 5% beste

scholen van Nederland.

TevredenheÍd Ouders en LeerlinEen

Ouders 8.8

LeerlÍngen 7.2

Schoolklimaat en Vellieheid

Welbevinden 8.3
Ervaren veiligheid 7.9

Aantasting veiligheid 9.6

*cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters
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2.6 Projecten

Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebíed van leerlingen
met weinig sociaal kapitaal. Vorig jaar is een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd.
Daarnaast wordt door deze gymnasía gezamenlíjk jaarlijks een lerarenconferentie georganiseerd. ln
2019 was het thema van de intergymnasiale studiemiddag het goede gesprek.

Voor de tweede keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met
andere gymnasia in Duítsland, ltalië en Griekenland, dít keer over de bedreigÍngen van de Europese

democratie. Onderdeelvan deze uitwisseling is een theatervoorstelling die op het Barlaeus is uitge-
voerd in 2019,

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooliaar)

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaarl

Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald door vertrek van een aantal personeelsleden, naar
151 in 2017. Op dit moment is het functiemixgetal 148. De komende jaren zal die waarde stabiel blij-
ven door enerzijds bevordering van personeelsleden uit LB naar LC en (in een enkel geval) van LC

naar LD en anderzijds pensionering van een aantal collega,s.

FunctíemÍx 2017-L8 2018-19 20t9-20
LB 22,1 2r,2 20,3

LC 4,4 5,6 TL,t

LD 73,4 73,2 58,5

Totaal 99,9 99,9 100

Functíemixgetal 151 L52 148

Bandbreedte OSZG 729-74r 729-741. t29-t4L

Formatieoverzicht 2017-18 2018-19 2019-20

Directie 3 2,8 3

OP 43,4 48,4 47

ooP 72,6 12,5 12,55

Tijdelijk 10,6 8 10,45

Vast 48,4 55,7 52,7

Aantal mannen 59% 50% 50%

Aantal vrouwen 41% 50% 50o/o
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3.3 Scholing en Professionalisering

Scholing víndt merendeels plaats in índividuele scholingstrajecten. ln 2019 zijn vijf teams van in to-
taal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwíkkeltrajecten rond intervisie, versterking mento-
raat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bij wiskunde en informatievaardighe-
den. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amster-
dam (€ 50.000 voor de periode 2019-2ozll. Er zijn twee docenten met een promotiebeurs en één
docent met een zij-instroombeurs. Er is in 2019 minder gebruik gemaakt van de beschikbare professi-
onaliseringsmiddelen dan de afgelopen jaren (46.136 tegenover 51.520 in 201g),

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)
Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. Er is een actieve
relatie met Leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim, Gemeentelijke projecten zijn er
niet buiten de eerdergenoemde onderwijsprojecten die worden gefinancierd met de Amsterdamse
teambeurzen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording passend Onderwijs|

Het Barlaeus Gymnasium maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon
van de rector in het bestuur. Binnen het bestuur vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het
gebied van onder meer personeels- en financieel beleid en worden voorstellen voor de Raad van
Toezícht geformuleerd, Daarnaast is de school lid van de Vo-raad en van Stichting het Zelfstandig
Gymnasium. ln Amsterdam is de rector actief binnen het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse
gymnasia en participeert hij in de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen.

Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Die-
men' Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruím 80 scholen voor voortgezet onder-
wijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van
de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze
leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van
het SamenwerkÍngsverband. Na een uitvoerige evaluatie en een zorgvuldig besluitvormingstraject
waarbij alle betrokken partners ruim in staat zijn gesteld hun inbreng te leveren, ís in 2019 een
nieuwe ondersteuningsplan "saínen voor elke leerling,, vastgesteld.

Tijdens het vierjaarlijkse inspectiebezoek in 2018 constateerde de Onderwijsinspectie dat het intern
toezicht nog niet geheel onafhankelijk was ingericht. De inspectie achtte dat niet verwijtbaar, maar
gaf het bestuur wel een herstelopdracht met betrekking tot onafhankelijk intern toezicht. De alge-
mene ledenvergadering besloot dan ook tot het werven en aanstellen van een onafhankelijk voorzit-
ter, op basis van een breed gedragen profielschets. Per l januari 2020 is de heer M, Voerman onaf-
hankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Hij woonde, ter kennismaking, ook de le-
denvergadering van 18 december 2019 bij.
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om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasium ondersteuningsmidde-
len van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, De doelmatige besteding van middelen
wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geïnfor-
meerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het school-
ondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven
aan ondersteuning voor (individuele) leerlingen (€ 30.150), investeringen in interne zorgstructuur en
scholing (€7.2501, interne en externe kwalÍteitsverbetering (€ 35.000). Om de kansengelijkheid te
vergroten investeert het Barlaeus al meer dan tien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een
andere sociaal-culturele of -economische achtergrond. Met de middelen van het Samenwerkingsver-
band is in 2019 ook de zelfgeschreven methode studievaardigheden herzien.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

ln Amsterdam is veel discussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen, ln 2015 is voor het
eerst gewerkt met een systeem van matchíng in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar
waarin alleen het schooladvies en niet meer de CÍto-score een rol speelde. ln 2016 heeft de matching
in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was po-
sitief. ln 2017 is de matchingsprocedure licht gew'rjzigd: leerlingen die 12 voorkeursscholen invullen
hebben de garantie geplaatst te worden op eén van die scholen. Die aanpassing is in 2018 geïmple-
menteerd' ln 2019 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover wordt
verwacht in2O7O.

6. lnvesteringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Het Barlaeus Gymnasium bewoont een Rijksmonument. Het gebouw is in 1884 gebouwd en in de pe-
riode20o2-2005 geheel gerenoveerd, Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Subsidies
die zijn beschikt: jaarlijkse aanvragen voor het huisvestingsprogramma en een instandhoudingssubsi-
die van € 49.159 die ín 2016 is beschikt door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Die subsidie
wordt uitgekeerd in zes opeenvolgende jaren. De eerste tranche van € 7.378 is in 2017 gestort. Er is
ook een SDE+-subsidie aangevraagd en toegewezen (maximaal € 58.425).

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het MJOP is in april 2019 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de ac-
tuele onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn
ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de
herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. Het contract onder-
houd, klein jaarlijks onderhoud en het planmatige onderhoud zíjn conform MJOp uitgevoerd. Het
schilderwerk binnen het gebouw is vorig jaar afgerond.
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6.3 tCT

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd ín lCT, ln 2018 is na uitvoerig onderzoek het serverpark
volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabiel is. Computers en beamers wor-
den up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermíjnen. ln 2019 zijn er in de
mediatheek extra werkplekken gerealiseerd zodat de examenleerlingen tegelijkertijd digitaalexamen
konden doen. ln totaal zijn er nu iets meer dan 140 werkplekken. ln de kantine is een wifi-netwerk
geÏnstalleerd. Het Barlaeus heeft besloten tot inbesteding van het beheer en onderhoud van het net-
werk,

6.4 Apparatuur en lnventaris

Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versle-
ten is. ln 2019 zijn de 49 zonnepanelen met een totaal vermogen van ongeveer 16.000 kWp op het
dak geÏnstalleerd en in bedrijf genomen. De gymzaal en 2 lokalen zijn ingericht met ledverlichting. Als
de prof in de 2 lokalen bevalt zullen we in 2020 alle lokalen en de sanitaire ruímten van ledverlichting
voorzien.

6.5 leermlddelen

Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (di-
gitale) materialen, Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. ln 2019 is het dienstverleningspakket
van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken
uitgebreid. Dat vertaalt zich in hogere kosten voor leermiddelen: een stijging van € 25.000.

7. Klachten

De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrector en worden op dat niveau naar
tevredenheíd afgehandeld. Er zijn in 2019 geen klachten ingediend op schoolniveau. ln het kader van
de matchingsprocedure zijn er op bestuursniveau zeven bezwaren ingediend, waarvan er vier gericht
waren tegen het Barlaeus. Eén van de bezwaren is ingetrokken nadat de betrokken leerling alsnog
geplaatst kon worden via de reservelijst, de andere drie bezwaren zijn ongegrond verklaard.
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5.4 Vossius Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwlkkelingen

1.1 Exploitatie 2019

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten

Werkelijk

20t9
Begroot

2019
Werkelijk

2018

€€€

3.1

3.2

3.4

3.5

6.654.982

tL7.776
6.251.900

76.000

6.250.276
81.936

532.L92 477.200 522.626

Totaol boten 7.304.950 6.805.100 6.854.838

[asten

4.t
4.2

4.3

4.4

Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten

5.333.438

159.620

330.041

I.33t.29L

5.147.500

342.000

319.200
990.800

5.059.735

772.778

311.677

L.t47.78t

Totaal lasten 7.164.390 6.799.500 6.691:971

Saldo baten en lastên 14o.s6p 5.600 162.868

5. Financiële baten en lasten tt.623 5.000 t4.283

Resultaat 1s2.183 10.600 t77.L57

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

De Jaarrekening 2019 sluit met een batig saldo van ruim € 152.000. Ook de Jaarrekeningen 2018,
2Ot7 en 2016 lieten een overschot zíen, van respectievelijk € L77.OAO, € 279.000 en € 130.000. De

begroting 2019 rekende nog met een batig saldo van € 10.600; bij de jaarextrapolatie 2Ot9 na7
maanden werd een overschot van € 79.000 euro verwacht.
Aan het batig saldo van 2019 ligt in de eerste plaats het eenmalige bedrag van € 129.000 ten grond-
slag dat eind 2019 in het kader van een onderwijsakkoord van het Ministerie ontvangen werd.
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Verder zijn in de realisatie 2019 ten opzichte van de begroting 2019 de volgende ontwikkelingen
zichtbaar;

De bijdrage van het Rijk voor personele kosten (exclusief de zojuist genoemde eenmalige bÍjdrage)
was € 180.000 hoger dan verwacht en oversteeg bovendien met € 15,000 de stijging van de totale
personele lasten voortvloeiend uit CAo-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de pensioensfeer.

De overige vergoedingen van het Rijk alsmede de subsidies die specifiek gericht zijn op docenten/me-
dewerkers waren € 75.000 euro hoger dan begroot. Dan gaat het onder meer om een extra promo-
tiebeurs, een bijdrage Vroegtijdig Schoolverlaters, een Erasmus+-subsidie en een zogenaamde LOF-

subsidie. De met deze bijdragen gepaard gaande kosten komen terug in de algemene personeelskos-

ten en voor een klein deel ook bij na-en bijscholing en bij culturele activiteiten.

Aan afschrijvingen gebouwen is ruim € 120.000 minder uitgegeven dan begroot, ln de begroting was
een bedrag opgenomen dat rekenÍng hield met de nieuwe investeringen die parallel aan de grote
aanpassingen in en aan het gebouw zouden plaatsvinden, onder meer in het kader van het Meerja-
renonderhoudsplan. Deze kunnen echter pas plaatsvinden bij gelegenheid van Fase 2 van de verbou-
wing en deze startte pas in het najaar van 2019.

Aan afschrijvingen inventaris is € 30.000 minder uitgegeven dan begroot. Overigens is er in het licht
van de brandschade van februari 2019 een aantal investeringen gedaan die niet gedekt worden door
de verzekeringsgelden, De laatsten komen definitief beschikbaar in 2020, waarna duidelijk wordt op
welke investeringen we moeten gaan afschrijven.

Aan gaskosten is ongeveer € 20.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan is onder meer een door
de brand van februari 2019 veroorzaakte langdurige storing debet, Hiervoor komt een vergoeding uit
de verzekeringsgelden.

Aan de aanschaf van schoolboeken is in 2019 € 160.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan ligt
de ontwikkeling ten grondslag dat voor een aantal vakken en jaarlagen tegelijkertijd nieuwe metho-
des zijn aangeschaft. ln dit licht kunnen de budgetten schoolboeken in de begrotingen 2020 en ver-
der lager uitvallen dan in de afgelopen jaren gemiddeld het geval was.

De uitgaven voor schoolreízen,/excursies overstijgen met een bedrag van € 2g.000 de inkomsten op
dit vlak vanuit de ouderbijdragen. Hier speelt met € 20.000 de Romereis klas 5 een grote rol. Er ís be-
wust de keuze gemaakt om bij groeiende kosten de ouderbijdrage ter zake met € g90 onder
€ 1.000 te houden; in het schoo\aar 2O2A-2O2L zal de reis overigens met t dag worden bekort.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten neemt het Rijk het overgrote deel voor zijn rekening,ruimg}oÁ.ln deze
Rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Daarnaast is in dit percentage een be-
drag van ruím € 88.000 opgenomen, dat via het Samenwerkingsverband beschikbaar komt, Met de
laatstgenoemde middelen bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoórdinatoren, activiteiten

VAN REE

ter

ANTS

BV 58



voor hoogbegaafde leerlingen, een Begeleider Passend Onderwijs, intensieve begeleÍdingstrajecten
voor bepaalde leerlingen etc.

5.5o/ovan de inkomsten komen voort uit de door de ouders gefourneerde ouderbijdragen. Met in-
gang van het schooljaa r 2O78-20L9 werken we met WIS Collect, waarbinnen de ouders van een jaar-
laag meteen rekeningen ontvangen voor die activiteiten waaraan hun kinderen deelnemen. Voor de
voor de desbetreffende activiteiten in rekening te brengen kosten is ook in 2019 de instemming ge-

vraagd van de Medezeggenschapsraad, Uiteraard zijn alle bijdragen vrÍjwillíg. Deels gaat het dan om
een algemeen te besteden bijdrage, vooral echter om bijdragen die samenhangen met specifieke ac-
tiviteiten in een jaarlaag, zoals met name excursies en reizen.

Dan is er nog een bijdrage van de gemeentelíjke overheíd, ter grootte van I,5o/o van de inkomsten.
Daarmee vindt de bekostiging plaats van externe sportvoorzieningen en de jaarlijkse bijdrage OZB.

Verder worden via de zogenaamde Lerarenbeurzen en de Teambeurs Mentoraatsprojecten en ont-
wikkelingen als inclusiviteit, activerend leren en formatief evalueren gefinancierd.

Ten slotte komt 3% van de inkomsten uit diverse inkomstenbronnen als verhuur lokalen, kaartjes
voorstellingên, vergoedingen UWV, subsidies derden, detachering et cetera.

Overigens is - los van het onderhavige exploitatíeoverzicht - vanuít de Gemeente Amsterdam inmid-
dels een bedrag van ruim 10 miljoen euro beschikbaar gekomen voor het ten uitvoer brengen van
grote aanpassingen aan het Vossíus-gebouw. Ook buíten het exploitatieoverzicht blijven de gelden
die in 2020 beschikbaar komen van de verzekeraar van de brandschade van februari 21tg - het gaat
dan om een bedrag van ruim € 900.000.

1.4 Personele lasten

Het aandeel personele lasten binnen de totale lasten bedroeg in 2019 74,5%. Dit is exclusief bij- en
nascholingskosten en representatiekosten personeel. Opvallend is het lage bedrag dat is uitgegeven
voor de vervanging van ziek personeel: € 26.000, terwijl € 1OO,O00 begroot was, De bijdrage van het
Vossius aan de OSZG'ZiZo-pot kan ín 2020 dan ook omlaag. Verder was er ín 2019 een groeivan €
10.000 voor de inzet van gastdocenten en overig incidenteel personeel.

1.5 Materiele lasten

De materíële lasten maken25,SYo van de totale lasten uit. Grote uitgavecategorieên zijn reizen/ex-
cursies (€ 375.000), huisvestingslasten (€ 328.000), boeken en leermiddelen (€ 324.000), afschrijvin-
gen onderwijsapparatuur en huisvesting (€ 170.000) en kosten voor de diverse secties/activiteiten
voor de leerlingen {€ 110.000).
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2 Onderwijsprestaties

2.l lnstroom

Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opge-
nomen in de onderstaande tabel. Met betrekking tot elk van de jaren 2018, 2019 en 2020 was er 1
leerling dÍe in een hoger leerjaar instroomde. Overigens heeft het Vossius de gewoonte om de dríe
jaar een zesde eerste klas te plaatsen. Dat verklaart de hogere getallen bij de jaren 20t9 en 2022.

Tobel: lnstroom (teldotum ! oktober jaor t-7)

2018 2019 2020 2021 2022

f leerlingen I42 167 L43 740 168

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten van het Vossius bleven, zoals uit de onderstaande tabel mag blijken, ook in 2019
onverminderd zeer goed.

Tabel Sloglngspercentages en CE-cljfers

Examenresultaat
Jaar

Slagingspercentages CE-cijfers gemiddeld
school ZG school ZG

2077 95 0 6,98 6,82
2018 96 92,5 7,09 6,76
2019 96 0 7,05 6,79

Ook het bovenbouwsucces van het Vossius - zie onderstaande tabel - was opnieuw hoog; de lande-
lijke VWo-norm ligt op ruim 80%. De onderbouwsnelheid daarentegen was echter aan de lage kant.
Waar de landelijke driejaarsnorm voor de genoemde jaren op 94,48o/o lag, kwam het Vossius daar iets
onder uit, nameÍ'rjk op 94,29%. Het gaat hier om een ontwikkeling die de school graag wil keren. Bij
de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2023 die in 2019 plaatsvond, was er dan ook veelaan-
dacht voor een versterkÍng van de begeleiding van de onderbouwleerlingen. Daar spelen de volgende
maatregelen onder meer een rol in: toetsen consequent in lts Learning zetten, doorgaan met de Len-
teschool, begeleiding doublanten door de Begeleider Passend onderwijs, consequent gebruik van de
mentormethodes klas 1 en 2 en versterkíng van het mentoraat in het algemeen, deelname aan het
landelíjke project transformatieve/ínclusieve school, inrichting huiskamer in de nieuwe serre en uit-
breiding van het zorgcoórdinaat.

Íobel Onderhouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 20t6-t7 20t7-L8 2018-19

Onderbouw 95,47% 92,33% 94,9O%

Bovenbouw 93,14% 94,03% 92,64%
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het Vossius bood zijn leerlingen naast de excursies in elk van de klassen t lm 5 (waaronder de Rome-
reis in klas 5 en de op respectievelijk leerlingen met bíologie en aardrijkskunde gerichte excursies
naar Texel enZeeland/Rotterdam in dezelfde klas 5) en een filosofie-excursie naar Terschelling in klas

6 een groot aantal extra activiteiten aan:

ln 2019 organiseerde het Vossius met behulp van ministeriele middelen voor de derde keer een Len-

teschool: ruim 80 leerlingen uit alle jaarlagen kregen de gelegenheid zich rond de meivakantie extra
te prepareren op een succesvolle afsluiting van het schooljaar.

Leerlingen in de klassen 1 en 2 krijgen het aanbod na de reguliere schoolt'rjd nog een les Chinees of
Spaans te volgen dan wel een cursus Opnametechniek Geluid en Licht; een kleine 30 leerlingen
maakte van dit aanbod gebruik. Ook was er de mogelijkheid deelte nemen aan een cursus Zelfuerde-
diging: 50 leerlingen. Bovenbouwers konden deelnemen aan de twee lnformatica-clubs; deze be-
staan uit totaal 15 leerlingen.

ln de onderbouw is er een Meergetalenteerdenprogramma, waarbinnen individuele leerlingen deels
buiten de lessen onder begeleíding aan een eígen project werken. Hieraan nemen jaarlijks vele tien-
tallen leerlingen deel.

De mogelijkheid tot voorbereiding op de Cambridge-, Delf- en Goethe-examens, op diverse niveaus.
Hieraan nemen jaarlijks enkele honderden leerlingen deel. Overigens zijn bij deze examens zowel de
slagíngspercentages als de behaalde niveaus indrukwekkend.

Deelname aan Olympiades en landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologie, Natuur-
kunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen. Aan een aantal wiskundeactiviteíten ne-
men hele jaarlagen deel; verder participeren enkele tientallen leerlingen.

ln de bovenbouw de mogelijkheid voor ambitieuze en begaafde leerlingen meer vakken te kiezen dan
nodig voor het eindexamen; daarnaast is er met name in klas 5 de mogelijkheid tot deelname aan de
Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universiteit Leiden als de Vrije Uníversi-
teit Amsterdam. Aan het eerste nemen enkele tientallen leerlingen deel; aan de Leiden-programrna's
en het aanbod van de VU elk 15 leerlingen. ln 2019 gingen we ook door met het aanbieden van de
workshops van bèta-partners. Hier namen enkele tientallen leerlingen aan deel.

ook hebben leerlingen de mogelijkheid zich aan te melden voor het onder auspiciën van de lande-
líjke vereniging van gymnasÍa SHZG ontwikkelde Honoursprogramma, waarbij zij een eigen project
kiezen en begeleid worden door Vossius-docenten. Ook in 2018 had het Vossius in elk van de drie
jaarlagen 4, 5 en 5 een groep leerlingen actief (gemiddeld 4 per jaarlaag).
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Enkele jaren geleden zijn we gestart met het in eerste instantie met middelen van de Europese Unie
gefinancierde Geo Future-programma, een op de grote milieu- en energieproblemen van de aarde
gericht interdisciplinair extra-curriculair programma waarvan ook deel uitmaakt bedrijfsbezoek, uit-
wisseling met het buitenland (Barcelona) alsmede praktische opdrachten. Ruím 25 leerlingen uit jaar-
laag 4 deden mee in 2019.

lnmiddels loopt ook het extra-curriculaire programma Wereldcultuur alweer enkele jaren, Leerlingen
houden zích middels museum- en festivalbezoek en het volgen van masterclasses bezig met kunst-
en cultuuruitíngen van werelddelen als Afrika, Azië en Latijns-Amerika en oriènteren zich daarbij op
thema's als identiteit en beeldvorming. We hebben dit programma in 2019 op dezelfde voet kunnen
voortzetten: 20 deelnemende leerlingen uit klas 4.

Deelname aan het Orkest, de Big Band, het Jazzkoor, zeker 70 leerlíngen. De leden van het orkest
verzorgen reguliere optredens op school maar treden ook op op het landelijke Orkestival; de Big

Band neemt ook deel aan het Prinses Christinaconcours.

De drie toneelgroepen voor respectievelijk onderbouw, klas 3 en bovenbouw trekken een kleine 50
actieve participanten en bovendien bij voorstellingen ruim 300 koppen publiek van leerlingen, fami-
líeleden, vrienden.

Het jaarlijkse Kerstconcert en het Café Chantant-muziekfeest kennen zo'n 100 deelnemers en de ge-
luidstechniekploeg voor de aula kent zo'n 15 deelnemers; deze activiteiten trekken in totaal een
kleine 1000 man/vrouw publiek.

Deelname aan diverse landelijke en internationale debattoernooien alsmede aan het European youth
Parliament, in 2079, zeker 30 deelnemers.

schoolmagazine vulpes telde zo'n 15 redactíeleden en kwam vier keer uit in 2019

Het Vossius zette ook in 2019 het landelijke project Maatschappelijke Stage voort dat onder meer
derdeklasleerlÍngen actief maakt bij voedselbanken, bejaardenhuizen en scholen en organlseerde op-
nieuw- in de 4" klas- een beroepsstage van een week voor alle leerlingen. Daarnaast verzamelde ook
in 2019 een groep leerlingen financiële middelen voor de Stichting Anak, die studiebeurzen geeft aan
kinderen op de Filippijnen. onder meer vond een grote veilingavond plaats. ln de meivakantie van
2019 reisde een groep leerlingen en docenten vervolgens daadwerkelijk naar de Filippijnen.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelangen

Naast met de reguliere vakken en de extra leerlingactiviteiten zijn we in 2019 ook doorgegaan met
lessen inzake alcohol- en middelengebruik, roken en seksualiteit. Daarnaast boden we in de klassen 4
en 5 ook de maatschappijmodules rechten en psychologie aan en de kunstmodules dans/muziek en
fotografie/film.

Voor wat betreft de ontwikkeling van ons onderwijs hebben we met behulp van een LOF-subsidie
een Sroot project onderzoeksvaardigheden leerlingen (alpha-gamma) uitgevoerd, waarbinnen een
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doorlopende leerlijn werd ontwikkeld voor de verschillende jaarlagen en het stimuleren van een on-
derzoekende houding centraal stonden. Daarnaast zijn medewerkers actief geweest met het verder
ontwikkelen van formatief evalueren en toetsen.

ln het kader van de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2029 zijn verder afspraken gemaakt
voor onderzoek naar de huidige beperkingen bij het kiezen van vakken in de bovenbouw, naar de
mogelijkheid van introductie van het vak NLT, het bevorderen van samenwerking tussen verschil-
lende vakken en het creëren van een doorlopende leerlijn voor informatica/informatiekunde.

De Prestatieboxgelden van de Rijksoverheid - in 2019 € 270.000 - hebben het de school mogelijk ge-
maakt de volgende kosten te maken: € 95.000 voor personele kosten in het kader van brede vorming
van en verdieping voor leerlingen, € 50.000 bijdrage aan bij- en nascholing personeel alsmede bege-
leiding/coaching nieuwe medewerkers, € 50.000 euro onderwíjsa p paratuur,
€ 35.000 euro voor de inzet van extra zelfgemaakte lesmaterialen en € 40.000 euro voor materiele
kosten culturele activiteiten.

2.5 Kwallteitsborging

De school werkt van oudsher langs de volgende lijnen aan het borgen van haar kwaliteit:

a

a

De rector voert regelmatig overleg met de leerlingenraad/groepen leerlingen en het bestuur
van de ouderverenigÍng en treedt voorts op als gedelegeerd bestuurder in het overleg met
de MR (die ongeveer 6 maal per jaar bijeenkomt).

We laten eenmaal per vier jaar een Risico-inventarisatie-onderzoek uitvoeren om mogelijke
fysieke en psychische risico's in kaart te brengen; de laatste keer was dat eind 2016. De aan-
bevelingen die uit dat onderzoek voortkwamen zijn opgenomen in een Plan van Aanpak dat
met de MR is afgestemd en dat in 2019 geheelten uitvoer is gebracht. Ook bevragen we een-
maal per drie jaar de medewerkers op hun ervaringen met de schoolleiding. Ook in 2019
heeft zo'n onderzoek plaatsgevonden; de opbrengsten zijn gedeeld met de pMR.

Ten minste eenmaal per twee jaar krijgt elke medewerker een functioneringsgesprek, met als

basis de bevraging van twee klassen (via op de Wet BIO gerichte vragenlijsten van kwaliteit-
scholen.nl), bevindingen lesbezoek alsmede een zelfevaluatie op basis van aspecten ge-

noemd in de wet BlO. De functioneringsgesprekken richten zich steeds meer op de ontwikke-
ling van de leraar. ln 2019 zijn we ook begonnen aan systematische gesprekken met de on-
derwijsondersteunende medewerkers.

Nieuwe leraren worden tegen het einde van hun eerste jaar beoordeeld op basis van een ad-
vies van de sectie, de bevraging van twee klassen alsmede lesbezoek door leden van de
schoolleiding; er is voorts een uitgebreide, door de werkgeversstichting OSZG ontwikkelde,
beoordelingsprocedure voor het bevorderen van medewerkers tot LD-docent.

Aan het begin van elk schooljaar, ook in het schooljaa r 2OL9-202O is dat zo gegaan, voert de
schoolleiding overleg met de secties die relatief minder gescoord hebben bij de recente Cen-
traal Examens; verder vindt zoveel mogelijk eenmaal per twee jaar een gesprek plaats tussen

a

a

a
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a

schoolleiding en secties over zaken als vak-ontwikkelÍng, nieuwe didactische concepten, ont-
wikkelingen in het eindexamenprogramma, bijscholing, wijze van voorbereiding proefwer-
ken, schoolexamens et cetera.

Normaal gesproken bespreekt de schoolleiding eenmaal per jaar tijdens de zogenaamde be-
leidsdag de voortgang van het vigerende Schoolplan met vertegenwoordigers van de vakge-
bieden in de school. omdat in 2ot9 de voorbereíding zou plaatsvinden van het nieuwe
Schoolplan 2020-2023 is in dat jaar een andere aanpak gevolgd. Begin maart 2019 vond,
voorbereid door een speciale Schoolplancommissie en onder leiding van bureau AEF, een
studietweedaagse met alle medewerkers plaats. De periode tussen begin maart en half mei
2019 is vervolgens door de schoolleiding benut voor nader overleg met de Schoolplancom-
missie en bureau AEF en eind juni rondde de schoolleiding een conceptversie van een nieuw
Schoolplan af dat in de periode tot eind oktober besproken is met de jaarlaagcoórdinatoren,
sectievoorzitters, een vertegenwoordiging van het onderwijsondersteunende personeel, de
rector van het Barlaeus als adviseur vanuit het bestuur van de OSZG alsmede de leerlingen-
raad en het bestuur van de oudervereníging. Eind november bereikten de rector en de MR
inhoudelijke overeenstemming over de tekst van het nieuwe schoolplan.

ln het kader van Kwaliteitsborging, zeker waar het 't bevorderen van de hierboven al genoemde
doorstroom in de onderbouw betreft, zijn in het nieuwe Schoolplan nog een aantal aanvullende af-
spraken opgenomen:

r ln de eerste maand van een nieuw schooljaar worden tegen de achtergrond van leerlingen
die niet ziin doorgestroomd, de in het vorige schooljaar ingezette begeleidingsmiddelen ge-
evalueerd' Bij gelegenheid van de rapportvergaderingen van begin december en half maart
bespreekt de schoolleiding met de coórdinatoren de vakken/docenten waar relatief lage rap-
portcijfers zijn behaald, ln februari zijn er dan tussen schoollelding en coórdinatoren gesprek-
ken over de leerlingen die nog geen overgangsrapport hebben en die nog in aanmerking
moeten worden gebracht voor maatwerk of regulíere activiteiten als de [enteschool.

r Voor half november van elk schooljaar bezoekt de schoolleiding alle mentorlessen en be-
spreekt zij met de mentoren de voortgang daarvan en van de gesprekken met elk van de
mentorleerlingen. Tevens wordt in de maand oktober bekeken of de stof van alle toetsen in
de klassen 1 en 2 in lts Learníng wordt gezet.

De achterblijvende onderbouwsnelheid was voor de lnspectie reden naast een bezoek aan de school
in het kader van het reguliere vierjaarlijkse bestuursonderzoek ook een onderzoek in te plannen
waarin de verschillende aspecten van het functioneren van de school meer in den brede onder de
loep werden genomen, De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2020 definitÍef bekend.
ln het kader van de bezoeken van de lnspectie is in 2019 Ín ieder geval de informatievoorziening over
de inhoud van de schoolexamens al uitgebreid (koppeling aan de landelijke syllabi) en is voorts een
enkel onderdeel van het examenreglement aangepast. ln het nieuwe Schoolplan is verder vastgelegd
dat we de schoolexamens evenwíchtíg blijven spreiden over de jaarlagen 5 en 6 (en bij een enkel vak
ook jaarlaag 4). We blijven in de schoolexamens ook zowel de door het rijk voorgeschreven onder-
werpen toetsen als onderwerpen van eigen keuze. Ten slotte gaan we voort met het hanteren van
het vierogenprincipe b'rj het opstellen van de schoolexamens en de daarbij te hanteren normeríngen.
Meer in het algemeen is in 2019 het toetsbeleid onderwerp van discussie geweest. Dan ging het in
eerste instantie om het aantal toetsen per jaarlaag en de onderlinge weging van de verschillende
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soorten toetsen ten opzichte van elkaar. De discussie over de toetsing zal worden voortgezet inZO2O;
dan zal ook de becijferíng van toetsen aan de orde komen alsmede de mate waarin sectieleden on-
derling met elkaar over toetsen afstemming moeten zoeken.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Op het Vossius Gymnasium zijn ook Ín het schooljaar 2oL8-2Q19 in het voorjaar de leerlingen en ou-
ders van de jaarlagen 1, 3 en 6 bevraagd. ln het voorjaar van het schooljaa r 20tg-2020 zullen we jaar-

laag 3 vervangen door jaarlaag4, om in de pas te lopen met de praktijk binnen de andere OSZG-scho-

len. Over de uitkomst van de bevragingen kunnen we in het algemeen tevreden zijn. De gemíddelde

leerlingentevredenheid bedraagt 7,O en daarmee scoren we ruim boven het landelijke gemiddelde in
het hoogste percentiel. Bovendien scoren we 0,3 punt hoger dan in het schooljaar 2017-2018. Ook
met de gemiddelde ouderscore zitten we boven het landelijk gemiddelde: 8,2, een score die we ook
vorig jaar haalden. Kijken we naar de uitgesplitste cijfers dan valt op dat we bij de leerlingen voor
apart besproken categorieën als 'welbevinden' en 'ervaren veiligheid' in het hoogste landelijke per-
centíel scoren en dat ook het cijfer voor 'aantasting veiligheid' met 9,3 hoog is. Verder scoren we met
de eveneens apart onderzochte ambitie 'uitdaging' ruim boven het landelijk gemiddelde in het hoog-
ste percentiel en dat laatste geldt tevens voor de ambitie 'brede vorming'. Bij de ambitie 'eigentijds
onderwijs' zitten we echter met een ruime 7 slechts iets boven het landelijk gemiddelde.

Kijken we naar de deelvragen waaruit de enquêtes zijn opgebouwd en focussen we daarbij op vragen
die verband houden met'eigentijds onderwijs'dan valt op dat we zowel bij de leerlingen als de ou-
ders wat lager scoren dan gemiddeld met betrekking tot |CT-gebruik. Voor het Vossius is dat een re-
den door te gaan met de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving, te blijven investeren in

sets lPads en chromebooks en de mogelijkheid te onderzoeken naar hetzij de invoering van het vak
informatica dan wel het implementeren van delen van het vak informatica in het reguliere onderwíjs,

Verder maken de enquêtevragen duidelijk dat met name de onderbouwleerlingen de invulling van
het mentoraat lager waarderen dan landelijk gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vragen die gerelateerd
zijn aan het verkrijgen van extra steun van leerkrachten of het inzicht van leerkrachten in de zwakke
en sterke kanten van de leerling. De inspanningen die we al een aantaljaren verrichten om de invul-
ling van het mentoraat op een eenduidig hoger kwalitatief niveau te krijgen, verdienen dan ook een
stevige voortzetting.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen

Ouders 8,2

Leerlingen 7,0
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Schoolklimaat en Veiligheid

Welbevinden 7,9

Ervaren veiligheid 7,7

Áantasting veiligheid 9,2

2.6 Proiecten

ln het bovenstaande kwamen onder meer al de projecten rondom onderzoeksvaardigheden en men-
toraatsontwikkeling aan de orde - de laatste gefinancierd met de Lerarenbeurzen en de Teambeurs
van de Gemeente Amsterdam - alsmede de eveneens extern gesubsidieerde aansluiting bij het lande-
lijke project transformatieve school van lliass el Hadioui dat erop gericht is alle kinderen zich thuís te
laten voelen op school en zo in de gelegenheid te stellen te klimmen. Verder verdienen vermelding
het project formatief evalueren en de uitwisseling die met behulp van Erasmus+-gelden binnen het
extra vak Geo Future plaatsvindt met een school in Stuttgart. Daarnaast kreeg het Vossius samen met
de andere Amsterdamse gymnasia ook in 2019 groen sein van de Gemeente Amsterdam voor een
groots opgezet project Ouderbetrokkenheid. Ten slotte startte in 2019 een project Veilig Schoolkli-
maat voor medewerkers, met een startbijeenkomst in juni 2019; dit project zou in 2020 een vervolg
kríjgen onder externe begeleiding.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaarf

Formatieoverricht 20t7-78 2018-19 20t9-20

Directie 2.9 2,9 2,9

OP 42,59 43,35 44,64

ooP 70,87 11,58 L2,56

Tijdelijk 6,49 8,r7 lt,5!

Vast 49,96 49,66 48,59

Aantal mannen 35 38 4L

Aantal vrouwen 45 42 41,

ln de afgelopen jaren zijn de aantallen mannen respectievelijk vrouwen in de school elkaar steeds
meer in evenwicht gaan houden. Bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel hangt de groei in per-
centage fte met name samen met het aanstellen van een assistent-systeembeheerder. Bij het Onder-
wijzend Personeel lag een groei in het aantal C-taakuren alsmede een uit financieel oogpunt iets min-
der gunstige verdeling van leerlingen over klassen/clusters aan de uitbreiding van het fte-percentage
ten grondslag.
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3.2 Functiemix in oÁ (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Het functiemixgetal van het Vossius ligt onverminderd boven het binnen de OSZG afgesproken maxi-
mum. Het streven is het getal geleidelijk aan bij 141 te brengen. De fluctuaties van de afgelopen ja-
ren, zoals die zichtbaar zijn in de onderstaande tabel, zijn de resultante van de uitstroom van col-
lega's met een aanstelling in LD, de doorstroom van collega's in LB naar LC, het aannemen van een
enkele docent in LD en het bevorderen van collega's vanuit LC naar LD, het laatste op basis van daar-
voor binnen de OSZG afgesproken beleid.

Functiemix 2017-18 2018-19 2019.20

LB 8,0 6,0 6,8

LC 40,o 37,O 38,5

tD 52,0 57,0 54,6

Totaal 100 100 99,9

Functiemixgetal L44 151 147,7

Bandbreedte OSZG 129-147 129-141 129-r4r

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Vossius heeft in 2019 het begrote bedrag voor materiële kosten bij- en nascholing meer dan op-
gebruikt. De school financierde voor enkele van haar (nieuwe) medewerkers de kosten van het halen
van een officiële bevoegdheid alsmede enkele persoonlijke coachíngstrajecten en stelde met behulp
van externe middelen twee medewerkers in staat een promotietraject uit te voeren. Vanuit de
schoolleiding kregen medewerkers in 2019 voorts een uítnodiging voor bijscholingen (op school) in
bijvoorbeeld het uitoefenen van het mentoraat, bedrijfshulpverlening, belangrijke stoornissen bij
leerlingen alsmede vakdidactiek en pedagogiek. ook participeerde de school aan de jaarlijkse door
de Amsterdamse gymnasia georganiseerde Amsterdamse Gymnasiumdag. Ten slotte stelde de school
in voorkomende gevallen haar medewerkers in staat tijdens lestijd belangrijke bíjscholingsactiviteiten
te volgen, bijvoorbeeld die van landelijke beroepsverenigingen en de Universiteiten.
De leden van de schoolleiding schoolden zich onder meer bíj op het vlak van coaching van medewer-
kers, bezochten algemene studiedagen van de landelijke vereniging van gymnasia SHZG en lieten zich
coachen door een externe begeleider.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projecten)

Het Vossius heeft een goed regulier contact met het Bureau Leerplicht Plus; een medewerker van die
organisatíe participeert ook vast in het ZAT. Het Vossius hanteert de regels van het Bureau m.b.t. het
noteren van absenties ten volle.

De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn meer dan goed.
ook in 2019 ontving het Vossius een subsidie voor het huren van sportterreinen en sportaccommo-
datie' ln 2019 vond ook veelvuldig vervolgoverleg met de Díenst plaats over de in april 201g concreet
gestarte aanpassing van het gebouw van het Vossius naar aanleiding van de haalbaarheídsstudie van
archÍtectenbureau Marlies Rohmer en een nader door bureau HEVO uitgewerkt projectvoorstel. Het
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Vossius ontving daarvoor ook in het kader van het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 een forse
subsidie en een aanvraag voor het programma 2020 werd begin 2019 ingediend - deze is inmiddels
gehonoreerd.

De rector neemt verder namens het bestuur van de OSZG deel aan de ledenvergaderingen en werk-
groepen van het OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, en assisteert het bestuurslÍd
van de oSVo dat belast is met het voor het aannemen van leerlingen ontwikkelde matchingssysteem,
Daarnaast is de school actief binnen de SHZG, de landelijke vereniging van categoriale gymnasia. De
rector van de school was betrokken bij het Gymnasiale Honours-project.

4.2 samenwerkingsverba nden (incl. verantwoording passend onderwijs)

Het Vossius is actief in het plaatselijke samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. De conrec-
tor onderbouw en de twee zorgcoórdinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-
overleggen respectievelijk inhoudelijk gerichte themabijeenkomsten, Het Vossius formuleerde bin-
nen de SWV een Profiel Passend Onderwijs en een Zorg-Ondersteuningsplan en ontvangt elk jaar gel-
den voor het gericht begeleiden van leerlingen met bijzondere behoeften en het met onder meer
scholing ondersteunen van medewerkers bij de vormgeving daarvan. ln dit kader verzorgde de school
ook in 2019 onder meer indivlduele coaching op leerresultaten, twee huiswerkklassen, begeleiding
projecten hoogbegaafden, hulplessen op de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen,
(MlRT, studiedagen voor medewerkers, training juniorbegeleiders, introductie Verkeersveiligheid etc,
De school beschikt over een zorgcoórdinaat met een ruÍm aantal uren dat ten opzichte van 201g in
2019 bijna verdubbelde en kon beschikken zowel over een begeleider passend onderwijs als over een
ouder-kindadviseur.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Het tekort in Amsterdam aan gymnasiumplekken/plaatsen op goede en relatief kleine categoriale
scholen blijft een thema dat de gemoederen van ouders en soms ook de plaatselijke politiek bezig-
houdt. Voor 2019 heeft de OSZG/het Vossius in dit licht opnieuw steun gegeven aan het besluit van
de plaatselijke vereniging OSVO een centraal digitaal systeem van matching en plaatsing in te richten
dat werkt op basís van een lijst met 12 voorkeursscholen, het toewijzen van een lotingsnummer en
de inzet van een algoritme.

6. lnvesterinten - Materiele zaken

6.l Huisvesting

Ook in 2019 was het Vossius volop in verbouwing dan wel bezig met het realiseren van enkele
nieuwe ruimten, een en ander in het kader van een groot tweejarig project dat voor het grootste
deel gefinancierd wordt door de Gemeente Amsterdam en een investering van meer dan €
10'000.000 behelst. ln het najaar van 2019 kwam de eerste fase van het project gereed in de vorm
van twee nieuwe ondergrondse gymzalen en de ruwbouw van een nieuwe serre op de binnenplaats.
Vervolgens vond de start plaats van het tweede deel van het project dat gaat leiden tot een verbou-
wing van de oude benedengymzaaltot kantine, van de oude kantine tot twee nieuwe biologielokalen

VAN REE

teÍ

NTANTS

BV 68



en ven de oude bovengymzaal tot atelieruimte, ICT-ruimte en spreekruímten. Verder staan voor
2020 nog een ombouw van de kelder tot fietsenstalling op het programma, de realisatie van luchtbe-
handeling ín alle lokalen en het aanbrengen van een lift van de begane grond tot de derde verdie-
ping.

Overigens vond in februari 2019 een gebeurtenis plaats die geheel 2019 een grote impact op de
school, het schoolgebouw en haar leerlingen en medewerkers zou hebben, namelijk een brand ter
hoogte van de kantine. Hierdoor ontstond veel brandschade en raakten vijf lokalen inclusief de kan-
tine buiten gebruik. De lokalen werden in de zomer van 2019 hersteld. De ruimte van de (oude) kan-
tine zou uiteindelijk in 2O2O hersteld worden in het kader van het grotere verband van het grote ver-
bouwingsproject. De Gemeente Amsterdam bleek adequaat verzekerd tegen brandschade.

6.2 Meeriarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

ln het licht van het grote verbouwingsproject vonden in 2019 alleen die vervangingsinvesteringen
plaats die noodzakelijk zijn voor een normaal gebruík van en een verantwoord veiligheidsniveau bin-
nen het gebouw. Overigens staan er in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan voor het mo-
ment dat (in 2020) de grote verbouwing zijn einde nadert een flink aantal investeringen op het pro-
gramma: onderhoud vloeren, vervanging waterafvoer (goten en regenpijpen) en bedekking (platlda-
ken, grootscheeps schilderwerk zowel binnen als buíten. Dan gaat het om investeringen van ruim €
500'000. Deze zijn verwerkt in een investeringsprogramma met eigen gelden van ruim € 1.000.000
dat in 2019 steun kreeg van bestuur en Raad van Toezicht van de OSZG. ook is er voor het buiten-
werk een subsidie verkregen van het landelijke Monumentenfonds van ruim € 150,000.

6.3 tCT

Het Vossius heeft ook in 2019 een nieuwe set chromebooks en enkele extra digiborden aangeschaft.
Ook is er geÏnvesteerd in dígitale licenties voor het onderwijs. ln het kader van de lopende grote ver-
bouwing en de aanstaande verhuizing van de |CT-ruimte van de kelder naar een níeuwe ruimte op de
eerste verdieping zijn er in het kader van het hierboven genoemde eigen investeringsprogramma ook
middelen opgenomen voor nieuwe servers, bekabelingen et cetera; hiervan is een deel al aange-
schaft in 2019, Verder zijn er op het vlak van computers en beamers vervangingsinvesteríngen ge-
daan. Daarnaast is ICT apparatuur vervangen uit de middelen die vrijkwamen van de brandschade-
verzekering.

5.4 Apparatuur en lnventaris

Zowel in de werkruimten, lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris verníeuwd wan-
neer deze versleten dan wel onveilig is. Zo werden ook in 2019 met name in de ruimtes voor de staf
regelmatig met name stoelen en dergelijke om Arbo-technische redenen vervangen.
Van een echte vernieuwing van het interieur van de school is (nog) geen sprake. Ook hier geldt dat
de in 2018 gestarte verbouwing/aanpassing van het gebouw een enorme sprong in investeringen
met zich mee zal brengen, voor welke ruimte is gemaakt in het genoemde eigen investeringspro-
gramma. Overigens is voor de inrichting van door de verbouwing gerealiseerde nÍeuwe ruimtes ook
een inrichtingsbudget van de gemeente Amsterdam verkregen van ruim € 250,000. Hieruit werd in
het najaar van 2019 de inrichting van de nieuwe gymzalen bekostigd.
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5.5 leermiddelen

Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met (al dan
niet op de elektronische leeromgeving geplaatste) extra (digitale) materialen, gemaakt door de do-
centen zelf dan wel verkregen van collegae in het land, bijvoorbeeld via de uítwisselingssite van de
gymnasia. Het Vossius schaft overigens steeds meer lícenties aan voor oefenstof, het digitaal afne-
men van toetsen etc. Eind 2018 zijn met boekenleverancíer Van Dijk afspraken gemaakt dat deze

voortaan ook de inname en uitlevering van boeken voor zijn rekening neemt. ln 2019 zijn deze af-
spraken voor de eerste maal (succesvol) uitgevoerd. Overigens heeft het Vossius in 2019 fors meer
geïnvesteerd dan in 2018 en dan begroot was.

7. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij leraar, mentor, coordinator of conrector en wor-
den op dat niveau (naar behoren en in overgrote meerderheid naar tevredenheid) afgehandeld.
Wel hadden de rector en vervolgens bestuur al in 2018 een klacht gekregen onder meer over een
door de school verrichte uitschrijving van een leerling, nadat deze zich bleek te hebben ingeschreven
op het particulier onderwijs, De school had hier een formele verwijderingsprocedure moeten volgen,
zo werd ook door de lnspectie vastgesteld. Deels gaat het hier voor de ouders van de leerling om een
princípiële kwestie die aan landelijk onderwijsbeleid raakt, in heel 2019 af en toe opspeelde en door
zou lopen tot in 2020.

B'tj de rector zijn, in zijn functie van voorzitter van de eindexamencommissie, verder diverse kwesties
terechtgekomen die te maken hebben met het eindexamen. Gelukkig was er in 2019 slechts een en-
kel geval van onregelmatigheid bij het schoolexamen.

Ten slotte was er ook een bezwaarzaak van ouders wier kind in het kader van de matchingsproce-
dure van de Gemeente Amsterdam niet op het Vossius geplaatst was. Dit bezwaar is door het be-
stuur van de OSZG ongegrond verklaard.
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5.5 Gymnasium Bernrode

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

Baten

Werkelijk

2019

Begroot

2019
Werkelijk

2018

€

5.340.150

27.645

360

379.549

5.059.900

15.000

2.500

309.300

4.977.764

20.987

2.700

468.3t7

€€

3.1

3.2

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Lasten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal baten 5.747.705 5.386.700 5.409.758

4.392.248

79.650

245.235

823.849

4.216300
116.900

248.200

593.800

4.097.082
7L.423

168.380

653.474

Totaql lasten 5.540.982 5.275.80q 4.990.359

Saldo baten en lasten 2qQ.72Z 110.900 419.409

5. Financíële baten en lasten 7.570 5.000 7.582

Resultaat .2L4.292 115.900 426.990

1.2 Analyse Exploitatle Resultaat

Er was begroot op een positíef resultaat van € 115,900. Gerealiseerd is een positief resultaat van €
2L4,292. Dit verschil is te verklaren door de extra middelen á € 153,- per leerling (totaal komt dit
neer op ca. € 104.000), die door OC&W zijn toegekend in december en die ook in december geboekt
zijn, De toegekende extra middelen beïnvloeden het resultaat positieí maar zullen de komende 2

schooljaren verantwoord moeten worden.
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Daarnaast was er een vrijval van € 144.027 voor de ziektewetvoorziening. Daar stond wegens een
nieuwe casus echter een reservering tegenover van € 115.900. De tussentijdse loonsverhoging vol-
gend uit de nieuwe CAO heeft daarnaast met3,!3%ook een aanzienlijke stijging gegeven in de baten
(die ook weer terugkomen aan de lastenkant).

Aan de lastenkant zijn er geen tegenvallers geweest, kijkend naar de totale lasten. De conclusie kan
dan ook zijn dat op de lastenkant de school ,in control, is.

Een aantal opvallende zaken zijn er wel. Zo is de kostendrager 1011 onderwijzend personeel begroot
op 2,9 miljoen en wordt er 3,09 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking
is te vinden in de kosten voor het ZiZo-fonds die € 48,000 hoger uitvielen dan begroot. Hoewel het
ziekteverzuim inmiddels onder de 5% is, achten wij het aannemelíjk dat de hoge bíjdragen voor het
ZiZo-fonds nog aan zullen houden.
Het subtotaal voor lonen/salarissen komt uit op 4,!52 miljoen waar 3,987 miljoen begroot was.
Naast het eerdergenoemde ZiZo-fonds is dit te verklaren door de tussentijdse loonsverhoging ín de
níeuwe cao. Deze loonsverhoging is ook terug te zíen in de batenkant (3,13%1.

op de kostendrager 1305 afschrijvingskosten overige apparatuur stond een begroot bedrag van 15k.
Slechts € 190,- is daarvan gerealiseerd. De verklaring daarvoor is dat de aanpassingen in het binnen-
klimaat nog steeds niet gerealiseerd zijn. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de ge-
meente Bernheze) lopen nog.

De totale afschrijvingslasten (begroot op € 97.500) vielen mede daardoor met 75k gerealiseerd lager
uit' Daarnaast waren de afschrijvingskosten voor computerapparatuur (kostendra ger t3L7l10k lager
dan begroot. Hoewel de computers afgeschreven waren, bleken ze nog prima te functíoneren.
De post huur lokalen (kostendrager 2100) viel 15k lager uit dan begroot na een onderhandeling met
de verhuurder.

De kostendrager 4717 (overige kosten t,l.v. ouderbijdrage) kwam uit op 22kwaar 12k was begroot.
Dit is te verklaren doordat de kosten voor Cambridge hier geboekt zijn, terwijl die geboekt hadden
moeten worden op kostendrager 7900. De kostendrager 4374 (Reizen en excursies) laat daardoor
ook hogere baten zien van ca. € 25.000.

onderhoud software (kdr. 3373)viel met 37k hoger uit dan de begrote L5k. Vanwege problemen met
de snelheid en stabiliteit van het netwerk was extra ínhuur noodzakelijk,
Nascholing (kdr. 3900) was begroot op 40k. De realisatie is 64k, Dit is het gevolg van het actieve sti-
muleringsbeleid, o.a, ingezet bij de gesprekkencyclus, waarbij de medewerkers gevraagd /gestimu-
leerd /uitgedaagd worden om gebruik te maken van de mogelijkheden tot nascholing. Dir beleid
wordt gecontinueerd.

Ïen slotte valt de kdr. 4949 op (overige incidentêle kosten). Begroot was er €T.S}O,gerealiseerd
echter € 56'435. De verklaring hiervoor is dat de kosten voor de taxi /bus op deze kostendrager ge-
boekt zijn.

1.3 Baten

Aandeel Rijksvergoeding (incl. alle OCW-subsidies en gelden Samenwerkingsverband) viel bíjna €
300.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel (bijna 250k) was toe te schrijven aan de verhoging
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van de lumpsum (de eerdergenoemde verhoging vanuit de CAO en de extra toegekende onderwijs-
míddelen).

Voor wat de overige baten betreft is het opvallend dat de bijdragen voor reizen/excursies aanzÍenlijk
hoger uit zijn gevallen. Dit wordt zowel veroorzaakt door prijsstijgingen als door extra aanbod (het
NT-project). Daarnaast is het opvallend dat de ouderbijdragen niet gedaald zijn terwijl wij deze aan-
zienlíjk naar beneden bij hebben gesteld. De verklaring daarvoor Ís dat er bedragen nagekomen zijn
i.v,m. het later versturen van de schoolnota's dan in voorgaande jaren. De komende jaren zullen naar
verwachtíng de baten voor ouderbijdrage dan ook dalen.

1.4 Personele lasten

Begroot was er € 4.301.900, gerealiseerd € 4.388.158. Gelet op de aanpassing in de CAO (3,13%) en
het gegeven dat wij enkele vacatures door het aanbod op de arbeidsmarkt hebben moeten vervullen
met nieuwe collega's die een hogere inschaling hadden, zijn wij tevreden met het gerealiseerde be-
drag. Hiermee komen de personele lasten uit op iets minder dan 80%, lndien de totale baten gecorri-
geerd worden met de extra subsidie die in december is uitgekeerd, dan komen die uit boven de 80%.

1.5 Materiële lasten

Bij de materiële lasten is alles in lijn met de begroting m.u.v. de overige kosten. Deze vallen bijna 75k
hoger uit dan de begrote € 57.750. De verklaring daarvoor zijn de al eerder genoemde kosten voor
taxi/bus. Gelet op de verhouding tussen personele - (80%) en materiële lasten (20%) die wij nastre-
ven komen wij, zoals eerder gesteld bij 1.4, uit in de lijn van dit uitgangspunt.

2. Onderwijsprestaties

2.1lnsffoom
De instroom was dit schooljaar opnÍeuw hoger dan wat geprognosticeerd was (de prognoses worden
gebaseerd op gegevens van DUO, Voion en de gemeente). Waar een krimp is voorspeld, groeit de
schooljuist, Verklaringen daarvoor lijken te vinden te zijn in onze rustige ligging, goede onderwijsop-
brengsten, maar vooral in de goede naam van de school. Voor de toekomst lijkt een daling van het
aantal leerlingen echter onontkoombaar.

Tqbel: lnstroom (teldotum 7 oktoher Jaar t-7)

20L8 20L9 2A2o 2021 2022

# leerlingen tL2 108 LzL 122 101*
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2.2 Onderwijsresultaten

De onderwíjsresultaten stêmmen tot tevredenheid. Uit gegevens van Vensters blijkt dat de school
inmiddels bij de beste 19% van alle VWo-opleidingen in Nederland hoort. Verbetering is niet alleen
wenselijk, maar zelfs noodzakelijk bijde klassieke talen. Daar horen onze resultaten nog bij de slecht-
ste25%. Als categoraalgymnasium zou dit ons uithangbord moeten zíjn. Met ondersteuning van de
Stichtíng het Zelfstandig Gymnasium (SHZGI zijn wij een traject gestart dat tot verbetering van de on-
derw'rjsopbrengsten moet leiden. Met 8 vakken (van de L6) behoren wij op dit moment bij de beste
25%van Nederland.

Tabel Slogingspercentoges en CE-cijfe rs

Examenresultaat
jaar

Slagingspercentages CE-cijfers gemiddeld
school ZG school ZG

2017 92,2 0 6,49 6,82
2018 92,2 92.5 6,59 6,76
2At9 95,6 0 6,72 6,79

De bovenbouwsnelheid zit met 96.46To ruim boven de norm van 81.88% voor onze school. De onder-
bouwsnelheid was altijd een 'zorgenkindje' van de school. De investeringen ter verbetering van de
afgelopen jaren hebben voor nu hun vruchten afgeworpen. Met een score van 96.45% zitten wij bo-
ven de norm van 95.39% die geldt voor onze school.

Tobel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2076-t7 2017-t8 2018-19

Onderbouw 97,O8% 93.99% 96.46%

Bovenbouw 92.33yo 94.55% 94.78o/o

2.3 Extra actaviteiten leerllngen

Evenals in voorgaande jaren is in 2019 voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten georgani-
seerd. Als de 5" klas in het najaar op Rome-reis of Griekenlandreis is, wordt voor de overíge klassen
een "Activiteítenweek" georganiseerd met een dagelijks wisselend programma, Verder namen ca.
200 leerlingen verspreid over het jaar deel aan één of meer Hermes-activiteiten, een programma be-
doeld voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder kent ook het regulier curriculum
een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek.
Operatie lnjectie {O.1.) is een organisatie die bestaat uit leerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de
leerlingen van de school worden door O.l. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingeza-
meld. Met dÍt geld wordt'stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nl) gesteund. Deze
stichting, die opgerícht Ís door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met
HIV/Aids in lndia. Voorbeelden van activiteiten die door leerlingen georganiseerd zijn: ol-kamp, mu-
sical, kerstgala, pepernotenactie, Valentijnsactie. ook de door school georganiseerde driejaarlijkse
Ronde van Bernrode (sponsorfietstocht) draagt haar opbrengst af aan Ol. Dit jaar heeft deze Ronde
opnieuw plaatsgevonden. Uniek daarbij is dat dit jaar voor het eerst de organisatie van deze dag ge-
heel in handen was van de leerlingen van Ol. De opbrengst van deze dag overtrof met € 33.700 alle
verwachtingen.
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De school werkt ook met tutoren: dat zijn leerlingen uit klas 5 die de nieuwe eersteklassers in de eer-
ste schoolweken begeleiden, zodat zij zich sneller thuis voelen op Bernrode.
Het ondersteuningsteam begeleidt leerlíngen met faalangstreductieffaining, sova-training en een
cursus leren "leren". Er zijn ook andere vormen van extra (individuele) ondersteuning.
En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huis-
werk maken en leren in de vorm van huíswerkbegeleiding en hulplessen binnen de school.

Voor het tweede jaar heeft de New York-reis plaatsgevonden, Deze wordt georganiseerd vanuit de
vakken aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ook onderdelen vanuit de N-profielen aan bod ko-
men-

2.4 Onderwiiskundige ontwikkelingen

Met het actief oppakken in 2017 is de deskundigheídsbevordering als onderwerp weer nadrukkelijker
op de agenda gekomen. De kwalíteitsagenda en daarmee de aan te wenden mÍddelen uit de Presta-
tiebox vinden elkaar binnen Bernrode in het verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische
competenties van docenten en medewerkers.
Dit schooljaar heeft opnieuw een gedeelte van het team een scholing gehad in mentoraat. Dit omdat
die behoefte werd uitgesproken door de zittende mentoren en omdat bij herhaling uit enquêtes on-
der leerlingen naar voren kwam dat leerlingen niet alt'rjd tevreden waren over de invulling van het
mentoraat. Daarnaast kwam uit de evaluatie van de vorige cursus naar voren dat deze een duidelijke
toegevoegde waarde had voor de meeste deelnemers. Hier is ca, € 20.000 in geïnvesteerd, inclusief
arbeidsuren.

Daarnaast is het iPad-project verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school,
índien zij via (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruik van de ipad
in het onderwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons
onderwijs te integreren. Drie docenten zijn op studiereis geweest om toepassingen in het onderwijs
te bekijken en een internationale studiedag te volgen over dit onderwerp. Een investering van ca. €
26.000,

De rector en een docent hebben een studiereis gemaakt om te leren over de mogelijkheden van toe-
passingen van 2Lst century skills en ICT in ons onderwijs, dit gebaseerd op het zogenaamde STEAM-
programma (Science - Technology - Engineeríng - Arts - Math). Dit heeft geresulteerd in een opzet
voor een programma waarbij het doel is om te komen tot: 'Het uitwerken van de w van het vwo door
systematisch te werken aan de onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen'. Een investering, inclu-
sief arbeidsuren, van ca. € 12.000,.

ln 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij is: wat voor school
willen wij zijn? Doel is te komen tot draagvlak onder de medewerkers over niet alleen wat voor
school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven.

De school wordt daarbij begeleid door Groep 5700, een bureau gespecialiseerd in strategische com-
municatie en marketíng. Door inzet van het gehele team gedurende een volledige werkdag, door
voorbereidingstijd in de vorm van gesprekken en in interviews als ook de evaluatie zijn de kosten in-
clusíef personele inzet ca. € 50.000.
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ln het kader van kwaliteitsmanagement zíjn drie docenten een opleiding tot gecertificeerd toetsex-
pert Saan volgen. Doel híerbij is dat wij ons toetsbeleid verder kunnen verdiepen door meer kennis
binnen de school te halen over vorm en inhoud van toetsing en tevens een krítisch forum te hebben
dat meekijkt naar het toetsbeleid. De kosten voor de cursus en de arbeidsuren komen neer op ca.

25.OO0.

Het budget voor (nalscholing is conform de bepalingen in de CAO. Door de inzet op deskundigheids-
bevordering (zowel individueel als team) is de begroting van € 40.000 overschreden tot een bedrag
van ca. € 65.000, Een ontwÍkkeling die wij toejuichen aangezien medewerkers ons belangrijkste kapi-
taalzijn.

De genoemde bedragen, waarbij personeelskosten de hoofdsom vormen, zijn een voorbeeld van

waar wij de Prestatieboxgelden voor hebben ingezet. Deze opsomming is niet compleet. Er is bijvoor-
beeld geïnvesteerd in voorzieningen in de lokalen (digiborden), in laptops en iPads om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren. Er is geïnvesteerd het LOB-traject door uitbreiding van het decanaat
met bijna 500 uren met als doel de kwaliteit van ons LOB te versterken. Dit o.a. door mentoren meer
te ondersteunen, door te investeren in gesprekken met leerlingen en ouders, het aangaan van con-
tacten met hogescholen en universiteiten en het evalueren en bijstellen van ons LoB-beleid.

Met bovenstaande menen wij inzichtelijk te hebben gemaakt hoe wij de Prestatieboxgelden hebben
geïnvesteerd bij Gymnasium Bernrode.

2.5 Kwaliteitszorg

Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en -benchmark
van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) Tevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscho-
len.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback
georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de
oudervereniging en klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding, De resul-
taten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten.
ln de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leer-
lingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. Leerlingenpanels zíjn bijeenkomsten waar-
bij de teamleiders in gesprek gaan met een afvaardiging van de leerlingen per jaarlaag. Daar worden
dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassingen
(dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.).

Er is in 2019 een toetsbeleid opgesteld én ingevoerd. Dit moet leiden tot meer transparantie en uni-
formiteit en geeft tevens de kans aan docenten en/of secties om vanuit kwaliteitsbewustzijn het ge-

sprek met elkaar aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor de behaalde resultaten.
Het examenreglement is herzien en de opzet van de PTA's is aangepast. Een externe adviseur hebben
wíj deze laten toetsen op betrouwbaarheid (voldoen aan de eisen van de lnspectie) en consistentie.
Ziln aanbevelingen zijn overgenomen waar dat onmiddellijk nodig werd geacht, Aanpassingen die
wenselijk waren, maar later ingevoerd kunnen worden, hebben wij in het kader van de werkdrukbe-
heersing vooruitgeschoven en deze zullen met ingang van het nieuwe schooljaar ingevoerd worden.
Het examenreglement en de PTA's zíjn tevens onderwerp van gesprek geworden binnen de bestuurs-
vergadering.
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Tevredenheid Ouders en leerlingen

Bij de vorige meting was de overall score van ouders m.b.t. tevredenheid een 8.4, dit jaar een 8.2.
Uit een analyse van de deelscores blijkt dat het om kleine verschillen gaat bij meerdere deelscores,
Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen aanleiding geeft tot acute maatregelen,
maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende schooljaar af te wachten om te bekijken
of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu staat zijn wíj tevreden.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen

Ouders 8.2

Leerlingen 7.O

Schoolklimaat en Veiligheid

Vorig jaar scoorde de school bij welbevinden een 7.6, ervaren veiligheid een7.7 en aantasting veilig-
heid een 9.5. Een positieve ontwikkeling. Uit een analyse van de deelscores blijkt dat het om kleine
verschillen gaat bij meerdere deelscores. Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen

aanleiding geeft tot acute maatregelen, maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende
schooljaar af te wachten om te bekijken of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu
staat zijn wij tevreden.

Schoolklimaat en Veiligheid

Welbevinden 7.8

Ervaren veiligheid 7.7

Aantasting veiligheid 9.5

2.6 ProJecten

Een project dat dit jaar is gestart is het al eerder genoemde cultuurproject voor alle medewerkers
(zie 2.4). Het iPad project (zie ook 2.4) is verder uitgebreid. De invoering van het nieuwe toetsbeleid
en de daaruit voortkomende opleiding tot toetsexpert (zie ook 2.4) benaderen wij tevens als een pro-

iect. De versterking van de w van ons vwo (zie ook2.4l wordt door de school ook als zodanig be-
schouwd. Al deze projecten hebben namelijk als einddoel om te komen tot een verbetering van ons
onderwijs, maar zijn nog niet verankerd in onze werkwijzen.

Twee docenten zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsprogramma met een school in het
buitenland. Gaandeweg dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden is het steeds duidelijker geworden
dat er voor Gymnasium Bernrode kansen liggen om een gestructureerd en systematisch opgebouwd
internationaliseringsprogramma - wat de school in het verleden al had - op te bouwen. Er zijn inmíd-
dels contacten met Nuffic om dit verder vorm te geven. Deelname aan het zogenaamde Global Citi-
zen Network van Nuffic lijkt de pijler onder dit uit te bouwen project te gaan worden.

teÍ
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3.1 Personele zaken

Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht 2017-18 2018-19 2019-20

Directie 3 3 3

OP 32,494 36,970 34,876
ooP 72,17 t2,zto 13,610

Tijdelijk 3,249 9,690 7,77L

Vast 44,555 42,500 43,7t5

Aantalmannen 27 32 28

Aantal vrouwen 40 39 43

De toename van het aantal leerlingen heeft niet geleid tot een toename van het aantal Fte's. De ver-
klaring hiervoor is dat een aantal langdurÍg zieken uit zijn gestroomd (al dan niet met een VSO).

Het aantal tijdelijke Fte's blijft boven de 5aÁ. Gelet op de geprognosticeerde krimp is dat helaas een
noodzaak. Risico in dezen is wel dat goede krachten de school kunnen verlaten als zij niet tijdig een
vaste aanstelling krijgen óf dat wij goede krachten geen vaste aanstelling kunnen geven vanwege de
onzekere toekomst qua leerlingenaantallen.

De verhouding aantal mannen versus aantal vrouwen is iets wat in dé gaten gehouden moet worden,
ldealiter zou die op 50/50 moeten liggen.

Ten slotte constateren wij, niet zichtbaar in dit overzicht, dat veel medewerkers parttime werken.
Naast beschikbaarheid voor de school geeft dat problemen bij de {ervaren) werkdruk (immers 1 uur
vergaderen ís anders voor iemand die 40 uur werkt dan voor iemand die bijvoorbeeld 20 uur werkt),
bereikbaarheid voor leerlingen en collega's en inzet in de les (lees: druk op het lesrooster).
De school lukt het tot op heden om in haar vacatures te voorzien. Wel moet er aanzienlijk vaker een
beroep gedaan worden op uitzendbureaus en in 1 geval zelfs eenZZP'er. Dit leidt automatísch tot ho-
gere kosten (gemiddelde kostenfactor 1.8).

3.2 Functiemixin %(teldatum formatieplan begroting schooljaarf

De vastgestelde percentages voor de functiemix zijn niet langer opgenornen in de CAO.

Met de MR van Gymnasium Bernrode is overeengekomen dat wij streven naar 20-30-50 (LB-LC-LD).

Op basis van onderstaand overzicht is er het komende jaar ruimte in LC. Daarbij zal het aanname- en
promotiebeleíd van de OSZG gehanteerd worden.

Functiemix 20L7-L8 20L8-19 20t9-20
LB 19 27 28

LC 2L 18 22

LD 60 55 50

Totaal 100 100 100

Functiemixgetal t4t L28 722

Bandbreedte OSZG 1L2-124 t72-t24 Ltz-124
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3.3 Scholing en Professionalisering

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAo. Zoals eerder gesteld was het bud-
get vastgesteld op € 40.000 en is het met een realisatie van € 64.706 ruim overschreden. Gelet op
het ingezette beleid van medio 2O!7 is dat een ontwikkeling die door de school van harte wordt toe-
gejuicht (zie 2.4) en die waar wij in de toekomst {financiële) ruimte aan willen blijven bieden.
Wij blijven als Gymnasium Bernrode inzetten op de eerder uitgezette koers, d.w.z. dat alle medewer-
kers gestimuleerd en uitgedaagd worden om invulling te geven aan hun deskundigheidsbevordering.
De schoolleiding heeft geconstateerd dat de beschikbare mogelijkheden daartoe nog niet volledig
worden benut. Veel medewerkers geven te kennen het volgen van cursussen/opleidingen/bijeen-
komsten als werkdruk verhogend te ervaren. De schoolleiding heeft hier al eerder aandacht aan be-
steed door een werkdrukonderzoek uit te laten voeren door DUO. Dat heeft opgeleverd dat veel zich

in de persoonlijke ervaringssfeer afspeelt en dat er behoefte is aan aandacht hiervoor van de leiding-
gevende. Het MT van Gymnasium Bernrode is hiermee aan de slag gegaan en probeert daar bij voort-
duríng aandacht aan te geven.

4. Verbonden Partijen

4.1 Giemeente (leerplicht en projecten|

Bernrode ontvangt, evenals andere scholen, van de gemeente Bernheze € 12,50 per leerling per jaar

om te besteden aan culturele en maatschappelijke doelen.
Met de leerplichtambtenaar (RBL-NBO) is regelmatig contact over de juiste handhaving van de wet
op het vlak van leerplicht en geoorloofd verzuim.

Op dit moment lopen er gesprekken met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het gebouw. Een
jarenlang probleem, vanaf de oplevering in 2008, betreft het binnenklimaat. De gemeente is van me-
ning dat dit een zaak van de school is en baseert zich daarbíj op wetgeving betreffende onderwijs-
huisvesting. De school is echter van mening dat het hier een constructiefout betreft en dat het daar-
mee een zaak is van de eigenaar van het gebouw, in casu de gemeente.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording passend Onderwijs!

Sinds eínd 2013 is Bernrode in het kader van Passend onderwijs lid van het Samenwerkingsverband

in de regio rond Oss (SWV 30.06). Het Samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg (waar de
rector bij aanwezig is) en een directeurenoverleg {dat de conrector bezoekt). Vanuit het Samenwer-
kingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke
school geacht wordt te bieden.

ln het schooliaar 2O78-2019 is er een verdere invulling gegeven aan Passend Onderwijs door de start
van zogenaamde Koersklassen (leerlingen met een meervoudige hulpvraag krijgen maximaal de eer-
ste 2 leerjaren ín het VO in een groep van maximaal 16 leerlingen een aangepast programma met als

doel dat zij uiterlijk in het derde leerjaar instromen ín het reguliere onderwijs). ln het schooljaar
20t9-2aza is gestart met een klas in jaarlaag 2 (waarbij overigens het voornemen is om deze te stop-
pen omdat het voor onze school overbodig lijkt). ln deze klas zit een combinatie van leerjaar 1 en 2

waarbij de docenten ondersteund worden door een klassenassistent.
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5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappel'rjke impact

Er zíjn voor het jaar 2019 geen zaken te melden met een grote politieke of maatschappelíjke impact.
Grootste zorg blijft de onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming.
De regio verwacht een krimp van de bevolking. Dit zou ook tot een verminderde instroom van leer-
lingen op Bernrode moeten leiden. Dat is echter nog niet het geval. Dit maakt het lastig om betrouw-
bare meerjarenprognoses op te stellen (wij maken gebruik van de gegevens van DUO, Voion én de
gemeente).

Curriculum.nu gaat gevolgen hebben voor de opzet en inrichting van ons onderwijs. Ook hier is nog
veel onduidelijkheid. Op dit moment is er alleen een opzet bekend voor de onderbouw en daarbij
ontbreekt het ook nog aan concrete inhoud.

De schoolleiding bezoekt de bijeenkomsten die de gemeente organiseert rondom "maatschappelijk
vastgoed" (met onder meer toekomstscenario's voor het geval leegstand zich voordoet). ln 2019 zou

er op initiatief van de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (lHP) opgesteld worden (dit stond ge-
pland voor 2018, maar de gemeente heeft dit niet weten te realiseren). Dat is ook dit jaar niet gelukt.

BÍj collega-scholen in de omgeving zijn er een aantal ontwikkelingen die wellícht een negatieve ím-
pact kunnen hebben op de instroom van het aantal leerlingen aan onze school.

Zo begint het Udens College met een gymnasiumbrugklas, gaat het nabijgelegen Rodenborch College
over tot nieuwbouw evenals het nabijgelegen Gymnasium Beekvliet,

6. lnvesteringen - Materiele zaken

6.l Huisvesting

ln 2019 Ís - evenals in2Ot7 en 2018 - het binnenklimaat onderzocht, dit vanwege aanhoudende
klachten van leerlingen en medewerkers. Wij hebben een externe expert ingehuurd voor een onaf-
hankelijk onderzoek. ln de begroting hebben wij een voorziening opgenomen voor een mogelijke in-

vestering van 600k (gebaseerd op een eerste indicatie). Op dit moment zijn de onderzoeken afge-
rond, ziin alle betrokkenen het erover eens dat er een probleem is. En nu is het de vraag wie de eige-

naar is/eigenaren zijn van dit problemen. lnmiddels heeft de school een jurist ingeschakeld om haar
in deze casus bij te staan.

5.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de Gemeente Bernheze opgesteld en uitgevoerd.
Híer wordt nauwgezet de hand aan gehouden en er is periodiek overleg.

Tevens is er een Rl&E in 2018 opgesteld. Deze heeft geen grote gebreken laten zien en heeft dan ook
geen gevolgen gehad voor 2019.

6.3 tCT

Er is in 2019 veel geïnvesteerd in zowel het netwerk, de software als in kennis. Zo ztln er investerin-
gen gedaan om de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk te vergroten, zijn er diensten inge-

kocht van een ondersteunend bedrijf om meer grip te kríjgen om de systemen van de school, zijn een
aantal docenten op cursus en studiereis geweest m.b.t. gebruik van ICT in het onderwijs (m.n. de
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iPad), zíjn er extra digiborden geplaatst, zijn er extra laptops, laptopkarren, ipads en ipadkarren aen-
geschaft. Duidelijk is wel dat er nog het nodige gedaan moet worden. Dan gaat het om zowel ICT-

vaardigheden bij medewerkers, als kennis, als betrouwbaarheid van het netwerk.

6.4 Apparatuur en lnventaris

Zie 6.3. Er is geïnvesteerd in nieuwe koffie -/theeautomaten voor de leerlingen. ln het leerlingendeel
is een keukenblok met waterpunt gebouwd. ln het kader van milieumaatregelen heeft de school haar
lampen moeten vervangen door Ledverlichting (ca. € 30.000).

6.5 Leermiddelen

Het boekenfonds heeft een budget gekregen van 135.000. € 142.558 is gerealiseerd. Dit is nog ruim
binnen de bekostiging á 212.580, De oorzaak van overschrijding is gelegen in het feit dat het leerlin-
genaantal groter was dan was geprognosticeerd. Aanhoudende zorg voor de komende jaren is de
vraag naar ICT-licenties, waardoor de kosten stijgen, terwijl de vraag naar de traditionele leermidde-
len (tekst- en werkboeken) gelijk blíjft.

7. Klachten

ln 2019 zijn er geen klachten ingediend,
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5.5 Stedelijk Gymnasium Den Bosch

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

Werkelijk
20t9

Baten

Begroot

20L9
Werkelijk

2018

€€€

3.1

3.2

3.4

3.5

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Baten werk i.o.v. derden

Overige baten

5.3t6.722
t16.213

5.998.400
LO7.60A

6.006,331

LO7.639

418.631 338.520 345.988

Totool boten 6.850.966 6.444.520 6.459.95J

Lasten

4.1 Personele lasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overíge lasten

5.294.073

171.335

367.257

1,033.994

5.065.700

203.590

345.500
874.920

5.032.947

159.619

347.627

982.147

Totaol lasten 6.866.559 6.499.710 6.522.340

Saldo baten en lasten -15.693 -45.190 -62.382

5. Financiêle baten en lasten 11.933 17.500 t4.829

Resultaat -3J60 -27.690 -47.5s3

1.2 Analyse Exploitatieresultaat

N.b. bij alle genoemde bedragen moet telkens ca. gelezen worden.

De begroting van 2019 sloot af met een negatief resultaat: € -29.000.

Het negatieve resultaat van de jaarrekening bedraagt € 4.000; met dien verstande dat bij de baten de
eenmalige uitbetaling t.b.v. verlaging werkdruk, te besteden in de jaren '20 en'21, reeds is opgeno-
men (en nog niet uitgegeven|; feitelijk is het negatieve resultaat dus € -126.000 hoger.
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Baten

De som der baten inZAtg was € 367.000 hoger dan begroot; voor het merendeel door een hogere
personele lumpsum: 3.73% loonruimte € 171.000 en € 125.000 eenmalige uitbetaling werkdrukverla-
gíng'20 en'2í-.

Het subtotaal overige rijksbijdragen was € 43,500 hoger dan begroot (Prestatiebox en ver-
goedingen overig).

Baten van het samenwerkingsverband en de promotiebeurs waren € 14,000 dan begroot.
Het subtotaal uitkeringen was € 25.000 lager dan begroot.
De overige baten, met name culturele activiteiten en de huiswerkklas waren € 15.000 hoger
dan begroot en voor de schoolreizen ontvingen we € 30,000 meer dan begroot.

Lasten

De sorn der lasten in 2019 was € 335.000 hoger dan begroot.

- Het totaal personele lasten was € 200.000 hoger dan begroot; de salariskosten waren €
250.000 hoger dan begroot; € 150.000 hiervan als gevolg van de verhoging van de CAO.

- De subtotalen vervanging personeel, dotatie personele voorziening en overige personeels-
kosten waren € 62.5000 lager dan begroot.

- lncidenteel personeel kostte € 7.000 meer dan begroot (o.a. gastdocenten Wso, weten-
schapsoriëntatie).

- Het totaal afschrijvingen komt € 30.000 lager dan begroot uit; gevolg van het uitstellen van
enkele investeringen: zonnepanelen, zonwering.

- Het subtotaal onderhoud was met name door het onderhoud installaties € 15.000 hoger dan
begroot.

- schoonmaak {met name vloerenonderhoud): € 10.000 hoger dan begroot,
- Het subtotaal adm/beheer/best was € 60.000 hoger dan begroot (post kopiëren + € 15.000,

aanschaf laptops via Rent Company + € 45.000.
- Het subtotaal leer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (o.a. bekostiging licen-

ties TIO en extra uitgaven in de leerlingbegeleiding + uitgaven voor vernieuwing projecten in
klas 1 en 2 naar WSO)).

- Aan nascholing gaven we € 55.000 meer uit dan begroot; scholing schoolbreed én voor een
groep docenten ín het kader van nieuw toetsbeleid (Bureau ICE) én begeleiding/scholing
m.b.t. WON-school, WSO (Bureau pesant).

- Voor het boekenfonds gaven we € 20.000 minder uit dan begroot (minder digitale licenties)
- Reizen en activiteiten kostten € 20.000 meer dan begroot.
- Overige lasten: € 30.000 meer dan begroot: Grote Avond niet in begroting opgenomen.
- De rentebaten bleven € 5.500 achter bij de begroting.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten nemen het Rijk, de gemeente en het Samenwerkingsverband het overgrote
deel voor hun rekening.

Ongeveer SYovan de bekostiging valt onder de noemer Overige Baten {hierbij gaat het dan met name
om de vrijwillige ouderbijdrage (basisbijdrage en bijdragen schoolreizen, excursies en dergelijke)).
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De ouders van de leerÍingen staan garant voor het grootste deel van de Overige Baten. De vrijwillige
ouderbijdrage valt uiteen in twee delen;

- Een basisbijdrage van € 90, waaruit zaken als de leerlingen- en oudervereniging, de school-
krant, enkele algemene en culturele activiteiten (zoals de jaarlijkse musical), het annulerings-
en solidariteitsfonds en de collectieve verzekering betaald worden en

- een leerjaarafhankelijke bijdrage, waaronder de vakexcursies vallen, de introductie- en ein-
dejaarsactiviteiten, de kerstfilm en de sportoriëntatie van klas 6.

1.4 Personele lasten

De personele lasten waren in 2019 € 2oo.oo0 hoger dan begroot; het merendeel van deze overschrij-
ding is te wijten aan de verhoging cao: € 150.000.

De kosten voor ooP waren € 40.000 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door de uitbreiding/ver-
sterking van ooP-formatie in de leerlingbegeleiding. De school heeft gekozen voor een uitbreiding
van 0,2 fte van een orthopedagoog in schaal 10, een overzetting van 0,6 fte onderwijsassistent van
schaal 8 naar schaal 10 (vanwege andere taken) en in de aanstelling van een ToA schaal 7 voor 0,7
fte vanwege onderbemensing op deze afdeling.

De lasten OP waren € 215.000 hoger dan begroot,

Er is sprake van een kleine "overformatie oP" vanwege onvoordelige grootte van klassen/cluster-
groepen.

Verder werd er veel geïnvesteerd in onderwijsontwikkeling: € 22.000 ontwikkeltijd docenten WSo
klas 1 en 2; € 35.000 scholingstraject toetsexpert (18 docenten); voor schoolbrede scholing m.b.t. an-
dere vormen van toetsing werd de portie deskundigheidsbevordering aangewend.

Het aantal groepen Cambridge breidde weer uit en er werden extra lessen gegeven voor meerpres-
teerders.

1.5 Materiêle lasten

Het totaal Overige Lasten was € 135.000 hoger dan begroot.

- onderhoud aan installaties vroeg € 15.000 meer; vloerenonderhoud verhoogde de schoon-
maakkosten met € 10.000.
ln de post adm/beh/bestuur zorgde ITEC fotokopiëren voor een overschrijding van € 15.000
en de "aanschaf' van laptops voor docenten en leerlingen via Rent Company maakte de uit-
gaven € 50.000 hoger dan begroot.
Bij de leer- en hulpmiddelen werd door enkele secties meer dan begroot uítgegeven, waren
er extra uitgaven voor het nieuwe vak WSO en voor activiteiten in het kader van de Íeerling-
begeleiding.

Onder projecten vallen de extra uitgaven voor een bijspijkertraject Latijn voor vijfde- en zes-
deklassers en voor de examentraíningen voor ca. 45 leerlingen (beide verzorgd door Lyceo).
De alternatieve reizen in klas 6 pakten vanwege mêer en duurdere bestemmingen, kleinere
groepen en dus meer begeleiders € 20.000 duurder uit dan begroot.
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2 Onderwijsprestaties

2.l lnstroom

ln 2019 zagen we in Den Bosch en ook op het Stedelijk Gymnasium minder aanmeldingen dan ver-
wacht. Oorzaken hiervan: lichte krimp in de regio (dus mínder leerlingen naar Den Bosch) en een
stroom van leerlingen uit Den Bosch naar scholen in de regio (met name naar een grote scholenge-
meenschap in Vught).

Voor schooljaar'21l'2l staat de teller nu op 727 eersteklassers. Voor de schooljaren hierna zijn 135
aanmeldingen in klas 1 geprognosticeerd; de school overweegt, wanneer basisschooladvies en score
eindtoets weer tegelijkertijd gegeven worden, ook leerlingen toe te laten met een havo-/vwo-advies
en een minimale score eindtoets.

20t8 2079 2020 zozt 2022
Leerlingen
klas 1

t49 737 t27 135 135

2.2 Onderwijsresultaten

Over de onderwijsresultaten zijn we in beginsel tevreden. ln 2028 viel het slagingspercentage tegen.
Dat hebben we als een incident beschouwd. We hebben onze interne examentrainingen verbeterd
en zijn de samenwerking aangegaan met Lyceo voor externe examentrainÍng.

ook hebben we de begeleiding van zesdeklassers door mentoren geïntensiveerd; er wordt gelet op
actieve presentie en regelmatig wordt besproken wat de leerlingen nodig hebben; zo is bijvoorbeeld
de planníng van toetsen en deadline van praktische opdrachten in het jaarrooster bijgesteld.

Tabel onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

De onderbouwsnelheid ligt met 96,07% boven de norm van de lnspectie (gS,Ozo/ol én boven de norm
voor jaarl'rjkse doorstroom die we in het schoolplan formuleerden (95%1. Het bovenbouwsucces ligt
metgt,43% ver boven de lnspectienorm (81,14To1maar blijft achter bij de schoolplannorm.

Bij de indicator onderwijspositie t.o.v. PO-advies scoort de school onder de lnspectienorm; hierbij
speelt het feit dat alleen leerlingen met een eenduidig vwo-advies worden toegelaten, een rol (geen
opstroom mogelijk); bovendien blijkt er in een aantal gevallen een groot verschil te zijn tussen het
vwo-advies van de basisschool en de score van de eindtoets.

Schooljaar 2016/20L7 2017/2018 201812019
Onderbouw 97,26 96,98 93,92
Bovenbouw 93,87 88,30 92,06

Examenresultaat
Jaar

Slagingspercenta-
ges

school

Slagingspercenta-
ges

ZG

CE-cijfers gemid-

deld
school

CE-cijfers gemid-

deld ZG

2AL7 94,1 nb 6,7 6,82
2078 88,2 92,5 6,5 6,76
20L9 95,4% nb 6.7 6,79
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het SGDB organiseert voor en met leerlÍngen diverse extra activiteiten; enkele voorbeelden:

Leerlingen hebben de mogelijkheid twee in plaats van één keuzevak te kiezen in de boven-
bouw; daarnaast kunnen leerlingen nog zogenaamde meerpresteerdersvakken kiezen;
De school biedt excellente leerlingen in de onderbouw verbreding aan in de vorm van het At-
lasproject; in de bovenbouw volgt een groep leerlingen het Honoursprogramma van de
SHZG;

De school neemt deel aan OlympÍades voor verschillende vakken;
Een flink aantal leerlingen neemt deel aan verschillende debattoernooien (MEp, intergymna-
siaal debattoernooi, UNICEF, ...). ln school is door leerlingen een eigen debatgroep Eloquen-
tia geformeerd, Enkele leerlingen zijn aangesloten bij het BlP, het Bossche Jongerenparle-
ment;

Bovenbouwleerlingen leveren een bijdrage aan de leerlingbegeleiding: tutoren voor eerste-
klassers, begeleiders van de huiswerkklas, bijspijkerles in diverse vakken, ...;

ln klas 4 kiezen steeds meer leerlingen voor Cambridge, versterkt Engels; examen in klas 5;
Er zijn verschillende culturele activiteiten: de musical, de muziekavond, Spraakwater, film-
ga la, schoolorkest, schrijfclub, schoolkrant Feuniks;
Voor onderbouwleerlingen is deelname aan de First Lego League, robotica, mogelijk;
Er zíjn diverse interscolaire sporttoernooien, er wordt geschaakt;
De school heeft een uitgebreid excursieprogramma, met als hoogtepunt de klassieke reizen
(Rome, Griekenland) in klas 5; verschillende eendaagse, vakgebonden, excursies;
We bieden leerlingen ondersteuning onder andere in de vorm van: faalangstreductietraining,
SOVA, huiswerkklas, examentraining, begeleiding op het vlak van executieve vaardigheden
en "leren leren";
Leerlingen hebben de mogelijkheid om in vakken vervroegd examen te doen

2.4 Onderwíjskundige ontwikkelingen

ln het najaar van 2019 is het SGDB WoN-school geworden, toegetreden tot het landelijk netwerk van
WON-(WetenschapsoriëntatieNederlandlscholen. Al in schooljaar't6f'L7 zetten we, door middel
van het werken in een ontwikkelgroep, in op de versterking van de w van vwo. Het idee werd het op-
zetten van een doorlopende leerlijn van onderzoeksvaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw
vak WSO. ln schooljaar 't7/'!8 werd dit vak ontwikkeld en aangeboden in leerjaar 4. ln het najaar
van 2019 vormde een groep docenten de projecten van klas 1 en 2 om tot ook daar het vak WSO;
vanaf januari 2o2o wordt dit vak in de eerste en tweede klas aangeboden.

ln schooljaar 't$l'19 formuleerde een docentengroep nieuw toetsbeleid. Het idee is in ons onderwijs
meer nadruk te leggen aan het leren; het versterken van het leerproces van leerlingen en ook op het
vergroten van het eigenaarschap van leerlingen, Hierbij kan toetsing in de vorm van formatief evalu-
eren een belangrijke rol spelen. De insteek van het nieuwe toetsbeleid is dan ook minder summatief
en meer formatief evalueren. ln het najaar van 2019 werd een groep van achttien docenten opgeleid
tot toetsmeester (bureau ICE) en werden vier schoolbrede scholingsbijeenkomsten m.b.t. toetsing
gepland (de laatste, gepland in april '20, kwam door het coronagebeuren vooralsnog te vervallen).

ln schooljaar '2Ol'27 starten we met de implementatie van het nieuwe toetsbeleid in leerjaar 1.

De afgelopen jaren is veel ge'ínvesteerd in het versterken van met name het bovenbouwmentoraat,
met veel aandacht voor talentontdekking en LOB.
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ln de afgelopen twee schooljaren hebben enkele leerlingen in een vak vervroegd examen gedaan; om
hen hierbij goed te begeleiden zijn aparte PTA's gemaakt en hebben verschillende docenten een-op-
een-begeleiding ingezet.

De Prestatíeboxgelden worden bestemd voor de volgende zaken: rekenen (een lesuur per week in
klas 2), Tlo {schrijfprogramma Nederlands), professionalisering docenten: ophoging scholingsbudget,
intervisie-uren mentoren/coórdinatoren, personeelscoaches, aandacht voor excellente leerlingen:
Atlas, HPG, begeleiding vervroegd examens, Cambridge, versterkt Engels,

2.5 Kwaliteitszorg

Het SGDB neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de enquête van de SHZG.

Jaarlijks nemen we m.b.v. Kwaliteitscholen.nl tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen en ouders
van leerjaar 1,4 en 6 (benchmark met OSZG). De resultaten hiervan worden gedeeld in het MT en
met de MR en het bestuur van de Oudervereniging. Een Plan van Aanpak wordt gemaakt met hierin
enkele verbeterpunten. Vervolgens wordt een en ander teruggekoppeld naar team, leerlingen en ou-
ders.

De jaarlaagcoórdinatoren ontvangen feedback over de school in gesprekken met klankbordgroepen
leerlingen en in de ouderfora.

Doorstroomgegevens, uitstroom en (examen)resultaten worden jaarlijks gemonitord en teruggekop-
peld in de school (ook gedeeld met MR en bestuur Oudervereniging).

Naar aanleiding van onderzoek van de lnspectie is de opzet van de PTA's herzien en aangepast. Een
externe adviseur heeft deze op volledigheid en consistentie getoetst (dit geldt voor alle OSZG-scho-
len).

ln het najaar '20 zal een examencommissie geformeerd worden en wordt het examenreglement her-
zien,

Tevredenheid leerlingen en ouders

Zowel over de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school breed, als over de score voor
schoolklimaat en veiligheid zijn wij tevreden. Aandachtspunten zíjn de schoonheid/netheid van het
gebouw (hoe dragen we hier met elkaar zorg voor?| en de kwaliteit van het mentoraat die soms nog
te zeer persoonsafhankelijk is.

Tevredenheid leer-
lingen en ouders
Leerlingen 7,2

Ouders 8,3

Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat en Veiligheid

Welbevinden 8,0

Ervaren veiligheid 7.a

Aantasting veiligheid 9.5
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2.6 Projecten

ln schooljaar '18/'t9Jtgf'20 waren op school twee belangríjke ontwikkelingen aan de orde; beide
zijn als project te beschouwen:

- De doorontwikkeling van het vak WSO (doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, ver-
sterking w van vwo) en een actieve bijdrage leveren aan het landelijk scholennetwerk WON
(het SGDB levert vanaf voorjaar '20 een regiocoórdinator);

- Het scholingstraject met betrekking tot nieuwe toetsvormen.

Voor beíde onderwerpen is een deel van het scholingsbudget besteed én is een grote groep docen-
ten in (ontwikkelltijd gefaciliteerd.

3 Personele zaken

3.l Formatie in FTE

Bij de OP-formatie zien we een lichte stijging van OP tijdelUk; grotendeels te verklaren door de tijde-
lijke uitbreidingen ter facilitering van onderwijsontwi kkeling.

Formatie-overzicht 20L7-L8 2018-19 20L9-20
Directie 2 2 2
OP vast 43 43 43,5
oP tijdelijk 3,5 3,7 4,8
ooP 8,9 10,8 11,3

Aantal mannen 33
Aantal vrouwen 45

3.2 Functiemix

ons functiemixgetal valt binnen de door de OSZG geformuleerde bandbreedte voor onze school; ge-
volg van benoemingen in LB-functies in de afgelopen schooljaren. Per 1 augustus 2020 zullen vijf do-
centen vanuit LB naar LC bevorderd worden; enkele docenten komen in aanmerking voor beoorde-
líng overstap LC-LD (najaar202Ol.

Functiemix 2017-t8 20L8-t9 2019-20
LB 29,7yo 25,6% 30,9%
LC 14,2% LS,g% L5,2%
LD 56,t% 59,5% 53,9%
Totaal IOOYo tOOYo LOO%

Functiemixgetal L26 133 t23
Bandbreedte OSZG 112-124 tr2-124 L12-724
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3.3 Scholing en professionalisering

Het SGDB heeft hoge uitgaven voor scholing/professionalisering (€ 55.000 meer dan begroot). Er
werd veelgroepsgewijs en individueel geschoold in het kader van ontwikkeling WoN/WSO en voor-
bereiding op nieuw toetsbeleid.

Verder volgde een coórdinator de opleiding basisbekwaam schoolleider; kozen veel docenten voor
individuele nascholing op hun vakgebied of met betrekking tot leerlingbegeleiding,

De leerlingen van de MR volgden opnieuw de scholing van het LAKS.

Ïwee docenten volgden de scholing voor het aanbieden van Delf (versterkt Frans) en Goethe {ver-
sterkt Duits).

Beginnende mentoren volgden een mentorentraining.

De sectie klassieken volgde een traject in het kader van het waarderend perspectief.

4 Verbonden partiien

4.l Gemeente

Kinderopvang Po, VO en de gemeente werken in Den Bosch sinds enkele jaren samen aan het reali-
seren van de Bossche Educatieve Agenda.

Met de afdeling Leerplicht van de gemeente wordt nauw contact onderhouden waardoor schoolver-
zuim tijdig aangepakt kan worden.

Het sGDB maakt ook deel uit van een werkgroep onderwijs-gemeente Den Bosch ter verduurzaming
van schoolgebouwen.

4.2 Samenwerkingsverbanden

Het SGDB maakt deel uit van het SWV De Meierij; de stichting Juvans verzorgt op school het school-
maatschappelijk werk. De rector heeft als bestuurder zitting in het bestuur van de Meier'rj.

De school ontvangt van het SWV een bijdrage van € 40.000; dit bedrag wordt voor het merendeel be-
steed aan inhuur ambulante ondersteuning en groepsgewijze en individuele begeleiding van leer-
língen met stoornissen in het autistisch spectrum.

De school neemt deel aan verschillende overlegstructuren: DOVO, directeurenoverleg VO Den Bosch,
POVO, overleg Po- en Vo-besturen Den Bosch, het rectorenconvent van de regio en het veiligheíds-
overleg, ln Den Bosch is een convenant School en VeiligheÍd afgesloten. De school werkt ook samen
met andere categoriale gymnasia, o.a. binnen de SHZG.

5 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact
ln het Bossche VO ziin verschillende ontwíkkelingen waardoor de tot voor kort stabiele instroom van
leerlingen in klas 1 onder druk is komen staan. Het SGDB wil zich profileren als categoriaal gymna-
sium, WON-school, school met aandacht voor talentontdekking en -ontwikkeling. Het afgelopen
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schooljaar hadden we te maken met een wat tegenvallende instroom in klas 1; naar verwachting
kunnen we de komende jaren de instroom stabíliseren op ca. 135 leerlingen.

ln het schoolplan'20:2+ is onder andere de implementatie van burgerschapsvorming als vak voor-
zien (uitbreiding lessentabel) en doorontwikkeling van het vak digitale geletterdheid.

Curriculum.nu zal een doorwerking hebben in onderwijsaanbod en -organisatie; hier is veel nog onze-
ker.

6 lnvesteringen-materiële zaken

6.1 Huisvesting

Sinds mei 2013 huren we, naast hoofd- en bijgebouw, drie externe lokalen met overblijfruimte en
fietsenstalling (kosten op jaarbasis € 95.000, voor de helft vergoed door de gemeente). Naar ver-
wachting blijft het SGDB de komende jaren al deze ruimte nodig hebben om het onderwijsaanbod
voor de ca, 800 leerlíngen te blijven realiseren.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Uitgaven ten behoeve van onderhoud installatiesmaken dat de uitgaven € 15.000 hoger zijn dan be-
groot; extra schoonmaakwerkzaamheden kostten € 10.000 meer.

6.3 tCT

De uitgaven voor ICTwaren in 20L9 meer dan begroot; voor een deel veroorzaakt door aanschafex-
tra laptops, notebooks voor leerlingen en docenten, voor een deel door uitbreiding/versterking infra-
structuur op de vierde verdieping {docentenwerkplekken).

6.4 Apparatuur en inventaris

De afschrijvingen pakten lager uit dan voorzien; dit doordat een aantal voorgenomen investeringen
werd uitgesteld: plaatsing zonnepanelen en zonnescreens.

6.5 Leermiddelen

Het subtotaal leer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (bekostiging licenties TIO en
extra uitgaven in leerlingbegeleiding en uitgaven voor verníeuwing projecten klas 1 en 2 (WSO). De
uitgaven voor het boekenfonds waren lager dan begroot. De post kopiëren hoger.

7 Klachten

ook in 2oL9 ziin er geen klachten geweest die in een klachtencommissie van het bestuur of extern
door de LKC zijn afgehandeld. lncidenteel is er bezwaar aangetekend tegen bijv. de beoordeling van
een SE of is er geklaagd over verstoring van de rust tijdens de afname van een toets. Deze zaken kon-
den in goed overleg intern worden opgelost,
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4.1.0 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

ffii3,ïlËfilffifii;?:::l-ul! tï'inachtnemins val de beparinsen opsenomen in de

e" b.p'r;Ë;ï;ï ó'f"Ëï:ru;:r [s,'{}liiilrï,x:lll_1";Íl:,"ïït,,jJ'à'"1#r", nu
jaarve rslaglegging waaronder Richfl rjn-660 Qnde nrvijsin sto ili ngen.

De waardet'ing van activa en passiva en de.bepaïíng van het resultaat vínden plaatstegen de nominale w31rde, *àt ir onr g*argËruk Ëarn àËïËt"rische kosren, Baten enlasten worden toegerekend ."n Á*i1rïïlll",o ze betrekking hebben. winsten wordenslechts opgenomen v.oor zover zil o[ balansdaiunr .ijn gerÀa[seerd. Verplichtingen enmogetíjke verriezen og hïn norrË,oiiíoiilo*n uààr;Ëi ;ilï;; her versrasjaar, worde'in acht genomen indien ti1 uoot riui"Ëriàl-^ van de laarrekening bekend zrln geworden.De in de jaarrekening opgenornen bedragen staan in here euro,s vermerd,
VERGELIJKENDE CIJFERS

Ïer vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede dec,,ters van de meest recente. vrstbe.iuJáà versre van de begroting van hetverantwoordingsjaa r.

Materiële vaste activa

De materiëre vaste act,:? *:lq:n.gewaarcreerd op aanschafwaarde vermÍncrerd met decumuratieve afschnjvingen. volredfi gesunsioieer'd-;;t,;;;orden conform destelselwiizfging niet opgenomen in G activa*taat. êeàeài-ip, gesubsidieercre activaworden opgenomen vo"orde,"nó"r,rr,rJ"arde minus áá *truiu. rn 2019 is tevensvoor de voorgaande jaren een .oriu.ii**rrg uítgevoerd.

reeeffïffÏiï#f, ffi:ï5l','n 
tot sorvabiriteit en riquiditeft seven hierdoor een beter

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte econonrische levensduur enworden berekend op basiivan urn urJt percentage van 6e aanschafwaarde Er wordtafgeschreven vanai-.fret,r,o,náni urn ïng.o* ikneming De gehanteerdeactiveringsgrens is € 1000 lwas toiáo'rË e soo)- " 
vv v\

Het economisch eioendor y?n de gebouwen is in handen van de gemeente en hetjurÍdisch eigendornierust bij r',.t r.ïooro*stuur. Een uitiànàËringen is de locatie
f,liïiff"ïïlevard c'genolw-àJig"[""reisendom i.'rá, ii.oerijk Gymnasium ,s-

Kosten van pertodiek groot onderhoud wor<Jen ge:ctiveerd onder de materiële vasteactiva op het momentlat 0"." ii.À uËoràu"n(.-o*pànántó.*Ëtnoo";.

T
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Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit deposito's, die worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en uit een vordering op het UWV.

Vorderíngen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominaie waarde, onder aftrek van eenvooziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het
bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatU"lte,,ïnming van overschotten welkeontstaan uit het verschil tussen de toegekende baten en werËelijk gemaakte lasten. tngeval van een tekoft wordt dit resultaai ten laste van de algemene reserve gebracht.
Reserves zijn grotendeels uit publieke middelen opgeOou;J tn ce toelichtiig op de
balans wordt de splitsing van publieke en private *éervus *""rg*guu"n.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden
voor een specifiek doel. Deze reserves zijn gevormd op basis van een besluit van hetbevoegd gezag.

Voorzieningen

De,vooniening spaarverlof en leeÍtijdsfase bewust personeelsbeleid is opgebouwd omde kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het g"*pàátd* udoiopnemen' De vooziening is berekend opbasis van de werkelijk geJpaaroe uren telende genormeerde bedragen uit de cAo io resp. de satarlsscÀáafen'trede ten trjde ïan
het sparen,
De voozÍening ambts.lubilea is gevormd ter dekking van de kosten van dejubileumgratificaties die op gronà van de CAo dienén te worden betaald De vooziening
ambtsjubilea,wordt geschat conform het oncrezoek van de Vos/ABB uit 2007. Het
aesÏlJos berekende gemiddelde van € 550, is in 20'15 verhoogd naar € 650 in verband
met ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel.
De vooaiening \rvw-uitkeringen oud fersoneei is gevormd terdekking van vennrachte
uitkeringen aan oud personeelsleden en bepaald miOOets een re-integratieperspectief opbasis van leeftrjd en werkloosheidsduur.
De vooziening langdurig zieken ís gevormd ter dekking van salariskosten bijziekte enwaarbij deze de eerste twee iaar voór rekening van oe"weir,g; er zi)nen zuÉ bepáald totaan de UWV-uitkeringsdatum van de WIA of tVR, oe pensioóndatum en in verband metÍngeschat risico tot aan.einde schooljaar. De voorziening É gebaseerd op eeninschattingskans op re-integratie en lrerstel.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva

De korllopende schulden hebben een veruachte looptijd van maximaaléén jaar enzijn
opgenomen tegen de nominale waarde.
Hieronder valt ook het saldo van de door ouders van leerlingen gespaarde bedragen
voor diverse reizen. Dit wordt opgebouwd middels een keuje oplie als onderdeel van de
schoolnota voor de ouderbijdrage.

G RONDS LA.G.EN VOOR DE RES ULTAATBEPALING.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschiltussen de baten en de hiermee verbonden
lasten. Beide worden toegerekend aan de daarop betrekking hebbende verslagperiode.
De,desinvesteringen voor zover deze betrekking hebben op reeds geheel afgeïchreven
activa, die nog dienstbaar zijn aan de instelling, zijn niet opgenomen in het
kasstroomovezicht

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen
verstrekt door het Ministerie OCW ïevens worden hier verantwoord de dóor het
samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontv_angen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoorme*te OCfi-subsidies (vrij
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de
toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat vàn baten en
lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidÍes
waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de
staat van de 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 overloplÁde passiva,
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule)worden ten
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de
gesubsidieerde lasten komen, Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de korilopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op baiansdatum.

Overige overheidsbijd ragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt
door gemeente, provincie of andere overheídsinstellingen. óe oueiige
overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslàgjaar waarof ze betrekking
hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn
door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie óf andere overheidsinstellingen.
De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekkinf
hebben. De vrijwillige ouderbijdragen worden opgenoóen op basis van een
toerekening aan verslagjaar, waarbij de baten ovèr het schooljaar verdeelt worden over
het schooljaar op basis van 5112 en7l12 De ouderbijdragen uit activiteiten wordt
toegerekend op basis van de daadwerkeÍijke gemaakte kósten.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële vaste activa
AÍschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
levensduur, Direct na ingebruikneming wordt gestart met afschrijvingen.

De gehanteerde afsch rijvi n gspe rcentages zijn :

- gebouwen, grote aanpassing/verbouwing
- gebouwen, kleine aanpassing/verbouwing
- meubilair en inventaris
- stoffering en apparatuur
- computerapparatuur

2,5- 5 0/a

1A-2A a/o

5%
10 0/

20-33 o/o

(20a0 jaar)
( 5-10 jaaO
( 2A jaar)
( 10 jaaO
( 3-5jaar)

Pensioenverplichti ngen

Er is sprake van en toegezegde pensioenregeling, Hierbij is een pensioen toegezegd
aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en
dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is venruerkt als zou sprake zijn van een
toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis
premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaíing zijn er geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in gevalvan een
tekod bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan
toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien deze leiden tot een terugstorling oÍtot een vermindering van toekomstige
betalingen.

GRONDSLAGEN T.B.V. KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen.
Zowelontvangen als betaalde rente zijn opgenomen als operationele activiteiten

VAN REE
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A.í.1 Balans na resultaatbestemming per 3i december 20íg

2019 20í I
€ €€ €

8.203.269
1.751.686

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.7

Vaste activa

lmmateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

LangÍopende schulden

Kortlopende schulden

8.558.752
1.200.000

1.376.477
14.299.'t48

9.758.752

15,664.625

864.417
14.839.0í7

9.954.955

15.703.434

2.1

2.2

2.3

2.4

25.123.377

16.726.904

1.111.436

7.585.036

25.658.390

'15.746.992

1.020,659

8,890.740

25.423.377 25.858.390

VAN REE
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A1-2 Staat van baten en lasten over 2019

2019 2019 2018

35.00'Í.260
461,241

2.700
3.152.83í

37.390.500 38.618.092

28.833.908
í.069.439
1.65S.853
5.662.434

37.450.760 37.225.634

-60.260 1.392.458

40,000 56.443

-20.260 1.448.901

40J00 t.iU0,g!1

Baten
3.1 RÍjksbiJdragen
3.2 OverÍge overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Lastên
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschn'jvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

$aldo baten en laglen

5 Financiële baten en lastsn

Resultaat

Ítlettoresultaat

36.595.071
481.161

360
2.805.887

34.547.780
378.260

2,500
2.461.960

30.194,783
í .093.1 32
1.830.435
5.797.907

39.882.478

38.916.258

29.236.850
1.363.290
1.778.300
5.072.320

966.220

47.125

1.013.34S

1413J49
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A.í.3 Kasstroomoverzicht over 20í g

Kasstroom uit operaiionele activiteitên

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor
- afschrijvingen
- mutaties voozieningen

Veranderingen in vlottende middelen
- voonaden
- vorderingen
- schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Onfuangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resullaat

IoÍaal lrassÍro om u il oparatio nele ecfivitalten

Kasslroom uit investeringsacflvileiten

lnvesteringen materíële vaste activa
Desinvesteríngen materiële vaste activa
lnvesteringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
lnvesteringen in samenwerkingsverbanden
Mutaties leningen
Overige investeringen in Íinanciële vaste activa

2019
€ €

966.220

1.069.439
-138.041

1.392.458

931.398

1.261.289

1.093,132
57.340

-5'í2.060
-1.305.704

1j50.473

-1.817.7M

25.033
1.236.256

47129

-1.532.416
83.800

551.686

298.929

47.'129

56.443

3,585.145

56.443

346.058

-896.930

3.641.587

-1,348.386

48.314

Totale kasstroom uit investeringsactivitellen

Kaestroom uit financleringsactiviteÍten

Nieuw opgenomen leningen
Afl ossing langlopende schulden

-E96.930

-1,300.072

-1.300,072

2.341.515

ter
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Tolale kasstroom uit llnancierlngsactiviteiten

Mutaties liquide middelen sl0,!a
* 

de desinvesreringen betreffen geheel aígeschreven activa ên zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzícht.
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve
afschrijvingen Des

ên investoringen -
waardevermin- Boekwaards Overige

Aanschafprijs deringen I jsnuari 4019 lnvesterlngon mutaties AfschÍijvingen

€ € € € € €

9.005.831
6.539.415

BoekwáaÍde
31 december

2019

€

1.1 lmmateríële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

í.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 lnventatis en apparatuur

Gymnasium Felisenum
Barlaeusgymnasium

Vosslusgymnasium

Gymnasium Bsrnrode
Stedelijk Gymnasium

1.3 Flnanciêle vaste actlva

1.3.6 Langlopende vorderingen
í.3.5 Langlopende deposito's

4.1í9.575
3.222.403

4.886.258
3.317.01 1

u7.235
1.185.180

Haarlem

Haarlem

Haarl6m
Velsen-Zuid

Amstêrdam

Amsterdam

Amsterdam

Heeswijk-Dinther

's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch

Boekwaarde
31 december

2019

366.93í
726.201

4.779.879
3,778.872

86.681
-2.881

N B' De desinvesteringen betreft gehsel aÍgeschreven activa, die niet meer dienslbaar zijn.
Het bedrag aan desinvesteringen € 1.057.895 is gelijk aan de afschrijvingen daarvan, zodat dit geen effect op het resultaat heeft.
De overige mutaties betreft het verschil in nominále bedragen van aciivien subsidies, De aanpássing van de stelselwijziging
heeft daarmee praktisch geen invloed gehad op de exploitàtierekening 2019

OZBwaarde gebouwen en terrelnen

15.545.2tr6 73!UAn 8.203.2se 1^ït2-410 8X!0CI lJtgjtÍu qássJ5z

Bedras PeÍldatum
OZB.waarde oebouwen en terrelnen
Stedolijk Gymnasium prinsenhoÍ 3

Jacobijnestraat 20124

Jacobijnestraat 28a
Van Hogendorplaan 2
Wetsíingscháns 29-31

Messchaertstraat 1

Herman Heijermansweg 12

Abdijstraat 36

Mercatorplein 2

ondorwijsboulovard 140

2011 TR
201 í ïH
2011 TH

198í EE

10'17 RV
'1077 ws
1077 WL
5473 AG

5223 LL
5223DH

1.76s.000

3.880.000

827.00a
s.340.000

2.822.000

4.359.000

í.571 .000

s.282.000

6.060.000

689.000

1-1-2019

1-1-2019

1-1-201 I
1 -1-201S
'1-1-2019

1,1-201 g

'1,1-2019

1-í-201I
í-1-201 I
1-1-2019

Boekwaardê Des-
1 januari 20í9 lnvesteringen invssteÍingan

e €

-251.686

€ €

300.000 1.200.000

251.686
500.000

í.75í.88q -2s.1.68G 300.000 1.200.000

De overige vorderingen betreffen deposlfo's met een looptijd van langer dan I jaar (schatkistbankieren)

ter ide#
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1.5 Vorderlngen

í.5,1 Dèbit€uron
1.5.2 oCW
1,5.5 OudoËijdrsgên
1.5.6 OvsÍlgêov€th€den

PersonEel
OveÍige

1.5.7 Ovorigevordoring€h

Voorultbetaalde kosten
Overige

1.5.8 Ovsrlopsndo scliva

Stand per I januarl
Onttre}irlng
DotaileNrífual

1.6,9 Stand pergl december 1.5=94 6406.274 í.777

í.5,9 Af: voozienlng wegans oninbsarheld

Het wrloop van de vooniening wegens onlnbaarheld is:

306.434

294.680

9.721
11.584

448.885

10.84S

I í.584
9.721

725.510
46.405

2019
1.771

7il.91U

q'*4

t.l?r.d?l

33í,298
63.571

2418
í.41s
-283

394.870

, " 1.771

rcáíll

1.7 Liquide mlddelen

1.7.1 Kas 4.809 1i,46íí.7,2 Bank {S.9A3.345 14.52t.55A
1.7.3 Doposttos 3oo.ooo 3oo.ooo

De deposlo's tn uquÍde middeten habben 
""r,ooqryl 

fo,rJuffiffinff
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2.1 Elgon vermogen

2.1.1 Algemene res3Ívê
Algerneno reserve

2.í.2 Bêsl€mmlngsrossrve (publi€k)
Sociaal plan (t€r dokking kÍmp/r€organisatíès)

|izo {lerdekking van vervanging personeel)
ondeMijsskkoord 2019
Verzekerlngsfonds (ter dekking eigen risco)

2.1.3 geslemmingsreser.o (prlvaat)
Eigen midd6len

Stand pÊr

455.000
578.575

33.437

Slard prt
I janlarl 20í9

Resullast

12.075,144 179,272

8.728
712.O41

í 067.012

2.604.835 I 13.309

Oveílge
mut6lias

Slênd per 31

201S

15.746.992 1.013.349
N.B ï.s-v do bêstemmingsl€sorves venvijzon wo naar dê toslichllng in het bostuursverslag.

2.2 Voorzieningen

12.254.416

455.000

587.303
712.041

-33.437
1.754.344

2.718.144

-33.437 16.720,904

Rsnte mutltlc Stand por

{blj cont!trt€ 3í docombsÍ KoÍtlopÉíd Langtopond
waardc! 20'10 decl<ljaar dset>ll.rr

Orti.èk.
kingen Dotólh

€ € €

442.666

€

1,1 1 1.436

€

4s6.550 654.886

€

2.2.1 PeÍsonoelsvoorzleningên
2.2.3 Overige voorzíeningen

1,020.659 -351.889

2"3 Langlopendeschuldên

2,3.5 Ovetige langlopende schuldan

2.4 Kortlopendeschulden

2.4.3 Crediteuren
2-4,4 Minist€Íi€ van OCW

LoonheÍlng 1.365_242
Premies social6 votzekêringen

2.4.7 Belastlngen en pr€mies sociale vszekerjng"n 
.-.---.-

2.4.8 Schulden tezake van pensioenen

Slard p€r 1 Aengágrne AÍos3lngán il decembèr Loop0j.t Looptud
lrnuarl 20.10 loninlon 2010 2019 2019 > I iaar >S iarr Rentqvdt€€€€€€

í.020.859 .35í.889 .l{2.088

1 100.475

1.326.595

1.363.242

419.431

r.11t.4r$ 458.5Í0 Ei![.888

€

4.703.944

Sl€nd ler

41A.270

1.326.595

373,368

4,7A3.944

Overige
2.4.9 Overigekortlopsndeschrjlden

Vooruilontvangên subsidies OCW gooorme*t
Vooruitontvangen subsidi€s OCW niet geoorm,
Vooruitontvangen invêsteringssubsidies
Vakanti€geld
Overlge

2.4. 10 Overlopende passiva

3.065.06L

33.978

1.076.609

3.065,06S

21,342

1.015.174
526.232 1.040.045

1.636.820 2.076.561--m -"Ï;m

VAN REE
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3,1 Rilkrb[d.rgên OCW

3.í.1 RljksbiJdrsgs Ë€ctor vo

GaooÍm8rkte subsldleÉ OCW 'Nlat oooormclkts Bubsidte8 OCW
foerekonlng hvesterlngssubsldlas OCW
Overiga subrldlee OCW
DoorbotasÍdê dlksmlddólán

32.750,820 3l -131.200 31.36€.254

2.875.080 3.046.461

3.124.66s-- 2.8?s.ooo.---- 3,040,{51
., 9q1.582 fl1,50034E06.0?l u.ilt.t$s

698.556-@

r?t.t60 a612,,l

t.500 7.7W

3.174.609

3.1,2
3.1,3

5.2
3.2,1 a8l.,r6t

Ov.rlgê ovêrholdrbljdraqeí
G€me€ntêlijke bijdÍagen

3.4 Opbrênglt uGrk voor drÍdcn
3.4.3 Ovodga 3!0

3,5
3.6.r
3.6.2
3.5.4

Ovorlgo baten
Verhuur
O6irchÉring poÍBoneel
Sponsodng
OudeÈljdragsn
Overigo

88.íS0
E3,917

3.800
2.O72,280

557.596

2.801i.m7

88.000
2S,000
í'1,000

1.963.560
372.400

r.att_gi0

E4.126
í27,oEit

4.579
2.308.S66

a?6,141,

3.t52.8t.1

3,5.5
3.5.6

ter ldenÍíi
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4. t.1

Af: uitkeringen

Hot rantàl írerkn€maE bÊdÍo6g uttino 20íg 4BB (uÍtimo
Het gemlddetd santat fts in 2019 t8 a65,t 0n 201S i56,s)

AÍschrlivlngen4.2
4.2.2
4.2.3 lnvêntsris €n áppáratuur

386,931
726.201

Gs!ouwon

í.093.í32

4,1 Percone€lsllsten

grutolonon en saladssên
Socislê lestsn
P€nslosnprêmiês
Lonen €n saladsson

Dotstle personele yoon lenlngen
PeÍsonffil niet in loondlensl
Overlgg
Overige pÊrsonelê lsston

Hulsv€stingslestên
Huur
Ond6rhoud
Ênsígi6 sn wateÍ
Schoonmaakko6tên
Hef,ingsn
Ovsrigs

Ovorlge materlêls last€n
Admlnistíatie en bsheeíslasten
lnv€ntaÍls, appsratuut en loêdniddslen
Ootalieg oveÍige vooul€ningên
Overige

Uilspïtslng
Honoaóum Êiltate jêa@ko nlng
llonopdun andafr wttoto opdBchlen

Hononiun andsc nlaltooilo!ê opdÊchlên

_--171,968 -t20.000
30.ltd?83 29_236.850

22.623.584

2.913.6.t8
24430,A70

?.770.301

-138.040
163.007
369.961

379.826
689.8 t3

.r_08t.l*!t

239.400
336.28
353.2't0
603.106
120.895

6.9S

r.659.851

í,068.E2Í
759.247

3.8,r4,366"

5.662.43{

32 743

1 694

41.2

4.1,3

4.3
4.3.1
4.3,3
4,X,4
4.3.5
4.3,6
4.3,7

4.1
1.4,1
4,4,2
4.4,3
4.4.4

90.77?
12?.991
329.681

45.000
't44,500

309.200

52?.980
840.310

546.448 498.700 388.020

-,t43.725
rt,'!t.qor

2018 480)

í.s63.290

253.553
404.77'l
39$,747
634.712
127.651

8.000

t.8t0.at5

1.093.792
766,224

3.937.8S1

5J9?.9[z

_ 7.000

í.418.300

'l_039.800

606.050

3,42e,470

lo?r^rr0

40.000

ó0,000

293.500
354.400
377.100
624.000
122.300

4.4 t.'
4.4.r.2
1.4.1,3

4.4.1.4

37.405

4.084
241

5
RJ

5.5

Flnanciëlo baten en lasten

llJ&

47.12Í,

ct.12s

t ^ílI

56.,143
Baten
Lssten

56.443

wn7ffcaile

vAN REE MCOUnrnrurS

JR8



Aí.5 Niet ln de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vorderlno oo de Mlnbnq van OgW
conform Regeling -onvootziene 

gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs.,,

De vordering bedraagt ultimo boekja ar 7,5o/o van € 2g,43g, 622 = € 2.1s2,Eg2,

Contractuete verollchtingg!

Gebeurtenls na balansdatum

School

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Bestuur

VG

VG

GB

GB

SGHE

SGHE

SGHE

SGHA

BG

GF

Type contract
Electriciteit

Gas

Dienstverlening

Leermiddelen

Schoonmaak

Kopíeer

Schoonmaak

Kopieer

Schoonmaak

Kopieer

ICT Onderwijs

Schoonmaak

Schoonmaak

Schoonmaak

looptljd

1t1t15-31t12t20

1t1t15-1t1t21

1t11t18-1t11t23

1t1t18-31t12t2,1

1ts,t18-30t4t21

1t11t18-31t1t21

111112-open

1t1t18-31t12t22

"u9t1g-1t9t20

1t4t17-1t4t24

1tzt19-31t1t23

1t3t14-28t2t20

1t3t14-28t2t21

1t1t20-1t1t21

Jaarlljkse
verpllchtin

s
70.000

75.000

50.000

862.500

85.500

35.880

42.193

10.266

67,023

34.080

27.719

77.000

101.747

62.552

Het corona-virus heeft tot gevolg gehad dat scholen ziin gesloten en het leren op afstandvoorjaar-2'2' bijzonder sner uornine"tt gekregen 
"pá;;" 

;;horen.Het heeft geen gêvolgen voor o* i""iiài"nin! aotb. ó" ti*n"i.le impacr is nu nierte bepalen.
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92. ËEsÏEMMIT{C VAII I{Eï RESULTAAT

Hai tolaÊlrèsurleat woÍdt volgsns ondêrstEánd ovsrzichi vordeeld over de res€rvos.

e01g
€

179,272

83/..077

Totral rssultrst 'r.01j[3{g

rvpdefir uitsol{gir?o tên àel neallpfl brstarmtrygêserue.'

20íE_-G- e-
1.183.771

45.130

tJlttcÍ

-24.476
69.606

Algamcnt taa€wo

Bectemmlngsrererve

- ResêNo saalaal plán
- Reselo nleuwbouw
. Eigen mlddalen
- ZlZoíonds
- Ondewtjakkoard 2019
. Venekêingsíands

113.309
8.728

712.A41

Tolaal bêstêmmingsrcsavas ffil.An 45.150

Hat Ntrát het bcatuur en rard vrn toclcht vÍ{ rrn bosllising ts nsman ovaÍ do bêrtammhg yan h.t rrtullart,

teÍ

VAN

JR 13



-g()
oo
m

6)a

oo
oo
cooooo

Ê
(5

E
ot
o
E

o)
.c
.0)
tr
Eo

$

É.")

cD g)
'EE
-c .c,oo
oa

.Looo
m
c
oOc)

E'Èo
aLEE
EE
o ''-,
x, (o!=trOE
Y>is
oor(\lo

E-
fÈ
a,=(uU,
c$EC
>Ètrt >\;o
70o5
€Boodl>
Orr
(\t (\

?t
o
Noc'ii o

=l-.JG.E(U
oJ-

E
o>o)oEt'óotrEE!o.a>

E
o
L
o
(u

=Egf

.JoU'O
FEFtr>co5
v,'6
F(EgF
o=60
>ogooc)$t êt

tr
-co
t,
o
o
o
ooo
Êot!

q6
O-tr

€-gE ËE; Ë EooË-o*

ÊÊ{se, # r*gl q'r .9 ó
LL.5

-Ylz?Ín
LLooÏc)
= t 6?

Ë Ë E Ë

o
E
,oo

a

E
(6

Po
a
Ê

o
<tc
(o
-oL
c)

a
ct)c
.Y
o
=tríl)
Ë
Gq

oP6
Ltrí)

OE
?L

=d)OcOctt c)OYEÉ )
ÈN
OAEY'Ë EEiE.8,9S bËbàf ass.=+zo*h

EËËlloËLtrË9.F E

ctt
tr.E

o
L

Eoïtap
oEL

3€Rb
Er o
.8ts
ocË.sÈFsfl
bE
s5
€€oo
=>

tel

VAN ANTS



VAN REE ACCOUNTANTS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Onderurijsstichting Zelfstandige Gymnasia

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 20í9

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia te
Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
. geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstelling van het vermogen van Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia te Haarlem op 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving ondenrvijs;

. ztjn de in de 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 20 1 9.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 20í 9; 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 20í9
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(vGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Accountants is een handelsÍaam van Van Ree Accountants West BV

0p aI onze diensten zjjn de SRA'Algemene vooÍwaaÍden van toepassing die gedeponeerd zijn onder numn]eÍ 4048149ó bij de KameÍ van Koophandet te Utrecht.
0p veízoek worden deze kosieloos toegezonden_

registeraccou ntants en belastingadviseu rs

Leidse Schouw 2

2408 AE Atphen aan den Rijn

Postbus 352

2400 AJ Alphen aan den Rijn

I1017à782L30
a[phenaa nden ríjn@vanreeacc.n I

www.vanreeacc. nl

KvKnr.64599892
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het controleprotocol wNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel 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 en verslag Raad van Toezicht;
. de overige gegevens;

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

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

' alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 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 i nform atie m ateriële afwij ki ngen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving ondenvijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Ondenvijsaccountantsprotocol 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 raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderuvijs. 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.
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ln 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 oÍ Íraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afi,vegen of de ondenvijsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuiïeit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiïeitsveronderstelling, 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 continuiïeit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van Íinanciële 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 materiêle fouten
en fraude ontdekken.

Afirvijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkenirtijs 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 afiruijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderurijsaccountantsprotocol OCW 2098,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

' het identificeren en inschatten van de risico's
. dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg

van fouten of fraude,
. van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede

de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat

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

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

Alphen aan den Rijn, 5 juni 2020
Van Ree Accountants

po..ouNrANrs
I 
\ 

rêgisterà((ountantsen belastrnRddviseuÍs

\
\

Was getekend: drs. J. Bergman RA
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81. BALAilS PER31 DECEMBER2Oí9
por 3chool

Stedelljk Gymnasium Gymnacium Fellssnum
Haarlam

Bsrlr€uêgymnáBium

3í.12.20í I 3 1.12.20í8 931
'1. Activa

1.1

1.2

1.3

1.5
1"t

Vastê Nctiva
lmmatEdêle vaste activa
MateÍiêle vaste sctiva
Flnanciiàle vasle activa

Totasl vrstê actlva

Vtottandê activs
Vordoringen
Liquide middelen

2.850.020 3.156.345 1.545.714 1,488.005 .1.2S4.396 
1.204.936

127.366

2.850.020 3.156.3{! 1.545.714 1.4qs.005 1.264.3pg 1.332.302

Totaal vlottsnds actlv.

Totaal activa

2. PASSTVA

2.1 Eigen vermogen

2.3 Vooaieningen

2.4 Langlopendeschulden

2,5 Kortlopsndeechulden

Totaal pesslva

75í.394 800.051

4.36n.ï70 {,14?.slt

114.668
914.542

1.505.749 1.087,235 1.764.270 1.699,0Q3 1.423.838 1,02g.?!q

4.s85.7?q {r$,,iizs Llog.gÊ4 3.í4r.838 2.888.23í 2,30t.512

1 63.703
1.342.047

3.495.478

108.897

148.066
939.1 69

3,343.495

1 00.034

90.626
1.673.U4

2.499.776

273.415

536,793

ulÀff4

89.929
1.563.904

2.409.O47

104.258

628.533

3.rd1.838

372.305
1,051.532

2.O29,341

70.655

588.2s8

a$!,ËÍ

1.663.584

1 99.1 62

4S8.786

2.981.31 2

teÍ

VAN REE

JR 81



Bí. BALANS FER 31 DECEMBER 2019
psr Êchool

Voesiuegymnaslum Gymnaalum Bernrode Stedalljk Gymnaelum
s-Heítog€nboBch

31.1 3í

884.271 469.137 340.987
124.320

1.490.925 1.106.947

8ljÉ".271 469.137 465.307 1.490,925 1.106.947

31.I
1. Activa

1.1

1.2
1.3

1.5

1.7

Veslo activa
lmmateriële vaste activa
Materíële vaste activa
Financiêle vaste activa

Totael v.ste active

Vlollende activa
Vorderingen
Liquíde middeÍen

924,022

924.022

418.478
3.085.948

2.389.877

18 1 ,087

1.857.484

t.128.UA

293.651
3.986.s49

2.237.694

158.836

2.767.742

g.Íe{.2?í

194.927
1.952.854

1,747.919

313.330

555.670

4,flÊ.Ê1!

80.600
í.837.768

1.533.626

300.0s4

549.956

2.S83.675

95.032
2.S48. í 1 8

3.977.210

147 tge

409.667

4.83.1.0?3

s7.582
3,305.705

3.980.S69

144.637

394.627

{il0.2a4

Totaal vlotÍende activa

Totaál áctiva

2. PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

2.3 Voozieningen

2,4 Langlopênde schulden

2.5 Kortlopendeschulden

Totaal passiva

3,604.426 4.agLg00 2.14?.78't LSLS.3S9 3.04L1s0 3.403.28?

4.428.U8 5.í64,27í 2.6í8.e18 u$3.s75 4.53í,0?5 {,!1!.ll{

VAN

JR 82



81. BAI.AÍIIS PER 3Í DECEMBER 2Oí9
por rchool

í. Activa

Bestuureburaau oszc

3í.12.201 I

1.1

1.2

1.3

Vast€ acllva
lmmateriëlê vestê aclive
Materiële vaste activa
Financiéle vaste activa

Toi|sl vastê aêtivá

14.538
1.200,000

41.405
2.234.005

587.303

16.855

2.885.790

rd0À!4Ê

21.775
'1.500.000

3S.S20
2.291.581

576.575

13.640

3.261.0M

3.853.280

8.558.752
1.200.000

1,376.477
14.28E.148

16.728.9A4

1.111.436

7.585.036

25.rí13.371

8.203.26S
1 .751.686

884.417
'14.83S.0 t I

15.746.SS2

1.020.659

0.890.739

2t 6e8.3s0

'|.214.538 1,8?1.7'ts 9.758.t52 9.954.s55

1.5
1,7

Vlottêndo rcl!va
Vorderingen
Liquide middelen

Totáal vlottonde actlvá

Totarl acllva

2. PASSTVA

2.1 Eigen vermogen

2.3 Voorzieningen

2.4 LangÍopend€schuld€n

2.5 KoÍtlopendeschuldên

Totrel patslva

p.2?5.410 2.331.501 15.6€4.625 16.703.435

3.48r.e48 s.8s3.2s0 25.{23.377 ?fi.sfis.s00

VAN

!P./':rytÍlicatte

REtÍouNrANrs
JR 83



BZ Sttrt vln brter rn t$tan ovrr zoig par rchool

B!làn

Rïksbldrsgsn
Ov6rlgs gvcft dd!bljd.agsn
8al.n wÍk l.o.v d.dm
Ovqigg batqn

St€dlllJk Gymnillum Gtmrarlum F.ll!€nun gtÍl.gurgymntlism
Haedcm Vslsfi.Zuld Amsl.ÍdrFw$$r Basry9t wsÍk6{llk qd.l(gllk B!!rcor wafioilk wc.rout dt; wdlrËtilxto;Ío rqa r0r? ?qri r0!r zorr' iois rfre' ióra€rcaI

{,70i1.680
15 400

3,1
3.2
3.4
3.5

5.203.892
1 36.059333.516

2@852
LW,t32

4.1
42
,t3
4,1

Íol&t órloÍ

0 838.1 60
75.Sí6

6.{50,500
54.000

0.803.i60
62.0,15

4.904.385
.t7.s50

5.01 1.301
50 156

6.127.201
12€ 0€í

6.2r 1.92€
137,570

s,07t.400
1t0 100

633.724 606.700 663.S36 ,tg€.t01 il8,2t0 49t.000 40A,IZS 416.000 64il.t?O

t.!87.80o t,ttÈ.M t.320.5.t1 itgl,rll ídi8.3á0 5.654.13? g.fiís,ret E5!lg!qn ó.eó!.€75

5.742.124 4.239.190

L$tan

PorNonale laslcn
AÍÊchíijvlng6n
Hul6v6lirpslE6lm
Oroílga lstqn

loa.rt bt an

8.517.6rít
35í.000
273.000

1.01t.300

5.428.30,t
313.824
2&312

1.081.202

138.400
tst.?2?

4,03!.400
156.700
221.900
657.m0

4.072.021
112.7A3
'tE4 553
EEo.762

350.323
84s.572

5,250 300
1 80.100
320.$0
860,t00

5,188.710
204.532
31S.í8t
95S.'t6l7S0,525

t.ld! brlln.n httin

Iár0ug

1-6-0.545

4.8?5

?-t5t-&i0

"10.158

2,500

7.Í(xt.652

216 989

5.4d4

5.397.842

v.2n

€,451

t 8tooo

.38 {a0

5,000

5.m0.090

274.q36

Ê.644

8.594.E47

361.q60

4,877

6.sÉo.00!

-59,100

5.000

0.879,5!4

31t.092

s.,tE0

Rrsultr6l

l{tilo r0ult rt 185420 :Jn?50 2?,J-41X g0.t29 +o4?0 t8o-ffi2 :6s.?q2 {Ê.40Íl síos5?

VAN

JR B1



t2 $hrl vrn bolln cn lotlan ovaÍ loíg pol r6hool

Eatcn

votrluigymnasiom a! cttmmalum Gymntrlum ËàÍntodaAmrtrrdÊh AGtlrdsm Hc6tr{k Olf,lh€rW-4{ll B99mt wcdídllk wdh!ry( Brcmoi wlrkErlk work.lF. ocirmr wrfl(otllk

àrrE€e

i.t
3.2
3,,1

3.5

4.1
4.2
4.3
4.4

Rllkcblldrag!n
ovorlga ovrrlEldsb{d.agsng.lff tsrk l.o.v d6Ídir
Ovorlga belfl

lgLel à''€d

P{.qdglst€n
Aí.chÍilrlnga
Huhua!dngslastil
Ov€rigr hllfi

d.6è4.962
l17.l7e

8.25t.S00
?6.000

8.250.276
81 S38

532.Í92 477.200 522.A28 13,89Ít

5 3,{0.150
27 645

380
378.5{9

5.05S.S0
t5.000
2.500

309,3la

{.917,7e{
20.0t7
2,700

{68 317

Liitatr
t3.899

10.000

6.05s

7,30,í"950 9.r05.t00 8.85a.S!! 5.r4r,m.t ÀfrÀl'o 6,.oo.rós

5,333.43r
t60.020
330.04í

í,331.2S1

6.05s.735
172.778
31t.0?7

1,147.761

4.392.248
79,6tt0

245 238
8.:t3.843

4.218.S00
fl0.900
246.200
693.000

4.097 082
71.425

168.t80
853.474

5,14?.500
3{2.000
31S.200
990.900

fotld tÉ{.a

SCdo b.aan en lá!t.h

5. Flnancidc b6l!n 6n lartil

Rc!ultÀ.1

l,lrllo ENlLrl

?,184.390

140.569

't 1,923

8,789.509

5,000

5.000

6.691,911

'162 860

1{.203

fi,oíq

*l€s

2.100

5.540.8E2

208.722

zs70

5275t00

í 10.9{t0

6,000

4_sÉ0íqs

{te.{00

7.562

$e,1!t !0,0{x} 177.,51 0 214.2s2 l!6.gll {?ó^sqo

Íia.í!t &.!u llllgl q rl42u 1r!.!00 4iu.!!!

teÍ

VAN

JF g5



82 Strat vrtr bltón on I$l!n ovar 20íg pÊÍ rchool

Brtgn

3.1 Rlkebl,ld6lln
3.2 OvqÍlr ov.Èlldrb[dragon
3.4 Bsld ftrk l.o,v d{drn
3,5 Ovdgq bston l18,dlr1 s30,520 3,t5.9E8 3.612

St d.tuk Cyilnrslum Bdtuur(rburoru) ïot al OSZG
t fldto!.ftosh

W_$g|/k Br!rcot lYqtorllk Wsrftotllk Bcghor WiilrtlJt We,t€tlk B6g.6t Wdk tllti. 2pt9 z0te 2016 20tt aolg e0{Í l0í0 2ó1s t0í&
a

6.S16.122
1í6.213

s.888.400
r0?.800

6.006.03í
l0?.o3s

38.696.071
181 18J

3!0
2,605,ó87

3t,54?.700
s70.200

2.5{X)
?.{81,9€0

35.00í.r00
401.241

2.700
3.152.80111.278

lohet btleh

Pffiondrloit n
Akohílvlngetr
Huisv.stÍngsliltnn
Ovdigb lslm

tolldLit D

6.890.968 f,.fia.S?o o.{gt,0iE 3.012 11.278 3h6t24?8 3?.iE0aO0 3&01!-(x1

Lntcn

4,1
4,2
1.3
4.4

5.29{.073
tn.rxts
347.257

1.033.8S4

9.06tt.700
z(xl.6BO
346.500
4u.820

3.400
3.000

50.000
.51.400

30.1 S4.783
1.093.132
r.830.435
6.707.90?

29.2í6.050
'1.303.2S0

r.776,3(n
5-072.320

28.833 00E
1,069 4S9
1.859.653
5.032.43,1

5.03:l.S/í7
150.619
x47 a21
s82 14?

t0.1s3
5.523

40 00n
-50.058

-a2,871
4.?01

{a,114
-48.173

c.lsssgg

.15.693

t1-0sl

6.468.710

-15.190

17300

8.522.340

{2-3E?

14.829

.3.?16

8.128

5.009

-5.000

.s8.330 38.0ro25r

liB.220

4í,128

37.45Ír.760

.ig"em

{0.000

37.225.03.1

1.392458

50.443

Re!uftr.t

l{.ilo Ísultlll

-3.?60 :2t.dgo -47.553 8.72E .5.000 60.906 t.ol3.g8 .?0,?oo r.taeío,t

i.zq! -2?.8s0 jrrff 8.128 -J.0lt !s.!qÊ t cJtí4! :20.&q 1.{{4rQt

teÍ

VAN ANTS
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aA Ío.llchtl[g op de brlrtrs per gÍ dlcrhlst 20 t 9 po, schoot

Vdihh$!'& wudNr.
{wil. nd^tutn!.n .n

s€k$r,$, h ir&irj vrn!6

Vbtuidry.Ddjr wsd.vd.
(v.d*. ddÍhos .í

il' 3L

l6m.t ílAll ydtr Btlh1.1.

Slddlk Cmn.rl0m
Ghnasfun F€&anrm
8àí€euSFnaifum

6hna|lr6 g!.di
SEddll tur.duil
OÊZg b6ÊtuuÊà!Ídu

?88 878

,160t05
r 2ti 0?l

439S5S
{{8.733
58.03A

5?0 m4

t&o
Í00.958
63 172

155 í{r

25.72f

r84587
8t 770
38.S13
10,!02
4.i93

27 506

l0.s
r0-l3
lo,3t
r0-13
ts.tt
10 -3a
t-r
t0.s

5-3r
5-i3
È-tt
5. !t
5-t3
É.33
s-J3

2,6- 20

,,s- {
:,5 - 20

2,S- l0
?.t ^ 20
15'20
2,5-r0

l& llll.l€íiil.vlstaàctÍv,

1.2,1 (bbuw.n of, t.mln.n
Sloddik GhnrrÍum H
GwnáÍum Fd*nuh
8ríáeuqFnillum

CFndum Alnode
SndlÍ( om4lE ó0-
OgZG brdí0chur€áu

t,az tnvantaír an aFprntula
Sld?dk GFnrllum H
6Fnásbn Fds6num
8rtue9cw!&h

4.365S5
| 95332
76 23Ê

2 203 628
74t 723

313 052
37-558

l5t78t
1{ 183

241 661
3t 559

151 762
19.1 73575 20t

i5313
27S oltí

I 023 cï
9t 3{9

845 031

{03t/22,Í5 7t?8555.35 L908 1€6,!0
2010740.77 707s!a,t0 I 226 80E,1/
631626,49 165808J{ {65 8t7.05lisor2.1? Ê05980.t1 sssozz.oa91348.01 39508,2! 5t 812.?8
870760.[5 302$]8,22 50!124 tc

{n0i!t1 ,Íts,fl,l aÍr.rll ularr gr.tttr al!.9t1 4&tf4 at?ta&o

t13 6i3,27
3 r6 s07,9?
7085D.14
J6{.ro.tg
411 254 Zl
022-691 92

tq&lll,ll

827798,t2
381860,84
585159,r0
50?5S1.52

n$dtra

í771810.39
!!1788.81

13g0ts.o2
872551-Or
726950.01

136il,12,03

I 760425
619.0gí

I 316 041
95t.73t
á16.4 tg

1 l003tJ

754 387
352 706
aoa au
s1à.1s3
s3.487
Ei! 370

115 774
s5 t5s

188 069
4t 120

206 47S
5?9 S0

75.4í7

9!6 039
176 r8a
?05377
41663t
2Ad951
5il,0{3

1 05 550
42 473

r72 071
t28.260
87.947

1t5 ilS
l2a uo

1g.t$? ta38t9
09 260
4t 75?

í0s q50

41 1rs
188.950
5{ 630

156 145
I ts.!58

VNlur Gmnasium
Cwnadum Bdlroda
6l6d6llk Ohn€riÍm O 6
OêZG b.dhurrb!r.!u

rsr.{$ 3.222.a01 illilÍ. rJlÁlll $!,ua aÀ2u lltJtl tí.575..ti !r$rÊ.ju t ].1!,!znz

ter

VAN
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83 Toelichtlng op de balans per 31 december 20i9
per schooÍ

1&
1.3.5
1.3.6

1.s.2 ocw
1.5.5 Ouderbijdrag€n
1.5.6 Overigeoverheden

Pergoneel
Overige (2520-25 2 1 - 1 862)

1.5.7 Overlgevordedngen

VooÍuitbetaalde kosten (2602-1 305-2i55)
Overíge (2500-2604-2600-29b4)

1.5.8 Overlopende activa

1.5.9 Af: vooziening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.7 Liqulde middelen

1 .7.1 Kes
1.7.2 Bank
'1.7.3 Deposito's

Totaal llqulde mlddelen

StedelijkGymnasium Gymnasium Felisenum
HeaÍlem

Barlaeus Gymnasium

31.12.2019 31. 6 31,í2,2019 31.12.2s15 31. 31,1L2018

127.366

t2u.388

70.362 78.001 8.463 37.732 80.577 63.271

150.769

r.000
300

84.920 6S.481 46.299 129,400 48.736
2.262

í.531

l63.7oq u!,19c r0.Ft6 il^lgs lzilloÊ tí4r688

Financlële vaste actlve
Langlopendo deposito's
Vordering UWV

Tolaal eíÍecten

Vorderlnqen
Debiteuren

í.5..
1.5,1

290

127

í.341.919
248

78.987
3.O77

682
1.672.962

1.127
1.562.777

1.321
í.050.21 1

4.295
910.247938.921

Í.3ií2.047 0$/L0g t.6?3.64it 1.ss3.s04 í.0si.932 O{4.S4l

ter

VAN

JR 88



83 Toelichting op de balans per 3í december 20i 9
per school

Stedelijk Gymnasium
Haarlem

Gymnasium Felisenum

31.í 2.20í S 31.12.2018

Barlaeus Gymnasium

31 ,12.2019 31.1 2.2018 31. 31.12.20tA

2,1 Elo€n vermoaen
2,1,1 Àgemene reserve

Algemene reservo

2,1,2 Bestoftmingsreserve(publiek)
Sociáal plan
ZiZo
Ondêrwijsakkoord 20'l g

Verzekeringsíonds

2,1.3 BêstemmingsÍeserve(privaat)
Eigen middelen

2.3.3

2 3.1

2.4.5

2.278.007 2.247.402 1.8í9.1.16 1.857.855

70.000 90.000

33.437
---ï6ïdr-

1.000. 1 36

85.000

1 32.336

85.000

977.651

3,S4r,4Sr

70.000

s4.216

516.445

33.670

1.324.410

90.000

'125.363

489.568

3449311

39.455
3.S56

27.244

1.158.626

414.958

41.470
15.732
29.110

1 í2.850

4.3.
2.3.1

2.4

Totaál eigen vermoEên

Voorzicnlnoen
Personeelsvoorzien ingen
Overige voonieningen

N a da re sp e c if ic atie pe r so n eel svoonie n i ng e n
Jubilea
ADV Spaarverlof
LFB Spaarverlof
Langdurig zieken
lÁlW ex-personeel

Totaql vootzieningen

Lanqlopends schulden
Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

Kortlonende schulden
Credlteuren
Mini6terie van OCW

LoonheÍflng

Belaslingen en premies sociale vezekeringen

Schulden terzake van pensíoenen

Borg kluisjes/spaàrÍekening reizen
Schuld aan derden (1 31 0-1 391 -21 54)
Interne gtoeperingen
Overige (260í-í860)
Overige kortlopende schulden

tÍl9$^12! 2,t9$175 tf83.504

108.897 100.034 273.415 104.258 70.655 199.162

47.125
39.224
22.548

43.1 60
34,854
22.020

481.192

2.409.04I

3'1,850

'15.49516.892
1 1 8.350
104.503

08.897

108.80t 100.034 aru.:L1l to4.ts8 tg,j$ lsg.ís?

2.5
2.5.3
2.5.4

2.5.7

2.5.8

2.5.9

1 86.81 7
24.707

141.049

288.730
50.000
31 .416
5.993

305.263
75.000
31.036

409.818
18.464

320

307.253
26.127
22.980
't5.049

58.908 77,338 70.101 39.846 39.575 27.9s3

414.87 1 467 .147

Vooruitontv. subsidies OCW geoormeÍkt (1304)
Vooruitontv. subsidles OCW níet geoormerkt
Vooíuitontvangen investeringssubsidies ( 1 306)
Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage
Overige (2603-21 52-2153)

2.5.10 Overlopende passiva

Toleal kortlopende schulden

17

376,139 441 446.686 371

3.000 3,557 11.098

63.091 553 .977
90. 10't.977

Ë1";l!4 !00,!11 s36.?s3 620,503 5!8.aU 498.76f

ter

VAN ANTS

JR 89



83 Toelichting op de balans per 31 december 20í9
per school

í.3.
1.3,5
1.3.6

Flnrnclóle vaste actlva
Lenglopênde deposito's
Vordedng UWV

Totsal cÍfêcton

Vorderlnqen
Debiteuren
ocw
Ouderbijdragen
Overige overheden

Kas
Bank
Deposito's

Totaat llquide mÍddelen

VossiusGymnasíum Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium
's-HertogênboBch

31.42.2Í119 31 8 11.12.20t9 3'1,4r.2íJ,te t1.12.2019 31Jt2.20't8

124.320

,r24.320

91.817 198.245 1s,825 31.620 39,389 40-016

124.320

5.000 5.000
5.000 5.000

1'5=
1,5.1

Personeol
Overigo (2520-2521 -1 8621

1.5.7 Overigevorderingen

1.5.2
í.5,5
1.5.6

1,7.1
1.7 .2
1.7.3

VoorultbetËalde kosten (2602-130$2155)
Overige (2500-2604-260&2954)
Overlopende activa

Af: voorzÍening wegens oninbaarheid

55.096 57.285

782 ,566

4.744 1 ,771

4'Í8. ll 2ep.E51 au.927 80.890 95.032 g?rfs2

326j82
223

2.164
3.083.784

4.864
3.981.485

159
1,952.696

30.s51
18.028

841
1.836.527

350
2.947.768

o,l

3.305.6't2

78.546 48.236

1.5.8

1.5.I

Tolaal vorderingen

1.7 Llqulde middelen

3.085.1ó8 3.988.33e 1.e52.834 l.lAHÍI rg{?.lrs 3.30s.?oq

ter

VAN

JR BíO



83 Toelichtlng op de balans per li december 20lg
per school

Vossius Gymnasíum Gymnasium Bemrode Stedelijk Gymnasium

31.12.2019 31J12,2918 31.12.2019 3í
's-Hertogenbosch

í2,20í8 31 .12.2015 31.12.20{8

2.1 Elocn vermoqsn
2,1.1 Algemene re!6ryê

Algemene reserve

2.1.2 Bêrtêmmingsreserve (publiek)
Sociaal plen
ZlZo
Onderwijsakkoord 20,lg
VetzekedngsÍonds

2.{.3 Eesiemmlngsresewe(prlveal}
Eigen middelen

2.3.3

2.3.1

Totaal vootzienlngên

2.4 Lanslopendsgchplden
2.4,5 Overige langlopende schulden

Totaal langlopendê schulden

1.740.1 1 I

80.000

129.392

1.683.434 1.46S.340 1.360.87? 3.623.425 3.766.950

80.000 60.000 70.000

1 26.602

70.00060.000

Í 04.1 33

20s.392 E0.000 164.133 60.000 196.602

440.366

2Jg9^U1

40.1 70

126.259

292.662
536.572

32.067

474.260 114.446

l^?ó7.8,19

112,749

1.!i:13.826

40.573
144.027

233.674

1U,222

í57.183

1,9i17..2,10

40.040
33.000
27.007

237.428

3.604
16.372

70.000

144.0't9

3.980.961

39.065
33,000
16.143

264,611

-1.214

2.3.
2.3.1

Totaal eigen vermogen

Voorzienlnoan
Personeelsvoozieningen
OveÍÍge voorziening6n

Nadare specificalie personêe lsvoorzianlngen
Jubilea
ADV Spaawerlof
LFB Spaarverlof
Langdurig zieken
INW ax.personael

2.2n.8s4

181.087 1s8.836 3.ts,330 300.094 147.198 144.637

39.650 33.345 33.280

100.089

2.5
2.5.3
2.5.4

Kortlooende schuldÊn
Crediteuren

19.097 47.151
'158.836 147,198

í81.087 158.83e 3,13.330 300.0ed t4?.19q í{4.63?

792.301 100.544 50j22 38.604 64.274 34.336

308.046
2.1 63.905

42.475

65.1í4
1 65.400

216,290

152.628
100.510

2.5.7

2.5.8

Ministe.ie van OCW

Loonheffing

Belastingenenpremiessocialeverzekeringen

Schulden terzake van pensioenen

Borg kluisjes/spaarrekening reizen
Schuld aan derden (1310-1 391 -21 54)
lntorne groeperingen
Overige (2601-1860)

2.5,5 Overige kortlopende schulden

Vooruitontu. subsidies OCW geoormerkt {.1304)
Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt
Vooruitontv.ngen investeringssubsidies (1 306)
Aanspraak Vakantiegeld/Bindihgstoolage
Overise (2603-2Í 52-2153lr

2.5.10 Overlopende passiva

Totaal koÍtlopênde schulden

2.532.985 257

24.292 6.686 6.686

13 87.98S
134.2 52.263

1.8s?.d84 2.ïe7.742 Sí5.67q 549.s58 l0e.ssz $àra

ter

VAN

JRSl1



í.3.
1.s.5
í.3.6

í.5.
1.5.1
1.5.2
.í.5.5

1,5,6

P€rsone6l
Overige (2520-2521-1862)

1.5.7 Overigevordoringen
3.321 5.7U

1.s00.000
251,686

s.721 1 1.584

83 Toelichting op de balane per 3í december 201g
per school

Bestuursburea!/ OSZG

31.12.2019 3í.í2.2018 3í.í2.20í9 3í.í2.2018

Financiële vaste actlva
Langlopende deposito's
VordeÍng UWV

Tolàal eíf€cten

1.200.000 1,500.000 1.200.000

1.200.000 í.500.000 r.200.000 Í.?51.Ës6

VorCstlnoen
Debileursn
ocw
Oudorbildragen
Overigê overhed€n

306.434 448.885

'19.591 10.84S 294.680 .Í0.849

Vooruitbetaalde kost€n (2602-1305-21SS)
Overige (2500-2604-2600-2954)
Overloponde activa

Af: vooziening wsgens oninbaarheíd

Totral vorderingen

1,7 Liqulde middelen

3.321

2.689
15.qQ4 23,277

5.794 9.721 1 1.584

1.5.8

1.5.9

1E.493 23^277

:UJ!! 30.s20

77 l.S t6

6.274

7.3't6.477

4.803
13.983.345

300.000

725.510
45.405

331.298
63.571

394,870

1.771

88itr4t7

1 '1,468
'14,527.550

300.000

1.7.1
1.7.2
L7.3

Kas
Bank
Deposito's

1.934.005
300.000

1.991.581
300.000

Totaal liquide mlddelen 2.2t4.005 2.201.38{ 14.288.1í8 1.t.til0lttn

VAN REE

têrJR 812



83 ToeÍichtlng op de brlans per 3í dccember 20lg
per school

Bestuursbureau OSZG

31.12.2íJ15 31.12.2018 31.'12.2019 31.{2,2018

2.1
2,',t.

Eloqn vermoqen
Algemcne recerve
Algamene reserve

2,1.2 BeÉtemmingsressrvê (publlek)
Soclaal plan
ZlZo
Onderurijsakkoord 2019
Verzekeringsfonds

2.í.3 Bestemmingsr€serve (prlvaat)
Eigen middelen

ïolaal êígen vêrtnogên

2.3, Voozlenlnoen
2.3,1 Personeelsvoorzieningen

12.2U.416 12.a75.144

33.437

587.303 578.575

58?.30q

16.855

3.055
13.800

2.718.1M

í78^57s 16.t26.90{

13.640 1.11í.436

455.000
587.303
712.041

455.000
578.575

2.604.835

15.7tt8.992

1.020.65s
2.3.3

2.3.1

2.1
2.4.5

2.5
2.5.3
2,5.4

2.5-7

2.5.8

0verige voorzieningon

Nada re speciílcatle pe rsoneelsvoorztentngen
Jubilea
ADV Spaarverlof
LFB Spaalerlof
Langduig ziaken
Itl,lW ex-personeel

Totael vootzÍ€nlngên

Lanoloognda gchulden
Ovêrige Íanglopende schulden

Totaal langlopende schulden

Kortlouende schulden
Credlteuren
Ministerie van oCW

LoonhefÍing

Belastlngen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake van pensioenen

Borg kluisjes/spaaírekening Íeizen
Schuld aan derden (13í 0-1 391-2í54)
lnteíne groep€ringen
0verige (2601-1860)
Ovedge koÍllopende schulden

Vooruitonw. subsidles OCW gêoormerkt (1304)
Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt
VooruitontvangBn investêdngssubsidies (í306)
Aanspraek Vákanliegsld/Bindingstoeiage
overi ge (2603-21 52-21 53)
Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1$,!gg J3.8,t0 t.{lÍ.438 ,t.o2g.Bre

25.196 91.645 1.100.475 410.270

1 .363.242 1 ,326.595 1.363.242 1 .326.595

2. 600
040

236.860
89.980

285.063
283.750
21 5,783

1.111.436

23í.075
94.626

223.428
256.877
214.653

1.020.65916.855 13.640

1.363.242

419.431

1,326.595

373.368

1.363.242

415.431

1.859.800
605.036
406.853

,313

1.326.595

373.368

1.885.994
2.26s.031

390.148
162.771

,069 4

33.978 21.342

2.5.9

2.5.10

1 .076_609 1.0,15.174 í.076.609 1.0'15.174
4s0.603 526.232 1.040.045

1.076.60m

2.8!5.7s0 3.161.064 Ls[ldrg 8.8e01?sq

têr

VAN REE

JR 813



94 Toellchting op de staat van baten en lasten 2019 per schooÍ

Stedolljk cymnasium HaaÍlem
2OQY

Werkelijk Bcgroot Werketijk
20rg 2019 2018

Gymnasíum Felisênum
2ODG

WeÍkeliik
2019

Begroot
201s

WeÍkeliik
20,t8

€ € €€€
3.1. Rllk*bljdrssen O9!l{
3.1.'Í Riiksbiidraoe sectorvo

3.1.2 Ovêrige subsidi6s OCW niet geoormcrkt

3.1.3 Doorbetsalde riiksmiddelen

3'2, Qverise qv-erhaldsblldrqasn
3.2. I Gemeentelijke bijdrageó

j.2.1 Nadore spacllicatia gemeentelijke bijdragen
- Huuruergoedinggebouw
- Tereinvergoeding
- Renovatievergoeding
- HuuNergoedingsponacc- ozg
- Ovedge lokale/rogionale bijdtsgen
- Lokalehêgíonale Zorgblidraaen
- Subsldlas lbv docentan

3.4. glbengsllue$_ucsr d"erCe!
3.4.3 Overigé

3.5. Ovariqa bato_!r!
3.5.1 Veóuur
3.5.2 Detacherlnq peÍsoneêl
3,5,4 Sponsoring
3.5.5 Oudêóiidragen
3.5.6 Overige

3.5.5 Nádêre specilicatie oudoftAdragàn
- Ouderbijdngen
- Boekenlonds
- Schoolreizcn

3.5.6 /Váde/.e spe6 íncaile ovorige balen
- Kantine
- Overige

4.1. Personele lasten
Brutolonen en salarissen
Soc/a/e /aslen

Pensioenpremíes
4.1.1 Lonen en salarissen

Dolstie person6i€ voorzÍeningsn
Personeel niet in loondienst

4.1 .2 Ovanoe personele laslen

4.1.3 AÍ; uitkeringen

4.1 3 Nadere g,pecilicalie uítketingen
- Onlvangst uil ZiZo
- Ovetige uilkeingen

8.858.160 8.458.500 Ê.803.860 d0s8.365

75.916 5d.000 82.94q 17.550 15.460 50.156

8.1 03.897

594.751

159.513

5.801.100

543.400

1 14.000

5.893,764

565.924

143.972

4.4',tz.226

443.81 4

142.325

4.199.300 4.413.177

384,380 449.199

'12í.000 148.925

4^104"!!0 s.01t.301

3í.533
2.050
4.167

32.003

3.083

31.000

ë2,s4Ê

26.668
20.230

35 000 35 124

460.287
irR qln

45S.500 477.992

14.858
9.5í6

14.460
1.000

32 813
100

324.240

14.000

257.240

14.460
9.230

tL1-58

50.563
750

361.771
11a afrn Ar1 7q nq4 

^( 
nnn 70 coA

gït224 00q.700 653,elg fiLít0.{ $!,e$ 4e:,6!0

/9.553
16,414

72.500
20.000

71.388
15.354

55.540
5.000

65.212
13.160

74.189
1 1.147

?.6-!:21,.9- 366,000 391.250 zL5.s68 196.700 276.435
't64.287 4-SA.s0q 4ï7.sgz, Jz4.zdo 2s7.24(j M

- J26.540 112.200 140.821 79.051 45.000 /g.'gat26.54o 112.200 Iid.stï |?JE--- 4!JAA---zgffi'

3.9S6.864

510.954

659.8?g

4.153.722

517.171

3,1 56.052
41 8.282

499.004

3.130.527

393.582

464.977
5.s71 .558

8.864
22.8O7

186.508
5.789.816

47.652

-97.604
13322

192.552
5.443.017

-14.633

5.000
11.000

186,400
5-61 7.650

-1 00.000

5.000
21,000

155.400

-27.279
391

í54.946

748 .073.338

169. I 58
332

'160.092

4.402.920 4_135.400 4.117.144
-163.729 -'100_000 4s.'123

Fttzl& 5.5í7.6s0 5.428.304 lujlgígq 4$!.4!0 1.o72.o21

'32.37A -84.000 -7.198 -148,953 -80.000 -30.373

-47.692 J_6L129 4A0.000

ter

VAN ANTS

JR 814



84 Toollchting op de staat van baten en last€n 2019 per school

Stedelljk Gymnasium H''ílem
2OQY

WerkeliJk B6groot Work6lijk
18

W6íkoliJk

Gymnaslum Fellsonum
2ODG

gegroot WeÍkeliik
z0l8

4.2 AfschriJviogen
4.2.2 Gebouwen
4.2,3 lnventaÍis en apparatuuÍ

4.3 Hulsvostlngslasten
4.3.1 Huur
4.3.2 Dotatie óndarhoudsvoorzlenlng
4.3,3 Ondcrhoud
4.3.4 Energie en watêr
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 H6fÍngsn
4.3-7 Ovêriqe

4.4 Overige materiële lasten
4.4,í Administratla en behesfslasten
4.4.? lnvéntaÍlg, appaÍatuuÍ en leermiddelen
4.4.3 Dotetles overlqe voozienlnqen
4.4.4 Overige

4.4.4 Nadare specncalia ovsige
- Ptujecton
- Boakenlonds
- Kantine
- Schaolreizan/excursíês
- Overiga laslen

1 64.587
í68.05S

€

188.000
í63 000

83.770
54.630

75,700
81.000

1 78.1 03 77.096
65 667

333.546 151.000 313.624 t3tí{ll lliÊJo0 11ta,:s3

24.441 23.000 '13.638 9.301 ?0.000 13,301

49.6S0
55.542

121.144
34.026

32.000
67.500

'117.000

33.500

62.107
63.070

1 06,973
34.555

43.325
43,220
86.691
17.190

43,200
53.000
89.000
16.700

30.493
41.893
82,584
16.28?

218.88? 213.000 180.342 \9s.727 al1S00 LruJ#t

166.317
1 55.784

7nn A1í

1 58.500
I I 3.500

7ÁC lnn

168.024
171.795

94.s49
141.254

í09.500
87.400

128.964
í47.809

aat 343 EÊí a2) lAn Onn Ró1 onn

1.022,7?2 r.0{ï,100

4.4,2 Nadarc speciÍicstie invèntais, appatatuut an laamiddalen- lnvenlarís en apparatuur 62.659 46.000- Leermiddalen W.145 6/,f00

ï.08Í.20e lglJal [tL!00 $!.Ër

59.101
112.A94

59.46A
81.786

37.500
19.p00

46.212
tol.5s7

155.784 113.500 l/l:105w

78.503
128,858

9.511
276.461

Ilt.qgÊ 112s0a t54.a12 n7.012 87.200 110.665700.631 745.300 741.383 584.s22 460.900 60i.988

49.919
151.402
í0.54í

357.363

49.566
137.058

11.348
389.399

60,000
1 92.000
15.000

366.000

49.295
r53,689

10.082
244.242

65.O00
100.000

12.000
1e6.700

5
5.1
5.5

Flnanciéls balen en lastên
Baten
Lasten

4.875 2.500 3_484 6.45.t 5.000 6.644

4.87í 2.500 í4!rl í.{t1 L0l0 6.84'Í

VAN REE
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94 Toelichling op dê staat van bat€n en lasten 2019 per school

Barlaeus Gymnágium Vossius Gymnasium
2íAB 21^F

W€Íkelllk BsgÍoot W€rkelljk WeÍk€tijk Begroot Warkeliik
2019 2019 2018 20í9 20í9 2018€€

3. Í. RllLrblldraqan OCW
3.1.1 Riiksbiidrege sectorvo

3.'l,2 Overige subsidles OCW niêt qeoormerkt

3. 1.3 Doorbetaaldê riiksmiddeten

3.2. Qyer&e-€leIisldcuiCrcsetl
3.2. 1 Gemeenteiiiks bildragen

3.2.1 Nadere specifrcatie gemèênlslíjke bijdragen
- Huurvergoeding gabouw
- Teríeinvaqoeding
- Renavatiovorgoading
- Huuruergoeding spodacc, ozB
- Overige lokale/regionale bljdrugen
- Lokalo/resionaleZorgbildragan
- Subsidids tbv docenÍen

3.4. Opbrengst werk voor.dedsn
3.4.3 Overige

3,5. Ov€tlqe lalsn
3.5 J Verhuur
3.5.2 Detacheíing pêísonêel
3,5,4 Sponsoring
3.S.5 Oudeóiidragen
3.5,6 Ovs.iqe

3, 5, 5 lvsdeÍe spocilicatie oudetbidngon
Oudorbijdtagen
Boekenfonds

- Schoolraizen

3.5,6 Nadere specilicatie overige baten
- Kantinê
- Ovelge

4.1. Personele lasten
Brutolonen en salaÍissen

Socrbte /asten

Pensioenpíêmíes
4.1,1 Lonen en salarigsen

Dotati€ parsonele vooÍzieninqen
Personeel niet irr loondienst

4.1 .2 Ovenae personele lasten

4.1.3 Af: uitkerinqen

4. 1.3 Nadere specilicatie uítkeríngen
- Ontvangsl ull ZlZo
- Overige uilkeringen

5,799.230 5.s06.100 5.572.839 5,9?5,908 5.657.300 s.614,a12.

541.588 504.300 552.761 s90.07e 523.600 537.849

86.473 82.000 86.328 88.99s 71.000 98.416

8.127.2s1 0.0?4.40q q.zfi.e18 e.054.e8? 8.151.soQ Seggas

128.061 110.200 137.578 117;776 76.000 81,936

12.450

?q.!!{ .00.100 sa56e 88.?rz 36.000 39.13í)
129,@X 110.200 13L52Ê tJlt.7ia IÊ-zla ljJÉs

7.373
8.837
7.517
2.O19

900

3.800
258.890
1 3A 507

8.200
10.500
8.504

16.900

7.000
31 7.500

7.373
3.301
7.615

16.270

14.505
12.O42
3.412

25.00a
15_000

23.183
12.523
6,500

1.378 t0.000 240
22 767

3.625
41 4.584
282 753

57.823
a toi

4 1 .000 46 054

4_000
395.000415.9'12

51 567
441.'l4A
35.424.200

402éizg {1f,!@ 044.1"20 5t2i192 AZ?.,aqA szz,Ets

88.222
5.378

65.000
10.000

55.632
11,O44

4.019.395

492.552

609.788

6t. ?53
6.813

57.000
s.000

54,576
7.489

18.5.290 242.500 347.908 347.946 329.000 379..08i-
2.58-8se 311-5p! u.4.tg. 41têJA $iJií
64.708 50.000 23.22A
73.800 30.500 1/9.525 51.567 37.20Q 35.424

LXáW

4.042.741

517.270
3.932.740

51 5.739

648.163

3.840_890

482.341

587.056

-128.507
66.386

-22.924
7'1.580

22.2s1
23.225

15.000
1 S.000

21,220
37.399

5.045.600 5_1

85.000

_ ?1 1.547 21s.700 ?1e.036 217.842 219.500 218,886
5.369.238 5.350.300 5.389.431 5.359.963 5.247.500 5.187.792
-165 346 -1 -192.721 -?6.s26 -1 -128_057

.8.853 .20.0A0 -24.139 -989 -2A.000 -52.'57
-1ÊÉ-34Ê -10o.o00 -,192J2! 2Ê-524 -J99"0!A iEM

5.203J02 nr50J!0 E4C0,ZI4 [lA!ÁtA ildr.íql s.05e.735

-156.493 -80.000 -.168.58í -25.856 -80.000 -75,900

VAN REE
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84 Tocllchting op de stdat van baton sn lasten 2019 per school

Barlaeus Gymnaslum
2íAB

W€rk€liik Begrool Workelijk
2019 2019 20t8

Vos3ius Gymn.slum
21AF

B€groot
20íg

Werkelijk
2019

WêÍkelljk
2018

€ € € € €€
170.000 49.447

4.2 AÍschr{vlngen
4.2.2 Gêbouwên
4.2-3 lnventarls sn appaÍatuur

4.3 Huisvestingslast€n
4.3.í Huur
4.3.2 Dotstie ondarhoudsvooaiening
4.3.3 Ond€rhoud
4.3.4 Enerqie en water
4.3.5 Schoonmaakkost€n
4.3,6 Heflingen
4,3.7 Overiqe

4.4 Overige mat€rlële lasten
4,4.1 Administíatie ên beheeÍslasten
4.4.2 lnventaris, apparaluur en leermiddelen
4.4.3 Dotalles overlge vooziqning€n
4,4.4 Overlge

36.9Í 3
159 14t

43.000
47.1AO

49.962
1í945Ê

45.1 53
159.37S '123_33í

1090íe ílt0Jlu 204.ru ÍÍl.010 r.2,000 L7 7n

13.1s3 J5.000 10.488 15.075 25.000 2J.184

101.S41
81.374

141,771
12.085

90.000
62.500

141.000
12.000

82.914
75.467

Í 38,166
12.106

58.450
106.322
í33.912

16,282

54.200
86.000

1 32.000
1 7.000

53.565
82,611

134.534
17.782

3!illil,:li 3:10É00 ilÀÍ01 33p.0.1i 3lsJ00 ||l!tl

237.à76
83.761

qr{ aa^

222,300
81.500

í 94.308
90.142

249.657
1 24_31 3

21 1.800
't25.700

244,774
1 38.070

3nó d?^ 7a1 06? ?r{ 1ÊA g37

4,4,2 Naderc specincatie inventais, apparatuw en k- lnvêntsds an appatatuur
- Laarmiddelen

4.4.4 Nederc specllicdile ovotigê
- Ptolêcten

Boskeníonds
Kanline
S c h o ol re lza n /e xc u rs I e s
Overbe lasten

t tglt lt&l!0 utM L3tunl !!tÁt! íJilttl

15Jtt1 13.000 17.596 50,490 52.000 56.764

EA:ê:lq. q8..5lq 72.q$ n.823 73.700 8130L83.781 81.6íN e0.142 121.313t 125,700 jpjUln-

58.850
161.730

50.200
121.685

70.o00
125.00A
34,000

242.500

74.971
116,477

15.878
354.062

86.692
324.646

8.993
380.743

55.0A0
157.000

s.000
329,000

50.956
145.675

7.425
413.15612!.11! f,l=7|qqq l.qq3ffi 156.245 10fi0a 147.6s5

5e3.836 585.J40 674.731 g5z.!aÍ 65r,i00 at!.g!I-

5
5.1

5.5

Financiêle balen en lasten
Baten
Lasten

4.677 5.000 5.460 11.623 5.000 14.253

LttJ 5.000 u!0 1lÊ13 5.000 14.281

VAN

JR 817



B4 Toêlíchting op de stast van baten en lasten Z01g pêr school

3.í. Rllfiablldraoen OCW
3.1,1 Riiksblldrage sèctor vo

3.1,2 Overigê subsidles OCW niet oêootmerkt

3.1 .3 Doorbêtaslde Íiiksmiddelen

3.2.
3.2.1

hat /íe 6ymnaBlum

W€Íkolijk BagÍqot Werk€lijk
20ts

Gymnasium Bemroda
02DW

Wsrkeluk B€groot W€rksluk

4.743.683 4.508.300 4.425.092

460_581 4'18,100 423.122

'135_886 133.s00 69.640

5.140J51 il$.lcl {,tr?_?Br

27.645 15.000 20.987

3.995

23.650 16.000 20.987

3.2. I Nadere specilicaile gemeentetilke bildragen
- Huuruotgoedinggebouw
- Tsileinvetgoeding
- Ranovatievargoeding
- HuuNorgosdkgsportacc- ozB
- Ovar$e lokale/rcgionale biJdragan
- Lokalo/regionale Zorgbiidaaen
- Srbsrirres lby docenlan

3,4, OBbronost w€Ík yoor dsrdËn
3.4.3 Ovêr'gê

Overlge ovorhgldoblidragen
Gemêên têlllkê bijdragen

Overlqo baic&
Veóuur

3.5.
3,5.1

zzsli 19.000 ?,9,93I

&Ê00 u0!

797
?0.626

t!0

808
3.5.2 Oalachering peÍsoneel
3,5,4 Spon6oring
3.5.5 OudeÈiidrasen
3.5.6 Overige

3.5.5 Naders speciílcatle oudabtdrsgen
- Ouderbljdragan
- Boekanfonds
- Schoolreizen

3.5-6 Nàdere spacificali' ovêdga batan
- Kanline
- Oveilge

4.í-. Personele lasten
Brutolonen en salaÍissen
Socia/e ,aste,
Pensloenprcmies

4.1.1 Lonen en salarissen

Oolatle pêrsonele voozieningen
Personeel niet in loondienst

4.1 ,2 Overiqe oersonele lastèn

4.1.3 Af: uitk€íingen

4. 1.3 Nadere speclfrëatie uitkeilngen
- Onlvangst uit ZlZo
- Ovedge uitksringen

102.957 270.065 241.800
.Aq NFR 1NA B7A 500

229.757
247 naq

tl8er llgí{a r0IJ0! 4gs.tt"l

21.231
t.755

i9.500
25.000

52.747
15.586

43.810
t5.í65

3.1 1 3_035

384.105

3.97í.666

79,967 201.732- 177.300 171.12t
t02.es/ ?J9_085 M99g íí3g,nz

35.098 s2,5a0 35.534..89ps8 73.579 35.000 tgt,igí
fp.4q! ,oo.flg ilÁw zl7.oe|

r0.q00

3.395.978
106.526

51 1.178
4.31

13.236
6,1í3

u0.52r

5.000
6.000

203.900

-2A.17A
39.889

223.816
10.000 4.553.558 4.316.900 4,206.993

lÊí ?no -1nq qí I

rnu! {ru"arÍ {aro€oq í,cll,$r

-'161.309 -80.000 ,108.046

:20,000 'l.8AS
,1i1"3@ -rau.ooa 19!1977

ter
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84 Toelichting cp de staat van batón en Íasten 20í9 per school

hat 4. Gymnailum

WsÍk€lijk gegroót W€rk€lijk
2019

6ymnrrlum Bomrode
020w

Wed(êliik Begroot W€rkelilk

4.'t93 4.400

4.2 Afschrljvlngen
4.2.2 Gebouwen
4,2.3 lnvonlaris en apparàluuÍ

4.3 Huisvestlngslasten
/Í.3.1 Huur
4,3.2 Dotalie ondêrhoudsvóoÍzieninq
4.3.3 Onderhoud
4.3,4 Energie en water
4,3.5 Schoonmaakkosten
4,3.6 Heffingen
4,3,7 Overige

4.4 OveÍige materiéle laeten
4.4.1 Admlni8tratie en beheeÍstastên
4.4.2 lnventaris, apparatuur en 16€rmiddelen
4.4.3 Ootalios ovêílgB voozienlngen
4.4.4 Overige

4.4.4 Nader€ specillcatie overíge
- Pmjecten
- Boekdnlonds
- Kenilne
- Schoolrehen/excursies
- Ovêtigê laslên

71 
^17

4.1 93
67 23o.

19.Ê6! Í1!J00 lfuir3

44.757 60.000 34.928

102.220
36.959
s3.447

5.157
2.885

í00.000
38,1 00
50.000

100

56,480
26.03S
49.045

1.888

&!.eU a8'2,9a t38.380

927 124.632
103.6S'l

146.400
76.150

116,213
67.726

( {ae qrjq Ê)7 t7'l t4fr tÊo qaA

0{$l llLldl 8e3.800 0Et4?4

4,4.2 Nadere spacillcatla invantais, apparaluw en L- lnventêisan apparaluur
- La^rmlddalan

58.002
45.689

36.500
39.650

36.36í
3r.365

103.651 76j50 67_726

4.823
64.706

142.556
3?.298

191.819
161.í 48

40.000
135.000
35,000

177.300
83.950

39.1 52
108.542
29.973

172.478
121.391310

5
5.1

5.5

FÍnanciële baten en lasten
Baten
Lasten

s:t$ se5.5n -nlÁo---786ffi

2.160 7.570 5.000 7.582

&1s! I.[Z! 5^oor 7.s92

ter

VAN ANTS

JR 819



84 Toellchtlng op de 3táet van baten on lasten 2019 per school

It€d, Gymn.6ium's-HerlogÈnboscl
2OAJ

W€rkslijk B€groot
2A1g

We*elijk
g

Bestuu?(sbuÍ€au)
1 3556

W6rkollík BegÍoot WeÍkellk
2019

3.'1, Rllkabtdraqel 9!W
3.1.1 RilksbildráQg sactorvo

3.1.2 Ovsrigê subsidies OCW niot qaoormerkt

3.1,3 Ooorbetáalde rliksmiddelen

3.2. Ovorloe overheldrblldiagen
3.2. 1 Gemeonlelijke bijdragen

3.2. t Nade/s spëcrl?datia gêmêentellk' b\d@gen- Huuruergoadlnggebouw
- TotoinveryoodÍng
- Renovdlievetgoêding
- Huurueeoeding spottocc- ozB

Overiga lokaleheglonale blldragen
Lok a lehegio n ale Zorg bild raaa n
Su0s,Urbs Íby docenlon

1't6.213 107.600 107.639

47.5A0 47.500 47.500

38,563 36.000 36.019

1.520
2't.4A4

5.723.876 5.457.100

s43.856 501.300

48.390 40.000

8.318.122 !.llL4!n

5,437.460

517.597

51,275

Ê.006,1fi

3.4. Oobranglt wgrk voor derdsn
Overlge

Ovorioetgign
Veftuur

3.4.3

3.5.
3.5.1
3.5.2 Detechêring peÍsonóel
3,5,4 Sponsorinq
3,5.5 OudeÈiidraqen
3.5.6 Ovarige

3.5, 5 Naderc spacifrcalle oudefuijdragen
OudetuNragen
Boekeníonds
Schoolrcizên

3.5.6 Nsderê specincafia ovadga baten
- Kanilno
- Overlge

4.í. Personele lasten
grutolonen en salarissen
Sociare /áslen

Pensioenprcmigs
4.1.1 Lonen en saladssen

DotatÍe peÍsonêle voozieningen
Personeel nlet in loondienst

4.1.2 Overioe personele laston

4,1.3 Af: uitkerinsen

4. 1.3 Naderc spaciíícatie uitkerlngen
- Ontvangst uít ZlZo
- Overge uilkoringen

41l,ru ilUtao 345"e[a uu

15,000

293.520 280.717

1.912
23.127 2.500 10.000

342.886
qt 7Á1

^n 
t?t clt 1 27R

11.&!

89.235 72.800 70.377
4.152 3.122

249,49s ?20.720 207.218
3íaIÊS 293.52e 28WJ

30.776 30.000 29.385

3.996.884 3.833,132 302.34s 300.169
s10.954 473.s16 33.S93 gs.0s4

_ 659:829 584.046 39.087 37.286
;i6'

3.215 -1.605

73.r.44 -1 .66.38S 46Ê 178 413.108

íZg4JZl Í,Í$^ZgC 5.032.eiÍ7 :10103 Lí00 -62.971

-34.842 -80.000 45.007 466.178 480.000 4Í3.108

2.560
9.124

15.000
2.500

18.326
427

: lql.gqg = 
?qp.!99 " í8r.80e .854.e0í .801,s00 -q44.e64

s-367.317 5.165.700 5.0S9.336 476.36í -476.600 -476J79

-38.402 -?!.000 -21.382
,13244 -t00.000 :!c.&4 4ÊOil.n 480.00q 473Jda

ter
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84 Toellchtlng op de staat van batsn ên lastên Z01g per school

Sted. Gymnasium's.Hortogênbosct
2OAJ

Bëstuur(sburËaul
13556

Werk€lijk WsÍk€lijk WsÍk€liik Werkelijk

€

27.506
143 829

€4.2 AfschriJvlngen
4.2.2 Gebóuw€n
4,2.3 lnventaris en appaÍátuur

4.3 Huisvestingslastén
4.3.1 Huur
4.3.2 Dolatíe onderhoudsvooziening
4.3.3 Onderhoud
4.3.4 Energie en water
4-3.5 Schoonmaakkosten
4.3,6 Heffingen
4.3.7 Ovêíigê

4,4 Overige hatoÍlële lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 lnvontaris, appaÍatuur en iêermlddelen
4.4.3 Dotatiês overige voozlenlnqen
4.4.4 Overigê

Loermiddelon

4.4.4 Nadere speciíicsliê ovedge
- Projectan
- Boekenfontls
- Kanline
- Schoolrcizan/excursiês
- Ovelge lasten

710 5.523 3.000 4.701

171.336 SIjló$ l5Lill 5,52t l,@s áz!1

91.827 100.500 gs 750 4s_000 50.000 48.1 t4

4t 880 25.835
1 33-784

49.1 36
72.320
99.747
42,912

q 1{q

35.000
70.000
90,000
43,000

7 000

50.726
64-'t 10
91-803
40.170

5 nÊ7

TQIJiI uffo! 317.a27 4sJ!o 50410 4ttl_{

1 98.678
156.809

^7n 
qn7

1 38.300
121.800

167.132
1 43.626

31.584 55.000 38.479
796t3

4.4.2 Nadare spdcillcaliê inventads, apparutuur en h- lnvênlais on appatatuur

-A6 71í

1-033.e0'r ll4!r0 $illtt :50.056 :1Lá!0 l&ln

53.821 76.500 53.312 613

Ê71 ?nq -at t\a -l

7g
1$&ry8= .!q.go.Q e0.314 _ a156.808 12t.800 113,626 olg n

100.327
180.065

26.015
211.748

80.040
201.000

30.000
220.720

86.058
1s2.550
25,425

217.156

2.737 1.s00 5.641

130.354 85.100 150.199 -84.990 _107.900 _92.372

5
5.1
5.5

Financiële bat€n €n lasten
Bat€n
Lastên

1 1 .933 17.500 14.825

11.031 í7.500 16.62s

ter

VAN
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pr. GEGFVENS OVER pE RECHTSPERSOON

Naam lnstelling

Adrcs

Postadres

Postcode/Plaats

Telefoon

lnternetsite

Bestuursnummer

Bestuurders

E-mail

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Brinnummers

Ondena/jsstichtin g Zelfstandige Gymnasia

Schipholpoort 2,2034 MA Haarlem

Postbus 5233

2000 CE Haarlem

o23 5517147

Vvr,nVr.OSZO.nl

1 3556

A. Hietbrink (voorzitter), P. E.J.M. Schoemaker-Konings
M. Kemper, J.W.H. van Muilekom, J.G.T.M. Relou, J.H. van der Werff

ahietbrink@barlaeus.nl; j.vanmuilekom@vossius.nl; sr@sgdb.nl;
m.kemper@felisenum.nl; hre@bernrode.nl; j.vanderwerff@sghaarlem.nl

G. ï. C. Wassenaar

CI23 5517147

a.uassonaan@oszq.nl

Brinnummer
2OQY
2ODG
21ÁiÊ
21AF
02DW
20AJ

Naam
Stedelijk Gymnasium
Gymnasium Felisenum
Barlaeus Gymnasium
Vossius Gymnasium
Gymnasium Bernrode
Stedelijk Gymnasium

Sgctor
VO
VO
VO
VO
VO
VO

ter

VAN NTANTS
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